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Az újkőkorvégi és rézkori megtelepedés marad
ványai a nagykanizsai Inkey-kápolna mellett 

(Kr.e. 5.évezred első harmadától a 3. évezred első feléig) 

Az Inkey-kápolna mellett 1979-1981. között feltárt 
7500 m2-nyi felületen (1. kép) többek között a késő 
újkőkori vagy kora rézkori, továbbá középső és késő 
rézkori népcsoportok megtelepedését bizonyító jelen
tős leleteket is felszínre hozott Horváth László lelet
mentő ásatása (Horváth 1984).* A lelőhely földrajzi 
elhelyezkedése igen fontos lehetett az őskortól a késő 
népvándorlás korig, ugyanis az É-D irányú hosszú 
párhuzamos völgyek között, a ma Principális-csatorna 
néven összefogott vízfolyások alkották a legfontosabb 
összekötő kapcsot a Dráva folyó vidékével. Az Inkey-
kápolna területe a különböző irányokból érkező kisebb-
na-gyobb patakok, erek találkozási pontjaként kiváló 
tele-pülési körülményeket teremtett meg. A kedvező 
körül-ményeket az új kőkor/kora rézkor, illetve a rézkor 
további két művelődésén kívül (Lengyel kultúra 
legkésőbbi fázisa, Balaton-Lasinja kultúra, Baden 
kultúra), a kora bronzkori Somogyvár-Vinkovci kultú
ra, a fiatalabb bronzkori halomsíros kultúra, a római 
kor és a IX.század népességei használták ki. A fel
sorolásból is érthető, hogy a legelső megtelepülök 
hagyatéka volt a leginkább kitéve a később ezen a 
helyen egymást követően otthont teremtő emberek 
pusztításának. Úgy látszik, hogy az egyes települések 
súlypontja a különböző időszakokban a lelőhelyen 
belül nem volt azonos. Az eléggé ritkásan elhelyezkedő 
objektumok eltérő központú laza csoportosulása álla
pítható meg a három rézkori művelődés idején. 
Az ásatásról készített előzetes jelentésében Horváth 
László az egyes korok leleteinek jellegzetességeit már 
1984-ben lényegre törően megállapította (Horváth 
1984). Csupán a Balaton-Lasinja kultúra jelenléte 
hiányzik munkájából, amelynek objektumait elsősor
ban csak az előzetes jelentését követő utolsó leletmen
tése hozta felszínre 1991-ben. A korábbi ásatások alkal
mával előkerült szórványos középső rézkori leletek 
még nem keltettek figyelmet. 

A Lengyel kultúra emlékei 
(Kr.e. 5. évezred első két harmada) 

A legelső megtelepülök a Lengyel kultúra legkésőb
bi fejlődési fázisát képviselték. Korábban ezt az idősza
kot még a késő neolitikumhoz soroltuk, de a kelet
magyarországi korai rézkorral feltételezett egyide
jűsége miatt a kutatás jelentős része ezt a legkésőbbi 
Lengyel fázist is korai rézkornak (Károlyi 1992) vagy 
kőrézkornak is tekinti (Bánffy 1991; 1992; 1994; 
1995a; 1995c). Emiatt, bár az anyagi kultúra töretlen-
sége kétségtelen, magam is elfogadhatónak tartom a 
lényeges történeti kérdéseket nem érintő, a kereteket 
meghatározó elnevezést, vagyis a Lengyel kultúra leg
későbbi fázisára a korai rézkor meghatározást is. 
Összesen kilenc (7, 11/a, 48/a, 58, 63, 72, 91, 97, 
123(?) objektum tartalmazta ezen időszak leleteit. 
Az észak-déli tengely mentén húzott, egymással nem 
érintkező nagy ásatási felületek északi részén kerültek 
felszínre a Lengyel kultúra hulladékaival megtöltött és 
eredetileg agyag nyerésre vagy tárolásra ásott gödrök 
leletei. Egyetlen gödör, a 7. objektum tartalmazta a 
leggazdagabb leletanyagot, holott ennek teljes feltárása 
nem is történhetett meg, mivel egy része a szelvény 
határon kívül feküdt. A többi objektumban jóval keve
sebb leletet talált az ásató. Elképzelhetőnek tartom, 
hogy a Lengyel kultúra településének csak a déli, 
szegényes szélét érte el a feltárás északi határa és a 
település központja ettől még északabbra található. 
Az is feltehető azonban, hogy egy egészen kicsiny, 
kevés objektumot tartalmazó és talán rövid ideig 
használt települést érintett az ásatás. Jelentős fejle
ménynek vélem, hogy ezen korszak lelőhelyei és leletei 
nagyobb feltárások nyomán csak az utóbbi évtizedek
ben váltak ismertté. Közöttük is Magyarországon az 
eddig ismert legdélnyugatibb és elsőként feltárt 
települést képviseli az Inkey-kápolna melletti lelőhely. 
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Sajnos a körülmények nem tették lehetővé a település 
jellegének a felderítését. Minden újabban feltárt lelőhe
lyen csak a megtelepedés hulladékaival többé-kevésbé 
megtöltött gödröket sikerült kibontani. Egyedül a 
Veszprémben és Észak-Dunántúlon, a Győr környékén 
végzett ásatások hozták felszínre ennek az időszaknak 
oszlopos szerkezetű épületalapjait (Raczky 1974; 
T. Németh 1994; Figler 1994). 

Az objektumokba a nem túl nagy számú hasított 
kőeszköztől eltekintve, csak edénytöredékek kerültek. 
Azt is hangsúlyozni kell, hogy az edények összetörése 
után nem az összes töredékük, csupán kis részük jutott 
a gödrökbe. A többi részük esetleg más objektumokba 
sodródott, még inkább a felszínen szóródott szét és 
pusztult el. Természetesen az őskor kutatás megoldat
lan kérdése a lelőhelyeken elhasznált és ezért értékte
lenné vált tárgyak sorsa: hogyan jutott pl. az agyag
edényeknek túlnyomó részben csak csekély töredéke a 
hulladékgödrökbe? Mindez talán a népesség életkörül
ményeinek és „civilizációs szintjének" felderítésén 
keresztül ismerhető meg. 

A gödrök funkciójával kapcsolatban az utóbbi 
évtizedek kutatásai alapján határozottan elvethetjük a 
rendszeres, lakás céljára történő létesítésüket. Ma már 
- hála a nagy felületű ásatások lehetőségének - az 
őskor minden időszakából, kezdve a kora neolitikum-
tól, - sikerült a föld felszínére épített nagyobb számú 
oszlopos szerkezetű ház alapjait feltárni. A már említett 
észak-dunántúli ásatások több helyen is napvilágra 
hozták az itt ismertetett leletekkel egykorú települése
ken az oszlopos szerkezetű, többnyire nagy méretű 
téglalap alakú házak alapjait (Figler 1994, 5,7; 1997, 7-
8, 19-20). Ezt megelőzően egyedül a Veszprémben 
feltárt különleges formájú (apszisos záródású) épít
ményt ismertük a Dunántúl neolitikumát záró időszak
ból (Raczky 1974, 2-3. kép, 187). Az utóbbi évtizedben 
ismerhettük meg a szlovéniai Bukovnica lelőhelyen 
végzett feltárás eredményeit, ahol bár teljes házalap 
nem került felszínre, de az oszlophelyek kisebb cso
portjai alapján ugyancsak a felszínre emelt felmenő 
falú építményeket téte-lezhetünk fel a legkésőbbi 
Lengyel kultúrát képviselő lelőhelyen (Savel 1992, 63-
64, З.кер és l-6.t.). A korábbi véleményekkel szemben 
a „gödörházak" mítoszát lezárhatjuk. Zala megyében is 
hasonló építményekkel számolhatunk, amelyek még a 
Lengyel kultúrát megelőző középső neolitikus vo
naldíszes kerámiát készítő népcsoportok folyamatosan 
továbbadott örökségének tekinthetők. így az Inkey-
kápolnánál feltárt gödröket is kizárhatjuk a „ház" 
fogalmából. Hasonlóan a kisunyomi és jánosházai (Vas 
megye) „gödörházaktól" is el kell vennünk a ház 
minősítést. Különösen érvényesnek vélhetjük ezt a 
megállapítást a Zalaszentbalázs határában feltárt 
hasonló korú település számos gödrére (Bondár 1995, 

48.t; Bánffy 1995a, 72-76.0., 48, 76-77.t.). Sem 
alakjuk, sem mé-retük nem felel meg a lakóházakkal 
szemben támasztott követelményeknek. A gödrökben 
talált, még olyan nagy számú átégett tapasztás-
töredékkel kapcsolatban is ugyanazt mondhatjuk, mint 
az ugyanott fellelt cseréptöredékről: másodlagosan 
kerültek megtalálási helyükre. Vagyis azt feltételezzük, 
hogy a legkésőbbi Lengyel kultúra lelőhelyein feltárt 
gödrökben talált égett tapasztöredékek legnagyobb 
valószínűséggel az ott meg nem talált, felszínre épített 
házak falából, esetleg tetejéről származnak. Természe
tesen nem tagadjuk azt a lehetőséget sem, hogy néhány 
esetben a kimélyített, s többnyire szabálytalan alakú 
gödröket kisebb munka ráfordításával megtisztították, 
átformálták és gazdasági célú vagy ideiglenes lakás 
céljára szolgáló építményt emeltek föléjük. 

A különböző nagykanizsai objektumokban, gödrök
ben feltárt leletek egységesen a Lengyel kultúra 
legkésőbbi fázisát képviselik. Az itt bemutatott leletek 
túlnyomó része a 7.objektumból származik (3-6.kép), 
míg a 11/a. és a 97.objektum szerény leletanyagából 
egy táblát állítottam össze (7.kép). A felszínre hozott 
leletek a hasított kőeszközök és szilánkok kivételével 
mind a fazekasság termékei és erősen töredékesek. 
Az is megemlítendő, hogy az állatcsontok, melyek álta
lában az edénytöredékkel azonos mennyiségben jutot
tak a gödrökbe, a talaj agresszív hatása következtében 
teljesen elpusztultak. Ezért az életmódnak az állat
tartással és táplálkozással kapcsolatos oldaláról nem 
maradt fenn forrásanyagunk. Ez azonban nemcsak az 
Inkey-kápolnára jellemző, hanem egész Zala megyére, 
sőt Vas megye déli részére is. Lényegében az egész 
őskor folyamán érvényesült a talaj csontpusztító hatása. 
Ennek megfelelően egy több évszázadot is átfogó 
időszak életmódjára, gazdálkodására, anyagi és szelle
mi kultúrájára vonatkozó következtetéseinket főleg a 
fazekasság termékei alapján kell levonni, felhasználva 
a hasonló korú feltárások miénket kiegészítő ered
ményeit. 

Az Inkey-kápolnánál feltárt késő újkőkorvégi/kora 
rézkori telep néhány gödörobjektumában talált kerá
miára jellemző, hogy készítésüknél túlnyomó részben 
az oxidációs égetést alkalmazták, amely során a kelet
kezett füstöt elvezették és az nem lepte be az égetési 
hőnek kitett edényeket, így azok a téglavörös, vöröses
barna, világosbarna, sárgás színű felületet nyertek. 
Az edények anyagát, főleg a kis méretűekét gondosan 
iszapolták, a leggyakrabban homokot kevertek az 
agyagba, a közepes vagy nagyobb méretű edényeknél 
az előzőekhez képest még kavics szemcséket is bőven 
felhasználtak az agyag soványítására. A szerves anyag 
felhasználására, mikroszkopikus vizsgálatok híján, 
nincs adatunk. A feltárt leletek tanúsága szerint ennek a 
kornak közösségei az edénykészítés technikai isme-
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rétéinek fölényes birtokában voltak s ennek megfe
lelően az 1 cm vastagságútól a tojáshéj vékonyságúig 
minden edényváltozatot könnyű szerrel el tudtak 
készíteni. Az edények felületét a legkisebbektől a leg
nagyobb méretűig gondosan elsimították. Sajnos Ma
gyarországon eddig nem ismerünk edényégető kemen
cét. Ezért azt sem tudjuk, hogy voltak-e már a késő 
neolitikum-kora rézkor idején olyan többször is hasz
nálatos edényégető kemencék a Dunántúlon, amilyet 
csak a kelták idejéből ismerünk. Linda Ellis feltételezi 
az égetőkemencék meglétét az Inkey-Kápolna tele
pülésével egyidős Cucuteni-Tripolje, s Krivodol-Sal-
cuta kultúra területén (Ny-Ukrajna - Moldva - Románia 
- Bulgária) (Ellis 1984, 130-158). Ezen a területen a 
magasabb színtű fazekasság termékei alapján elfogad
hatjuk a specializált égetőkemencék használatát, ame
lyek meglétére néhány meggyőző bizonyítékot is ösz-
szegyűjtött a szerző. Ezenkívül Csehországból is is
mertetnek edényégető kemencét (Licka 1994, 192-
199). Természetesen felmerül a kérdés, hogy kik voltak 
az edénykészítők? Vajon a közösség minden tagja bir
tokában volt-e az edénykészítés ismeretének? Mai 
ismereteink és az etnográfia tanúsága szerint az edény
készítést csupán a közösség csekély számú tagja nem 
teljes „munkaidejében" gyakorolta, sőt az is felté
telezhető, hogy olyan specialisták is voltak, akik egy-
egy nagyobb területet is elláttak „termékeikkel", ame
lyek példát szolgáltattak a helyi változó minőségű 
utánzásra. Ez is egyik módja lehetett az edénykészítési 
stílus kialakulásának és a típus létrejöttének, amely 
még ma is alapja kutatásunkban valamely nagyobb 
közösség területi és időbeli elhatárolásának, kulturális 
meghatározásának. 

Az Inkey-kápolnánál talált kerámiát lényegében a 
töredékek alapján kell rekonstruálni. A háztartások 
edényei néhány főbb típust képviselnek, melyeket több 
változatban készítettek el. 

1. Csészék. A kis kettős kónikus, ritkábban gömb 
testű, rövid tölcséres nyakú, rendkívül vékony falú kis 
csészék legvalószínűbben ivóedényként szolgáltak. 
Számos töredék maradt meg belőlük, főleg a hasvonal 
részéből, ahol az edényfal kissé megvastagodott és ahol 
többnyire félgömb alakú átfúrt és átfúratlan bütykök 
ülnek (4.k. 10-14, 5.k. 3, 8.k. 2,6). Magasságuk ritkán 
haladta meg a 8 cm-t Ezek körébe tartozik az a fordított 
csonka kúp alakú kis csésze, amelynek megmaradt fél 
töredéke (3.k. 6). 

2. A csuprok és fazekak még jórészben az ivó és 
étkezési igényeket elégítették ki, de kisebb tárolási 
feladatokat is elláthattak, sőt már főzésre is felhasznál
hatták őket. A kis és közepes méretű csuprok és/vagy 
fazekak, tojásdad testtel, S-profillal, nyakukon két sza
lagfüllel készültek. Méretük 15-25 cm között ingadozik 
(5.k. 5,7, 7.k. 1-4). Az egyik fazéktöredéknek különle

ges módon, a szalagfül alatt közvetlenül kis félgömbös 
bütyköt tapasztottak (8.k. 5). Ugyanilyet figyelhetünk 
meg Zalaszentbalázson, amely minden szempontból a 
legközelebbi hasonlóságot mutatja lelőhelyünkkel 
(Bánffy 1995a, 169, 99.t). Meglepő, hogy teljesen 
hasonló edényből származó töredék Szlovéniából is 
ismert (Korosec 1964, 7.t. 11). Ez a különleges 
fülkiképzésű edénytípus a két terület közötti szoros 
kapcsolatok egyik bizonítéka. 

3. Nagy fazekak, csöbrök, amforák. Ebbe a 
kategóriába soroljuk a széles szájú nagy fazekakat, 
csöbröket és a szűkebb nyakú amforákat, melyeket 
részben főzésre, víz vagy élelem tárolására használhat
tak. Jellemző rájuk, hogy hasukon vagy még lentebb, 
többnyire nagy méretű átfúrt hegyes fogóbütyköket 
vagy vízszintesen álló vastag szalagfüleket tapasztottak 
rájuk. Időnként ezeket meg is kettőzték (5.k. 4, 8, 10, 
7.k. 5-9, 8.k. 4). A nagykanizsai kis töredékek alapján 
nem lehet megállapítani, hogy voltak-e itt kissé aszim
metrikus, háton hordható ún. puttonyedények, azonban 
más lelőhelyek példája és a páros fülek alapján itt is 
feltételezhetjük használatukat. Méretük a 25 cm-től az 
50-60 cm magasságig terjedt. Mivel az amforáknak 
általában szűk aljuk volt, ezért valamivel meg is kellett 
őket támasztani. Az amforák kategóriájába soroljuk azt 
a töredéket, amely a domború vállból származik és köz
vetlenül a nyak alatt a kis csészéknél is megfigyelt négy 
átfúrt, félgömbös kis bütyök ült (5.k. 4). Meg kell emlí
teni azokat az amforákból származó füles töredékeket, 
melyeknek az a jellegzetességük, hogy a töredékek szé
le simára kopott. Ilyet csak a Lengyel kultúrában lehet 
megfigyelni, a legkorábbi időszaktól kezdve (6.k. 1-6). 
Nem kétséges, hogy ezek töredékek másodlagos fel
használásra kerültek és gyaníthatóan az edényfelületek 
égetés előtti elsimítására használták. Amennyiben 
elképzelésünk helytálló, és ez volt használatuk fő célja, 
akkor a helyi edénykészítés is feltételezhető. 

4. A tálak. Ebből az edénytípusból származik a 
legtöbb töredék. Különféle változataik vannak. Két fő 
formájukat különítjük el. Az egyiknek a szokásos lapos 
aljat alakítottak ki, a másiknak még most is tisztázatlan 
célú magas, többnyire hengeres vagy azt megközelítő 
csőtalpat tapasztottak a tál aljához. Annak ellenére, 
hogy nagy számú töredék került felszínre csőtalpas 
tálakból, sok esetben éppen a tál aljának és csőtalp 
érintkezési részének hiánya miatt nem állapítható meg, 
hogy a táltöredék melyik változatot képviseli. A csőtal
pas tálak valószínűleg az étkezést szolgálták és azáltal, 
hogy a tálrész magasabban állt, azt meg is könnyítették. 
A tálat vagy tálrészt többnyire megduzzadt peremmel, 
alatta kívül kis félgömbös vagy hegyes bütykökkel 
egyszerű, erősen szétterülő fordított csonka kúp alakúra 
formálták, ami a folyadék állapotú étel tálalását igen 
nehézzé, sőt valószínűtlenné tette. Egy részük tartalmi 
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kapacitásuk alapján egyéni használatra szolgált. A tál 
átmérője 20-25 cm-től 30-35 cm-ig terjed, a talpak ma
gassága 15-20 cm között ingadozott (3.k. 1-3,5, 8.k. 1). 
A hasonló peremes táltöredék, kívül a perem alatt kis 
bütykökkel igen gyakori, s ezekről nem dönthető el, 
hogy csőtalpas vagy egyszerű tálakból származnak-e 
(4.k. 1-7). A tálformák változataként említhetjük az éle
sen megtörő profilúakat, melyeknél a felső rész kissé 
ívelten kihajlik, a has vonalon olykor kis félgömbös 
bütykök ülnek (3.k. 4, 4.k. 15, 8.k. 8-9). A különböző 
méretű tálak szolgálhatták az étkezést, főzést, de ivás 
céljára nem voltak alkalmasak. Az itt előkerült leg
nagyobb méretű tál is csak kevés ember közös étke
zését szolgálhatta. Különösen figyelemreméltók a kion
tó nyelvvel ellátott tálakból származó töredékek, ame
lyek először az Inkey-kápolnánál kerültek felszínre a 
Lengyel kultúra körében (4.k. 8-9, 8.k. 7), azóta azon
ban Szombathely környékén és Zalaszentbalázson is 
ismertté váltak (Károlyi 1992, 14.t. 4, 35.t. 1, 37.t. 6; 
Bánffy 1995a, 97.t. 166, 103.t. 218, 104.t. 219-220, 
105.t. 225, 232). A régészeti kutatás szempontjából 
azért jelentnek fontos információt, mivel a korábbi 
Lengyel fázisokban ismeretlenek voltak, s külön
legességük miatt távoli kapcsolatok képviselőinek is 
tarthatók (Kalicz 1991, 2. kép, 3, 5,jegyzet). A korábbi 
kutatások során csak a legkésőbbi Lengyel fázist 
követő Balaton-Lasinja kultúra idején készítettek 
ilyeneket. Ezek a leletek arra világítottak rá, hogy a 
Balaton-Lasinja kultúrának tulajdonított kapcsolatok 
(Kalicz 1969; 1969-70; 1973; 1982, 1987-88; 1988) 
már egy fázissal hamarabb fennálltak és hogy a 
megelőző fázissal fennállott genetikus összefüggések 
jóval erőteljesebbek voltak, mint ahogy azt a szerző 
feltételezte (Bánffy 1991; 1992; 1995a 1995c). így a 
Lengyel kultúra végével és a következő Balaton-Lasin
ja kultúra létrejöttével kapcsolatban differenciáltabb 
véleményt kell formálnunk. 

Az Inkey-kápolnánál élt késő Lengyel népesség ház
tartásához tartozott a nagy számú nyeles agyagkanál. 
Alakjuk gömbsüveg formájú, s peremsíkjukhoz kissé 
felemelkedő rövid hengeres, átfúrt nyél csatlakozik 
(6.kép 7-10). Méretük változó, a kanál rész átmérője 
5-11 cm között váltakozik, s az 1-2 cm hosszú, igen 
rövid nyél átfúrása kb. 1-1,5 cm átmérőjű. Nem tud
ható, hogy a súlyos agyagkanál és a feltételezhető 
könnyű fanyél együttese miként tette lehetővé a 
használatot. A hasonló agyagkanalak a Lengyel kultúra 
késő időszakában jelentek meg tömegesen és hasonló 
gyakorisággal találkozunk velük ugyanilyen megfor
málásban az utána következő Balaton-Lasinja kultúra 
együtteseiben is. Már korábban is az volt a vélemé
nyem, hogy ezeket a helyi szükséglet hozta létre és a 
Balaton-Lasinja kultúra népessége a helyi elődjétől 
vette át használatukat. 

Az egyéb agyagtárgyak között megemlíthetők a ház
tartási kollekcióhoz mindenhol hozzátartozó szűrők 
(5.k. 2). A különleges leleteket képviseli a kocka alakú, 
egyik lapján kis mélyedéssel ellátott agyagtárgy 
töredéke, sarkain és az éleken félgömbös kis bütykök
kel továbbá hengeres talapzat maradványával (5.k. 1). 
Régóta folyik a vita rendeltetésükről. Két sarkalatos 
vélemény alakult ki felhasználásukkal kapcsolatban. 
Az egyik szerint egyszerű mécsesek voltak, a másik 
szerint nem profán célra használták őket, hanem kis 
házi oltárkák voltak vagy a kultusz más szerepét töltöt
ték be. Az első feltevést véleményem szerint kizár
hatjuk, mivel méretük és tároló kapacitásuk miatt nem 
felelhettek meg ennek a gyakorlati célnak. Az utóbbi 
véleményhez csatlakozom magam is. Az elmúlt évek
ben Zalai-Gaál István, Bánffy Eszter és Juraj Pavúk 
nagyobb összefoglalása támasztotta alá meggyőző 
érveléssel ezen kis tárgyak szakrális vonatkozásait. 
Bánffy a kis házi oltárkák déli eredetét is hangsúlyozta 
(Zalai-Gaál 1995, Bánffy 1997; Pavúk 1997). Kétség
telen azonban, hogy a kis kultusztárgyak ebben a for
mában és méretben kizárólag a Lengyel kultúra köréből 
ismeretesek, itt azonban kezdettől végig megvoltak. 
Figyelemreméltó, hogy a Lengyel kultúrát követő Bala
ton-Lasinja kultúrában teljesen ismeretlen ez a sajátsá
gos kis házi oltárka, vagyis valamilyen oknál fogva 
nem folytatódott használatuk. Az Inkey-kápolnánál ta
lált kis oltártöredék a kultusz itt talált egyetlen emléke. 
Az eddig legbőségesebb leletanyagot szolgáltató zala
szentbalázsi ásatások során jelentős számban kerültek 
felszínre az oltárkák különféle változatai, kis agyag
szobrocskák és még más a kultusszal kapcsolatba hoz
ható jelenségek (Bondár 1995, 52.t. 12, 61.t. 101, 73.t. 
193-197; Bánffy 1995a, 98.t 167, 110-114.1; 1997). 

Külön kell megemlíteni a szövés-fonás emlékeit az 
Inkey-kápolnánál feltárt leletek között. Előkerült egy 
kettős kónikus orsógomb, mint a fonalkészítés bizo
nyítéka (5.k. 9) és egy lapos ovális, átfúrt nehezék, 
melyet szövőszéken használtak a függőleges fonalak 
rögzítésére (5.k. 11). Mivel a fából készült egyszerű 
szövőszék sehol nem maradt fenn, csupán a nehezékek 
alapján következtethetünk meglétére. Ilyenre több pél
da is van. Aszódon (Pest m.), a Lengyel kultúra korai 
fázisába tartozó település egyik leégett házában az om
ladékok között egy csomóban találtam 32 hasonló ne
hezéket, amelyek a szövőszékről zuhantak le (Kalicz 
1985, 68-69 ). A szövés-fonásnak azonban - ha igen 
ritkán is - közvetlen bizonyítékai is vannak. Az Inkey-
kápolnánál egy kis darab szövetmaradvány lenyomatát 
őrizte meg egy edény alja. Valószínűleg véletlenül nyo
módott a még nyers edény aljába és a kiégetés meg
őrizte egészen napjainkig a lenyomatot, mint az egy
szerű textil szövésének közvetlen bizonyítékát (9Jc la-b). 
Ez azt is bizonyítja, hogy a kor öltözködésében, ha az 
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időjárási viszonyok megengedték, akkor nemcsak bőr
ből és szőrméből varrott, de kenderbőllenből, esetleg 
gyapjúfonalból szőtt textilből is készültek az öltözékek. 
Aszódon egy agyagnehezék oldalán fedeztünk fel tex
tillenyomatot (Kalicz 1985, 85.kép 3). Becsehelyen, a 
Lengyel kultúrát megelőző Sopot kultúra egyik 
árkában talált edény alján talált textillenyomatot Füzes 
(Frech) Miklós vette alapos vizsgálat alá. Megálla
pítása szerint a lenyomat által megörökített szövetdarab 
állati gyapjúból készült (Füzes 1990, 17778, 13.t. 2). 
A dunántúli vonaldíszes kerámia körébe tartozó s 
Pariból származó töredéken is talált Füzes (Frech) Mik
lós vászonszövet lenyomatot, amely az említettek 
között a legidősebb (ugyanott 186, 12.t. 12). 

Ebben a témakörben szólhatunk a gyékényfonat 
lenyomatról, amely az Inkey-kápolnánál is előkerült 
(9.k. 2ab, 3). Az ilyen lenyomatok igen gyakoriak az 
újkőkor és rézkor folyamán. Általános szokás volt az 
edénykészítés folyamatában, hogy a még nem kiégetett 
edényt gyékényfonatra állították és ennek lenyomata 
számos esetben megmaradt az edények alján. 

Az Inkey-kápolna mellett kétségtelenül a Lengyel 
kultúra legkésőbbi fázisának emlékeit tárta fel Horváth 
László. A 80as évek előtt ez az időszak teljesen 
ismeretlen volt a NyDunántúlon. Először Raczky Pál 
veszprémi ásatásai hozták felszínre a Lengyel kultúra 
késői leletanyagát, amely alapján megállapíthatta a 
III. fázis dunántúli létezését (Raczky 1974). Sokáig ez 
az egy ásatás és néhány szórványos lelet képviselte a 
Lengyel kultúra késői, III. fázisát a Dunántúlon. A 80as 
évek elején azután sorozatosan váltak ismertté Zala és 
Vas megyében ennek az időszaknak a telepleletei 
(Horváth 1984; H. Simon 1987; Bánffy 1991; 1992 
1994; 1995a; Bondár 1995; Károlyi 1992; P. Barna 
1999, 2001.; Regénye 1999; M. Virág 1999; M.Virág -
T.Bíró 1999). Ezen ásatások közreadása végérvényesen 
meghatározta a Lengyel kultúra legkésőbbi (III.) 
fázisának meglétét és leletanyagának egységét a Nyu
gat-Dunántúlon. Ebbe az egységbe tartozik az Inkey-
kápolna mellett feltárt teleprészlet is. A veszprémi 
lelőhely III. fázisú leletei a sok hasonlóság ellenére 
kissé különböznek a nyugat-dunántúliaktól. Úgy tűnt, 
hogy erőteljesebben kapcsolódtak a megelőző II. 
fázishoz. Ugyanez a kapcsolat a nyugat-dunántúli III. 
fázisú leleteknél nem mutatkozott annyira erőteljesnek. 
Ezért az első Zala-megyei leletegyüttesek megismerés 
után az a vélemény alakult ki bennem, hogy a III. fázisú 
nyugat- és közép-dunántúli leletek között kisebb kro
nológiai különbség lehetséges. Ennek megfelelően a 
80-90-es évek fordulóján a dunántúli III. Lengyel-fázist 
egy korábbi, Illa (Veszprém) és egy későbbi, Illb 
(Inkey-kápolna, Tekenye) alfázisra bontottam. A Illb 
alfázis látszott inkább a kelet-magyarországi kora 
rézkor képviselő Tiszapolgár kultúra időrendi párhuza

mának, míg a Illa inkább a kora rézkorba való átmenet
tel vagyis a Prototiszapolgár időszakkal tűnt egyide
jűnek. Mind a nyugat- mind a kelet-dunántúli leletek 
jelentős bővülésével ez a felosztás már nem látszik 
olyan egyértelműnek, mint kezdetben. A közép-dunán
túli újabban megismert késő Lengyel típusú leletek is a 
veszpémi kör típusegységét erősítik (Glaser - Regénye 
1989/11; Regénye 1994). Újabban már a Lengyel kul
túra keleti peremvidékén is, bár igen szerény mennyi
ségű, de ehhez hasonló leleteket ismerhettünk meg 
(Dobosi - Tárnoki 1987; Budapest Aranyhegyi út: Ka
licz - Schreiber Rózsa ásatása 1987-88, közöletlen a 
Budapesti Történeti Múzeumban). 

A fentiek ismeretében a korábbinál határozottabban 
merül fel a kérdés: valóban kronológiai különbség állt 
fenn a két terület késő Lengyel-leletanyaga között, 
vagy esetleg másra is gondolhatunk? Ebben az esetben 
esetleg földrajzi, regionális eltéréssel magyarázhatjuk a 
két terület leletei között fennálló különbséget. Ez a 
bizonytalanság a kerámia vizsgálata alapján merül fel. 

A lengyel kultúra késői (III.) fázisának egyik jel
legzetességét abban határozta meg a kutatás, hogy 
ekkorra megszűnt az edényfestés („festetlen fázis"). 
Azonban ez a megállapítás nem egészen pontos, mivel 
mind a Veszprém-környéki, mind a Zala- és Vas
megyei, sőt a Győr-vidéki késői leletek között, ha nem 
is általános, de sehol sem hiányzik az edények vörös, 
sőt még a fekete festése sem (T.Németh 1994, 241-243; 
Bánffy 1995a, 78-79). Az edényfestés csak a Balaton-
Lasinja kultúra idejére tűnt el. 

Az évszámokkal kifejezhető kormeghatározás a ter
mészettudományos módszerek alkalmazásával vált 
lehetségessé. A 14c_módszerrel nyert adatok kalib
rálással szolgáltatják a naptári éveket. Ez a kormeg
határozási módszer meglehetősen költséges és emiatt 
még nem állnak rendelkezésünkre nagy sorozatú vizs
gálati eredmények, amelyek a hibahatárokat lecsök
kenthetik. A Délnyugat-Dunántúlról mindezideig 
csupán Zalaszentbalázsról rendelkezünk öt próbával 
(Hertelendi 1995b), amelyekből négy próba közép
értéke kalibrálva a Kr.e. 4596 - 4511. közötti időszakot 
öleli fel. Ezektől kissé erőteljesebben eltérő egyetlen 
évszám középértéke Kr.e 4449. Ha az utolsó jelen
tősebben különböző évszámot elhagyjuk, akkor a 
telepen talált vizsgálati anyag korára középértékben 
számítva kb egy évszázadot, illetve az eltérő adattal 
együtt másfél évszázadot állapíthatunk meg. Ezek a 
dátumok kissé idősebbek, mint a relatívkronológiai 
párhuzamosítás szerint egyidősnek feltételezett Tisza
polgár kultúráé (Bánffy 1995c, 180-197), melynek 
időszakát a Kr.e. 4410 - 3760. közé keltezik (Hertelen
di et al. 1995a; 1998). A zalaszentbalázsi abszolút szá
mok a jelenlegi adatok szerint inkább a kelet-magyar
országi Prototiszapolgár fázisnak felelnek meg, mely 
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magábafoglalja a Tisza és Herpály kultúra legkésőbbi 
fázisát s amely időszakot Hertelendi és társai a Kr.e. 
4570 - 4270. közé keltezték (Hertelendi et al. 1995a; 
1998). Ezek a számadatok lényegében megfelelnek az 
észak-balkáni Vinca kultúra számos lelőhelyen megfi
gyelt legkésőbbi fázisának és ezt az eredményt kapjuk 
a relatívkronológiai párhuzamosítással is (összefog
lalóan: Gláser 1996). Mivel a késő Lengyel adatok 
egyetlen lelőhelyről származnak, igen nagy vizsgálati 
sorozatra van még szükség, hogy a valódi középér
tékeket megkaphassuk. 

Külön kell szólni a Lengyel kultúra szlovéniai hely
zetéről. Mielőtt a legkésőbbi fázis leleteit a délnyugat-
Dunántúlon megismertük, az volt a véleményem, hogy 
Szlovénia, sőt Karintia területén a neolitikum hiányzott 
és csak a rézkori Balaton-Lasinja kultúra idején népe
sült be. Az alaposabb vizsgálatok azonban meggyőztek 
arról, hogy a Lengyel kultúra települései megtalálhatók 
Szlovénia belső területein és Karintiában is. A leletek 
némileg különböznek a magyarországiaktól és kevés 
kivételtől eltekintve inkább a Las inja kultúra kerámi
ájához hasonló emlékanyag került felszínre. A helyi 
kutatás azonban már az 50-es évektől kezdev a Lengyel 
kultúra „alpi fáciesét" látta elkülönítés nélkül a valóban 
Lengyel és a valóban Lasinja kultúrát képviselő lelet
anyagban (összefoglalóan: Budja 1983) Ez a jelenség 
azért feltűnő, mert a Lengyel kultúra elterjedésének 
déli határa Magyarországon a Dráva mentén húzódik és 
Horvátországban vele egyidejűleg a Sopot kultúra 
töretlen fejlődése állapítható meg, amely kultúra nem 
terjedt el Szlovéniában. így az a kérdés merül fel, hogy 
miként jutottak a Lengyel kultúrát hordozó embercso
portok Szlovéniába? Erre csak az a magyarázat adódik, 
hogy a Dunántúl délnyugati területe (esetleg Burgen
land) volt nyitott Szlovénia és Karintia irányába. A kör
nyezeti körülmények jelentős változása, kedvezőbbé 
válása is közrejátszhatott abban, hogy a korábban át
hághatatlan hegyvidékek folyóvölgyei délnyugat felé 
vonzották a Délnyugat-Dunántúl késő kőkori népes
ségének egy részét. A lényeges kérdés az, hogy mikor 
történhetett a bevándorlás pl. a szlovéniai karszt bar
langjaiba és a síksági mocsárvidékre? Az eddig ismert 
szlovéniai leletanyag csaknem teljes egészében a Len
gyel kultúra legkésőbbi fázisának leleteivel azonos 
vagy csak lényegtelen részletekben eltérő. Újabban 
azonban H. Parzinger és M. Budja úgy véli, hogy a 
Lengyel kultúra a legidősebb fázistól kezdve jelen volt 
Szlovéniában. Ezt a véleményét a mocsaras területek 
telepek kerámiájának tipológiai elemzésére és a radio
karbon próbák vizsgálati eredményeire építik, amelyek 
ezt a feltevést megerősítik (Budja 1992; 1994; 1995; 
Parzinger 1993, 260; Veluscek 1999). Kétségtelen, 
hogy P. Korosec említ az Ajdovska-barlangból a vörös 
mellett fehér, sőt sárga festést, amely a Lengyel kultúra 

idősebb fázisaira jellemző, de csak egy rekonstruált tal
pas tál formája utalhatna az idősebb fázis jelenlétére 
(Korosec, P. 1975, 208-209, továbbá 6.t. 1). Ezek a le
letek azonban egyelőre annyira szórványosak, hogy 
mélyreható következtetések levonására nem elegen
dők. A közölt leletek alapján arra gondolhatunk, hogy a 
Lengyel kultúra erőteljesebb megtelepülése Szlové
niában (és Karintiában) a legkésőbbi fázisra keltezhető. 

Az életmóddal kapcsolatos adataink a Lengyel 
kultúra legkésőbbi fázisából igen hiányosak. A talaj az 
egész vizsgált területen, így az Inkey-kápolnánál is 
elpusztította az állatcsontokat, ezért a hústáplálékkal 
kapcsolatos leleteink nem maradtak fenn. A növényi 
táplálkozás szerény emlékeit Zalaszentbalázson néhány 
közelebbről meg nem határozható gabonamaradvány 
képviseli, mint a növénytermesztés gyér, de kétségtelen 
bizonyítéka. Nagyobb számban került elő a tavi káka és 
jelen volt a ma már csak gyomnövényként ismert, de 
akkoriban táplálkozásra is használt libatop termése is 
(Gyulai 1995). 

A Balaton-Lasinja kultúra emlékei 
(Kr.e. 4. évezred első fele). 

A középső rézkor időszakának nagy részét a Bala
ton-Lasinja kultúra emlékanyaga töltötte ki a Dunántúl 
délnyugati felében. Az Inkey-kápolna mellett kevés 
leletet tartalmazó objektum a korábbi, 1979-81.évi 
ásatások során is előkerült. Ezek az objektumok és a 
későbbi idetelepülök bolygatása nyomán napvilágra 
került leletek azonban csekély mennyiségük és a 
megelőző kor kerámiájával való hasonlóságuk miatt 
nem tették lehetővé a pontos kormeghatározást. 
Az utolsó, 1991-ben végzett leletmentés a korábbi két 
nagy felülethez dél felől csatlakozó szelvényeivel már 
több gödör objektum feltárását eredményezte, melyek
ből jelentősebb mennyiségű kerámia került felszínre. 
Ebből következik, hogy a Balaton-Lasinja kultúra 
települési objektumai a feltárt felületek déli részén cso
portosultak. Feltételezhető, hogy a település valódi 
súlypontja még délebbre, a feltáráson kívül fekvő 
területen kereshető. Az is elképzelhető azonban, hogy 
egy igen rövid életű megtelepedés nyomai kerültek fel
színre az Inkey-kápolna mellett. Az 1979-81.évi lelet
mentés során két hatalmas felületen a három kisebb ob
jektum kevés leletanyagán kívül (39, 41, 90.objektum) 
csak szórványosan és keverten fordultak elő a Balaton-
Lasinja kultúra leletei. Ezzel szemben az 1991.évi 
leletmentés során az előbbiekhez képest többszörösen 
kisebb felületen ennek a kultúrának 4 objektumát tárta 
fel Horváth László bőségesebb leletanyaggal (108, 111, 
121, és 124.objektum). Itt is voltak elpusztított objek
tumokra utaló szórványos, és más korok leletanyagával 
kevert leletek. 
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A Balaton-Lasinja kultúra megismerésére Zala 
megye nyújtotta az első leleteket (Bakay - Kalicz - Sági 
1966; Kalicz 1969; 1973) és ennek a megyének a te
rületén folyt az eddigi legtöbb jelentős feltárás (Nagy
kanizsa-Sánc, Letenye-Szentkeresztdomb, Keszthely-
Fenékpuszta és környéke, Zalavár-Basa-sziget, Hahót-
Szartóri, Zalaszentbalázs-Pusztatető, Nagykapornak-
padári útelágazás, Andráshida-temető, Becsehely I és 
II: Kalicz 1970; 1973; 1974; 1995; M. Virág 1986; 
1990; Bánffy 1994; 1995b; Horváth 1991; Horváth -
H. Simon 1997). Ezeken kívül is számos helyen buk
kantak rá a Balaton-Lasinja kultúra egy-egy objektu
mára és leleteire. 

Az Inkey-Kápolnánál a Balaton-Lasinja kultúra 
megtelepülésének szerényebb emlékei kerültek fel
színre. A hulladékokkal megtöltött agyagnyerő gödrök 
és a leégett házak falából származó kiégett tapasz
töredékek bizonyítják a megtelepedés tényét, sőt jelzik 
az épített objektumok egykori használatát is. Sajnos az 
egykori építmények jellegére nincsenek bizonyítékok. 
Ez azért sajnálatos, mert több csoportban, sőt sort 
alkotva is felszínre kerültek az egykori építmények 
vázát alkotó oszlopok gödrei. Lelőhelyünkön azonban 
három olyan őskori kultúra emlékei is megtalálhatók, 
melyeknek máshol már feltárták oszlopos szerkezetű, 
agyaggal tapasztott, felemelkedő falú építményei 
alapját. Megemlíthetők a késő Lengyel kultúra keszthe
lyi lelőhelye (Patek 1970, 108), továbbá Győr környé
ki lelőhelyek (Figler 1993, 14-5 1994, 7 1996, 18-19 
1997, 18-20; M. Egri 1996, 17-18), a Balaton-Lasinja 
kultúra Keszthely-fenékpusztai települése (Kalicz 
1970, 107, és 9.t. 2) és zalavári telepen feltárt számos 
ház alapja (M. Virág 1990), illetve ezen kultúrának és a 
Ludanice kultúra egymásrahatását képviselő lébényi 
lelőhelyek (T. Németh 1994). Ezeken kívül a késő 
bronzkori halomsíros kultúra és urna-mezős kultúra 
hasonló szerkezetű házalapjai sem maradhatnak 
említés nélkül (Figler 1994, 7 1997, 7-8). Ezek szerint 
az Inkey-kápolna melletti oszlopgödrök csoportjai 
mind a három itt is jelenlevő kultúra bármelyikéhez tar
tozhattak, így csak azt mondhatjuk, hogy a lelőhelyen 
az őskorban oszlopos szerkezetű agyaggal tapasztott 
(patics) falú házak is álltak. 

A középső rézkori Balaton-Lasinja kultúrát (kezdet
ben balatoni csoportot) a fazekasság termékei alapján 
határoztuk meg, miután Stoján Dimitrijevic közzétette 
a 60-as évek elején a Lasinja kultúrával kapcsolatos 
ismérveket (Dimitrijevic 1961). Leletei csaknem teljes 
egészében szórványok vagy egészen kis együttesekből 
származtak. A Keszthely környékén a régészeti topog
ráfiai munkák nyomán gyűjtött leleteknek a Balatoni 
csoport elnevezést adtam, amelyek lényegében mege
gyeztek a számomra akkor ismertté vált Lasinja kultúra 
leleteivel. Amíg azonban Dimitrijevufnél különféle 

típusok kerültek a Lasinja kultúra egységébe, addig a 
Keszthely környékén végzett kisebb leletmentések 
alapján lelőhelyek szerint is elkülönülő három erőtelje
sen különböző típusú leletegyüttesre lehetett elkü
löníteni a balatoni csoport leleteit. A közös névhez 
ragaszkodva a Balaton I-II-III fázisba soroltam a szem
látomást nemcsak különböző típusú, de eltérő eredetű 
kulturális egységeket (Kalicz 1969; 1973). Később az 
is kiderült, hogy a három fázis egyúttal három külön
böző, önálló kultúrát képvisel, ezért szét kellett válasz
tani a közös néven meghatározott kulturális egy
ségeket. Ezért a legkorábbi fázis leletegyüttesei (Bala
ton I) kapták most már számozás nélkül a későbbiekben 
Dimitrijevic által is különválasztott, és a magyarorszá
gi Balatonnal megegyező jellegzetességei miatt a Bala
ton-Lasinja kultúra elnevezést (Kalicz 1991 ). A Balaton 
II-ből lett a tűzdelt barázdás díszű kerámia (Furchen-
stichkeramik) kultúrája (uott). A Balaton Ill-ból a Pro-
toboleráz fázist lehetett meghatározni (ugyanott). Di
mitrij éviednél a korábbi Lasinja egységbe sorolt Bala
ton II-III hoz hasonló leletegyüttesek kapták a Retz-
Gajáry kultúra elnevezést (Dimitrijevic 1980). 

Az említett együttesekből az Inkey-kápolna mellett 
a Balaton-Lasinja kultúra (a korábbi elnevezés szerinti 
Balaton I) objektumai és leletei kerültek napfényre. Az 
agyagnyerésre használt gödrökbe a háztartások hul
ladékait dobálták. Természetszerű, hogy mivel a 
szerves anyagok és állatcsontok nagy részben elpusz
tultak, csak az égetett edényekből származó töredékek 
és véletlenül a gödrökbe sodródott kőeszközök, továb
bá szilánkok maradtak meg. Az a jelenség is általános, 
hogy a gödrökbe a legritkább esetekben került az 
edények minden darabja, mivel feltehetően szétszóród
tak a telep felszínén. Ezért a töredékekből kell magukat 
az edényformákat rekonstruálni. Ehhez a más lelőhe
lyeken talált teljes edények adnak lehetőséget. Mivel a 
gödrökbe jutott edénycserepek mennyisége viszonylag 
csekély, ezért nem biztos, hogy a háztartásokban hasz
nált valamennyi edénytípust megismerhetjük. 

Az Inkey-kápolna mellett a Balaton-Lasinja kultúra 
négy fő edénytípusának töredékei kerültek elő, melyek 
különböző méretű edényekből származnak. Az edények 
anyaga általában gondosan iszapolt, többségükben 
redukciós égetésűek, de előfordulnak az oxidációs ége
téssel készült edények is. Felületük nagyrészt kopott, 
de ha megőrizték eredeti felszínüket, akkor a sötét, 
csaknem fekete fényezett külső a jellemző. 

1. Korsók. A Balaton-Lasinja kultúra legjellegzete
sebb, meghatározó edényformái közé tartoznak az 
őskor folyamán a Dunántúl délnyugati részén először 
megjelenő kisebb, kb. 10-18 cm magas füles korsók 
(Kalicz 1991, 3-4.kép). A karcsú ivóedények megnyúlt 
kettős csonka kúp alakúak, peremből induló, nagyívű 
szalagfüllel. Gyakori a kannelurás dísz, vagy a főleg 
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Szlovénia felé mutató, hasonló mintájú karcolt dísz 
(lOkép 4, 12.kép 1-2, 13.kép 3, 6-7). 

2. Tálak. A leggyakoribb edényforma a tál, melyek 
egyszerű kivitelben vagy csőtalpas tálként fordulnak 
elő (Kalicz 1991, 5-8.kép). A csőtalpak alja szétterülő, 
felső részük gyakran kihasasodó („harangos csőtalp"). 
A tálaknak kettős kónikus alakjuk van éles hastöréssel. 
Méretük változatos, szájátmérőjük 15-30 cm között 
váltakozik. Inkább étkező edénynek tarthatók. Rövid 
felső részük többnyire domborúan befelé hajlik vagy 
függőleges egyenes, hosszú, mély alsó részük legtöbb
ször homorúan ívelt, aljuk eléggé szűk. A hasélen le
csüngő fogantyúk vagy egyszerű bütykök, ritkábban 
vízszintesen álló fülek akadályozzák a kézből való ki-
csúszást (lO.kép 2-3, 5, lLkép 2-5, 7 ,9-10, 12.kép 4, 
6, 13.kép 2, H.kép 9-15). 

3. Fazekak (Kalicz 1991, lO.kép 1-10). Megnyúlt 
kettős kónikus testük és széles szájuk van. Két rövid 
vastag függőleges fülük a legnagyobb öblösödés fölött 
helyezkedik el, melyek felső részén olykor gombszerű 
kiemelkedések ülnek. Méretük igen széles határok 
között húzható meg, 15-50 cm magasság között vál
takozik. A nagy méretű edények között a leggyakoribb 
edénytípus. A háztartásokban a főzést, erjesztést és 
folyadéktárolást szolgálhatták (lO.kép 1, 4, 11.kép 6, 
12.kép 3, 13.kép 1, 8-10). 

4. Amforák (Kalicz 1991, 9.kép 11). Alakjuk sok 
esetben nehezen különböztethető meg a fazekakétól. 
Leginkább az aszimmetrikusan kettős kónikus test és 
az éles töréssel csatlakozó hengeres nyak, valamint az 
ugyancsak aszimmetrikusan, két sorban elhelyezkedő 
vízszintes vastag fülek jellemző rájuk (11 .kép 6, 12.kép 
7-10). Méretük és funkciójuk a fazekakéval mege
gyező, azzal a különbséggel, hogy sajátos fülelhe
lyezésük miatt a háton viselésre is alkalmasak voltak 
(„puttony edények"). 

A kis agyagtárgyak között meg kell említeni az 
agyagkanalakat, melyekből az Inkey-kápolnánál csu
pán egyetlen töredéket ismerünk (11.kép 1), azonban 
más hasonló korú lelőhelyeken igen jellegzetes (Kalicz 
1991, 8.kép 12-13). ezenkívül még van néhány edénytí
pus a Balaton-Lasinja kultúra leletanyagában, amely 
nem gyakori ugyan, de jellegzetes. Ezek között elsősor
ban gondolhatunk a kiöntőnyelves tálakra, melyekből 
több töredék is ismeretes Nagykanizsa-Sánc lelőhelyről 
(Kalicz 1991, 8.kép 10-11). 

A kőszerszámok közül figyelemreméltó egy csiszolt 
trapéz alakú kőbalta, mely megfelel az új kőkor és 
rézkor általánosan használt eszközeinek (13.kép 5). 
A kőbalták helyi előállításának bizonyítékai is meg
találhatók a középső rézkori település leletei között. 
Két kőmratot ismerünk az egyik objektumból, mely a 
kőbalta készítés utolsó, de legnehezebb munkafázisa 
során keletkezett, vagyis amikor a kőbaltát a korabeli 

egyszerű technikával átfúrták (H.kép 1-2). Sok 
megkezdett furatú töredék bizonyítja, hogy a művelet 
nem volt mindig sikeres. A hibátlan kőfuratok a munka 
eredményességét sejtetetik. Az újkőkor és rézkor 
általános szükségletét elégítették ki a hasított kőesz
közök. Néhány darab az Inkey-kápolna mellett is fel
színre került. Különösen figyelemreméltó két szépen, 
nagy technikai jártassággal megmunkált nyílcsúcs 
(H.kép 7-8), vágásra szolgáló éles pengék (H.kép 5-6) 
és a hasított kőeszközök helyi feldolgozását bizonyító 
szilánkok (H.kép 3-4). 

A Balaton-Lasinja kultúra létezése, leleteinek jel
legzetessége, időrendi helyzete már nem képezi vita 
tárgyát. Mindenki egyetért azzal, hogy a kelet-magyar
országi párhuzamosítás szerint a középső rézkor 
időszakának azt a részét töltötte ki, amit az Alföldön a 
Bodrogkeresztúr kultúra képvisel. Ezt a valamilyen 
formában egymás elterjedési területére eljutott leletek 
is bizonyítják. Stojan Dimitrijevic fedezte fel a Lasinja 
kultúráról írott első munkájában a Lasinja kultúra leg
jellegzetesebb leletének, egy díszített füles korsónak a 
jelenlétét a Bodrogkeresztúr kultúra Szentes-kistőkei 
temetőjének egyik sírjában (Dimitrijevic 1961, 57, 84). 
Ugyancsak ő mutatta ki a két kultúra egyidejűségét 
- bár nem annyira meggyőző erővel, mint előbb - a 
horvátországi Lasinja kultúra leletei között a Bodrog
keresztúr kultúra kerámiájának jelenlétét (Dimitrijevic 
1982, 431-432, 5.kép 3-8). A feltevés ésszerűségét 
jelzi, hogy Letenye-Szentkeresztdombon is kerültek elő 
a Bodorgkeresztúr kultúra kerámiájával kapcsolatba 
hozható töredékek (Kalicz 1995, 75, 5.kép 4, 9.kép 2, 
19.kép 15, 23.kép 6). Egyelőre nem tudjuk okát adni 
ezeknek a távoli összefüggéseknek. Természetesen 
ebben az esetben csak közvetett úton létrejött kapcsola
tokra gondolunk, amely talán az egyes közösségek 
ajándékcseréje révén juttatott bizonyos tárgyakat 
messzi területre. 

A Balaton-Lasinja kultúra abszolút számokban kife
jezett időrendjéről még igen keveset tudunk. A koráb
ban a Balaton III nak tulajdonított Keszthely-Fenék-
puszta I lelőhelyről világossá vált, hogy a Balaton-La
sinja kultúrától fiatalabb, eltérő kulturális egységről, a 
Protoboleráz időszakról van szó, ezért az itt nyert 14C-
adatok nem a Balaton-Lasinja kultúrára vonatkoznak, 
így a Balaton-Lasinja kultúra időszakából nem ismerek 
Magyarországról közvetlen konkrét kalibrált 14C-
időpontot. Ezért közvetett adatokat kell igénybevenni, 
hogy kifejezhessük a Balaton-Lasinja kultúra évszá
mokkal kifejezhető időrendjét. A Bodorgkeresztúr 
kultúra Tiszapolgár-basatanyai sírjaiból vett adatok 
alapján a Bodrogkeresztúr kultúra a Kr.e. 4000 - 3600. 
közötti időt töltötte ki, leszámítva a feltehetően hibás 
eredményt nyújtó két szélsőségesen eltérő adatot 
(Bognár - Kutzián - Csongor 1987). A szlovéniai La-
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sinja kultúrából csupán egyetlen adatot ismerünk a La-
sinja kultúra időszakára s ez belül van a Bodrogke-
resztúr kultúra abszolút számadata. Ez Kr.e. 3900 ± 140 
(Budja 1992, 103, 4.kép; 1995, 123, 4.kép ). 
Ausztriában, ahol az Epilengyel fázis a Balaton-Lasin-
ja kultúra megfelelő rokon kulturális egysége, a külön
böző megbízhatóságú határok között mozgó számítá
sok szerint a Kr.e. 4250 - 3950., ill. Kr.e. 4350 - 3500. 
közé keltezhető (Stadler 1995, 224). Mindezek alapján 
a magyarországi Balaton-Lasinja kultúra az 4. évezred 
első felét tölthette ki. 

A Balaton-Lasinja kultúra kialakulásával kapcsolat
ban akkor alakítottam ki feltevésemet, amikor még nem 
volt ismeretes a Lengyel kultúra legkésőbbi fázisának 
emlékanyaga. Ekkor még törésszerű eltérést láttam a 
Lengyel kultúra akkor ismert leletei és a Balaton-La
sinja kultúra emlékei között. Ugyanakkor az igen jelen
tős déli típusú leletek alapján nemcsak kulturális kap
csolatokat, de migrációt is feltételeztem, melynek ered
ménye a Balaton-Lasinja kultúra létrejötte lett (Kalicz 
1973, 1987-88, 1988; 1992). A migráció kiváltó okát a 
keleti sztyeppéi népcsoportok nyugat-délnyugat felé 
irányuló népmozgásban láttam. A mozgás kiinduló 
helyeként az Észak-Balkánt tételeztem fel, ahol a 
legkésőbbi Vinca és a Salcuta kultúra III. fázisának 
emlékei között találtam meg a Balaton-Lasinja kultúra 
leleteinek alapjait. Különösen vonatkozott ez a déli 
összefüggés több jellegzetesség együttes előfor
dulására, mint pl. az egyfülű, kannelurás díszű, reduk
ciós égetésű, feketés színű korsókra, kétfülü edényekre, 
aszimmetrikusan kettős kónikus tálakra, lecsüngő 
fogantyúval és időnként kiöntővel, stb. Csak kevés 
olyan jellegzetességet fedeztem fel, amely a Lengyel 
kultúra korábbi fázisából származott. Azóta azonban, 
mint fentebb láttuk, számos lelőhely vált ismertté, 
melyek a Lengyel kultúra korábban ismeretlen 
legkésőbbi fázisát képviselik. Ezek vizsgálata azt 
mutatja hogy jóval több szál köti össze a Lengyel és a 
Balaton-Lasinja kultúrát, mint azt korábban feltéte
leztem. Vagyis a váltás a két kultúra között nem volt 
olyan drámai. Igaz, hogy a legkésőbbi Lengyel kultúra 
több átöröklődött jellegzetessége is déli, balkáni erede
tű. (Károlyi Mária és Bánnfy Eszter fentebb idézett 
tanulmányai az új szempontok szerint értékelték ezt a 
kérdést). Úgy vélem, hogy a bőségesebb leletanyag 
ismeretében nekem is differenciáltabban kell a szár
mazás kérdését megfogalmaznom. Eszerint a Lengyel 
kultúra legkésőbbi időszakának nemcsak a leletei örök
lődtek át jelentősen a Balaton-Lasinja kultúrába, de a 
leleteket hordozó népesség is erőteljesen részvett az új 
kultúra kialakításában. Mellettük azonban az új kultúra 
képét meghatározó déli, azaz észak-balkáni jelleg
zetességek jelentek meg a Dél-Dunántúlon, amelyekről 
egyelőre nem dönthető el, hogy feltűnésükben játszot

tak-e szerepet népmozgások, amelyek a települések 
számának jelentős megnövekedésével jártak együtt 
vagy csak nagyon erőteljes déli kulturális hatások nyil
vánulnak meg a leletanyag déli jellegzetességeiben és a 
települési sűrűség változását esetleg a környezeti 
tényezők módosulása hozta magával. A kérdésre a 
felelet egyelőre nyitva marad. 

A Baden kultúra leletei 
(Kr.e. 3600-2600) 

A késő rézkori Baden kultúra megtelepülését a 
rézkorból a legbőségesebb leletanyag képviseli az 
Inkey-kápolna mellett. 17 objektumból származik 
csaknem a teljes leletanyag (5, 8, 24, 31, 34, 44, 55, 60, 
71, 76, 83, 94, 112, 114, 115, 116.objektum), melyhez 
csak kevés szórványos lelet csatlakozik. Banner János 
alapvető monográfiájának megjelenése óta (Banner 
1956) a 80-as és 90-es évek óta elsősorban Bondár 
Mária (Bondár 1982; 1984; 1987a; 1987 b; 1991; 1995; 
1996; 1998) és Endrődi Anna (Endrődi 1987-88; 1991; 
1992; 1997). foglalkoznak ennek a kultúrának szerte
ágazó problémáival és bőséges leleteinek közzétételé
vel. Természetesen ezenkívül is számos tanulmány 
jelent meg a Baden kultúra leleteit ismertetve és prob
lémáit taglalva. Banner, monográfiájában akkor ismert 
elterjedési területéről több mint 500 lelőhelyet ismertet, 
ezért igen meglepőnek látszik, hogy a Dunántúl dél
nyugati részéből (a Balaton-Lasinja kört képviselő) 
Letenye kivételével egyetlen lelőhelyről sem adott tá
jékoztatást. Ugyanez a helyzet ENy-Horvátországban 
és az ausztriai Karintiában is. Az utóbbi terület 3 lelő
helye kétségtelenül a Balaton-Lasinja vagy „Epi
lengyel" kultúrát képviseli (Banner 1956, elterjedési 
térkép és lelőhely lista). Amikor az Inkey-kápolna mel
lett Horváth László feltárta a Baden kultúra gazdag 
telepleleteit, majd utána terepbejárásokon megtalálta 
számos települési nyomát (Horváth 1984, 9-12; 1994, 
91-95), világossá vált, hogy nem települési hiányról, 
hanem kutatási hiányosságról beszélhetünk. Azóta ezt 
csak megerősítették az Észak-Zalában és a Hahót 
környékén végzett kutatások, melyek a Baden kultúra 
különböző időszakának bőséges leletanyagát hozták 
felszínre (H.Simon 1987; 1990, 55-56; Bánffy 1994, 
100-101; 1995b, 42-43.0, továbbá 4l-47.t). 

Az Inkey-kápolnánál feltárt objektumok egy 
kivételével hulladékokkal megtöltött gödrök voltak és 
az ásatás egész területén lazán szétszóródva helyez
kedtek el. Az egyetlen kivételt egy nagy méretű, 2,3 m 
átmérőjű kemence képviselte (Horváth 1984, 9). A leg
több gödörobjektum sekély mélységben maradt meg. 
Az építmények hiánya nem meglepő, mert a Baden 
kultúra teljes területén, a nagyfelületű feltárások elle
nére, sehol sem sikerült építmény nyomaira bukkanni. 
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Ez a hiányosság tehát az Inkey-kápolna mellett sem 
lehet meglepő és arra gondolhatunk, hogy a Baden 
kultúra népessége olyan u.n. boronaházakban lakott, 
melynek felszínre fektetett talpgerendái a felépítmény
nyel együtt nyomtalanul elpusztultak. A Hahót mellett 
feltárt 3 x 5 m-es gödörobjektum jelenthetne kivételt, 
mely fölött égett tapasztöredékeket tartalmazó réteget 
talált az ásató Bánffy Eszter (Bánffy 1995b, 42-43). 
Az általa ismertetett helyszínrajz azonban nem elég
séges a Baden kultúra építménye meghatározásához, 
mert nem tükrözi a házak jellegét. Valódi kivétel azon
ban itt is akad. Horvátországban, a Duna melletti 
Vucedol-Várhegyen a település elkülönült részén 
nagyméretű, oszlopos szerkezetű, különleges rendel
tetésű építményeinek az alapjait tárták fel (Schmidt 
1945, 15-21). Ezek azonban nem tekinthetők közön
séges lakóépítményeknek, hanem a közösség kiemel
kedő társadalmi rangot birtokló képviselői lakóhelyei 
és egyúttal ipari feldolgozás központjai lehettek. 

A leletanyag lényegében a nagy számú edénytö
redékekből áll. Az edények tartósítására túlnyomó 
részben a redukciós égetést alkalmazták. Erre abból 
következtethetünk, hogy az edények felülete az esetek 
többségében a világostól a sötét barnáig, továbbá a 
világos szürkétől a sötét szürkéig és a feketésig minden 
színárnyalat megtalálható, ami redukciós, füstös égetés 
következménye. Az edények anyagának a soványítása 
széles skálán mozgott. A finom iszapolás, az apró 
kvarc- és homokszemcse belekeverése az agyagba 
főleg a jó kidolgozású és gondosan simított edényekre 
jellemző. Megfigyelhető azonban az apró kavicsszem
csék sűrű felhasználása is, amely főleg a nagyobb 
fazekakra jellemző, ami által az edény külső felülete 
durvává és egyenetlenné vált. Ez valamilyen oknál 
fogva szándékos volt, s ezekben az esetekben is elsimí
tott az edények belső felülete. Az edényformákat és 
díszítésüket a következőkben foglaljuk össze: 

1. Bögrék és kisebb korsók, mericék. Akisméretű 
ivóedények legjellegzetesebb példái. Méretük 4-8 cm 
között váltakozik. A leggyakoribb edényformák közé 
tartoznak. Két fő típust különíthetünk el. A legömbö
lyített aljú körte alakú, kissé összeszűkülő, vagy széles 
szájú, alig észrevehető, alacsony nyakú formák a szá
mosabbak. Zömök keresztmetszetű fülük alig emel
kedik a perem fölé (15.kép, 1-2, 4-9, 18.kép 2, 19.kép 
2-3, 20.kép 2, 221.kép 1-2, 23.kép 3-5) Csak egyetlen 
lapos szalagfülű bögre került elő (23.kép 1). Gyakori, 
hogy a hasukat ferde vagy függőleges kannelura borít
ja (15.kép 7-9, 23.kép 1,3,5). Ezek a formák inkább a 
Baden kultúra idősebb klasszikus szakaszát idézik. 
Egyetlen hosszú nyakú korsót hozott felszínre a 
feltárás, amely inkább a fiatalabb időszakban gyakori 
(14.t. 3). A korsókhoz tartozó különleges fültöredéknél 
a fület vékony agyaghurkákból állították össze, mely 

által a Kelet-Magyarország vissi típusú edények jel
legzetes fülképzésére emlékeztető példány jött létre 
(23.kép 7). A csúcsos aljú magasra felemelkedő fülű 
mericékből is felszínre került két példány, amelyek a 
fiatal időszak jellegzetes darabjai (18.kép 1, 22.kép 8). 

2. Tálak. A legnagyobb számban előforduló 
edénytípus. Jellegzetes főző és étkezési edény. Azok
nak a tálaknak, melyek jó felületi megdolgozásúak és a 
kisebbeknek számítanak, a szájátmérőjük 15-30 cm 
között váltakozik. Vannak azonban ezektől nagyobb 
méretű tálak is és a durva felületű fazekakéhoz hasonló 
külsejük van, s szájátmérőjük elérhette a 40 cm-t is. 
Ezek a nagy tálak feltehetően nagyobb létszámú csalá
di vagy egyéb közösség főzési és étkezési igényeit 
elégíthették ki. A tálaknak több változata is előfordul az 
Inkey-kápolna mellett. Leggyakrabban a S-profilú, 
vagy az éles hastörésű kettős kónikus forma tűnik fel, 
amikor a szájuk minden esetben kihajlik (15.kép 12, 
ló.kép 1-7, 10, 18.kép, 7-10, 13, 19.kép 5-6, 21.kép 2-
6, 22.kép 3-7, 9, 23.kép 6, 8, 24.kép 8, 12). Az itt bemu
tatott képek szerint az említett tálak túlnyomó része 
díszített. Lencse-, esőcsepp- és ékalakú bemélyített 
díszek egy vagy több vízszintes sort alkotnak, s ezek
hez kapcsolódnak a bekarcolt ferde, függőleges, 
zegzug és csüngő háromszögeket alkotó minták. 
Kormeghatározónak tekinthető a az említett táltípusnál 
a perem belső részét díszítő ferdén találkozó kannelu-
racsoportok alkalmazása (15.kép 12, ló.kép 2). 
Az ilyen díszítés inkább az korai klasszikus fázisokra 
jellemző. A tálak másik kisebb csoportját az egyszerű 
behúzott szájú formák alkotják. Méretük és fel
használásuk az előbbiekhez hasonló. Egyelőre nem 
magyarázható ennek a kisebb formai eltérésnek az oka. 
Talán a használatukban is lehetett eltérés (15.kép 13, 
18.kép 14). Díszítésük ugyanolyan, mint az előzőké, 
csupán ezeknél az egész belső felületet borítja a füg
gőleges kannelurázás. Ebben a csoportban találhatjuk a 
nagyméretű, durva felületű behúzott peremű és egy
szerű fordított csonka kúp alakú tálakat (19.kép 17, 
21.kép 8, 24.kép 7). Egy különleges forma is előfordul 
a behúzott szájú tálak között. Ez a kétosztatú tál, mely 
rendszerint két egyenlőtlen részre van osztva, és az 
osztófalnál a perem fölött erősen kiemelkedő lapos 
fogantyúk helyezkednek el (19.kép 8). Az ilyen tálak
nak különleges rendeltetése lehetett, feltehetően szer
tartási célra használhatták őket. Ezt a feltevést erősíti 
egy szigetszentmártoni sírlelet Budapest közelében, 
ahol az eltemetett halott mellé egy négykerekű kocsi 
agyagmodelljét, füles korsókat és két darab kétosztatú 
tálat (!) tettek. Mindezek a halott különleges helyzetére 
utalnak (Kalicz 1976). Más adatok is megerősítik ezt a 
véleményt. A kétosztatú tálak a korai klasszikus idő
szakban jelentek meg és a java klasszikus időszak jel
legzetes tárgyai lettek. A tálakhoz kapcsolódóan kell 
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megemlíteni a fülek egy jellegzetes típusát, a vízszintes 
átfürású, szűk nyílású „alagútfüleket", melyek leg
gyakrabban a tálakon, jóval a perem alatt jelennek meg. 
Többször is bevagdalt bordával, völgyeléssel, díszítet
tek, vagy csak simák, egy esetben párosával tűntek fel 
(15.kép 13, 16.kép 10, 20.kép 5-9, 21.kép 6, 22.kép 9, 
23 .kép 6). Főleg a nagy tálaknál figyelhetők meg a 
középen benyomott, vízszintes állású bütyökfogantyúk, 
vagy csak egyszerű bütykök (18.kép 14, 17, 21.kép 8, 
24.kép 7). 

3. Fazekak. A Baden kultúra igen jellegzetes 
edénytípusa, s az Inkey-kápolna mellett is sok töredéke 
került felszínre. Feltehetően a tárolás lehetett az egyik 
funkciójuk, emellett az sem kizárt, hogy nagyobb lét
számú étkező számára főzésre is felhasználták őket. 
Töredékességük miatt méretükre nézve nincs adatunk, 
de a 30-40 cm-es szájátmérő alapján a 60-70 cm-es 
magasság is elképzelhető. Alakjuk egyszerű. Jellemző 
az enyhe S-profil több változata és a széles szájnyílás. 
A peremen egy sorban, alatta egy vagy két sorban 
erőteljes, bevagdalt bordák fútnak körbe. Felületük a 
leggyakrabban erősen durvított és csak ritkábban simí
tott. Nagyon ritkán függőlegesen haladó bekarcolt zeg-
zugvonal és függőleges sima lécborda is díszítheti 
(17.kép 1-9, 18.kép 12, 15-16, 20.kép 10-11, 21.kép 7; 
24.kép 4-6, 10-11). A bemutatott fazekak a Baden 
kultúra minden fázisában otthonosak, de a többsoros 
bordák inkább a korai klasszikus időszakra jellemzők. 

4. Amforák. Ez az edényforma is gyakori, de nem 
annyira, mint a fazekak. Jellemző rájuk a lekerekített 
kettős kónikus vagy tojásdad test és a töréssel vagy 
törés nélkül kapcsolódó magas, szűk nyak. Éppen a 
szűk nyak miatt a főzési funkciót kiiktathatjuk fel
használási körükből. Inkább a folyadéktárolás, esetleg 
erjesztés lehetett legfontosabb rendeltetésük. Méretük a 
töredékek alapján ítélve, a fazekakéhoz lehetett hason
ló. Nyakuk, sőt testük is mindig simított, többnyire 
díszítetlen, olykor azonban vízszintes lécbordák, lapos 
korong alakú kiemelkedések, és függőleges kannelurák 
díszítik gondosan simított felületüket. (17.kép 10-11, 
19.kép 4, 23.kép 9, 24,kép 13). A kisebb és nagyobb 
amforánál figyelhető meg a legidősebb fázisból örök
lődött, az edény belseje felé betüremlő függőleges 
„szubkután" fül, mely a korai klasszikus kor végéig 
használatban maradt (15.kép 10, 23.kép 9). A „szubku
tán" fül a nagyobb korsóknál is megfigyelhető. 

A kis és különleges agyagtárgyak között említhető a 
kettős kónikus orsógomb (19.kép 1), és egy középen, 
hosszában átfúrt kúp alakú díszített agyagtárgy, 
melynek rendeltetés ismeretlen előttem (21.kép 1). 
Több csiszolt vagy a használattól kopott dörzsölő- és 
őrlőkő töredéke is megtalálható az Inkey-kápolna mel
letti késő rézkori település leletei között (24.kép 1-3), 
amelyeket leginkább a gabona őrlésére használtak. 

A késő rézkori Baden kultúra leletanyaga nagy 
vonásokban elhelyezhető a hosszú, kb. 1000 éves 
idősávban, mely a Boleráz fázis kezdetétől a Kostolac 
fázis végéig valamennyi fejlődési szakaszt magába
foglal. A 20. század harmadik negyedében végzett nagy 
felületű szlovákiai ásatások lehetővé tették, hogy a 
Baden kultúra egymást követő időszakait, az egyes 
fázisok leletanyagát önállóan tartalmazó lelőhelyek 
alapján el lehessen különíteni és meg lehessen 
határozni. Ezt a munkát Viera Ne'mejcová - Pavúková 
végezte el máig ható érvényességével (néhány a Bo
leráz fázis utáni időszakot tárgyaló tanulmányaiból: 
Ne^mejcová-Pavúková 1974; 1981; 1991). Az általa 
megállapított fázisok nemcsak Szlovákiában érvénye
sek (Cheben 1984), de lényegében a magyarországi 
viszonyokra is alkalmazhatók. Az állapítható meg, 
hogy a Baden kultúra Inkey-kápolna melletti települése 
a korai és középső klasszikus fázis határára kel-
tezhetők. Elsősorban a Cerveny Hrádok, Nevidzany és 
Malá nad Hronom lelőhely által képviselt lib és III. fá
zis leletegyüttesei képviselik azt a leletanyagot, mely a 
legjobb párhuzamokat tartalmazza az Inkey-kápolna 
melletti település leleteihez (Ne'mejcová - Pavúková 
1974, 16-50, 54-56.kép). Hasonló jó párhuzamnak 
tartható a Kisbényen (Bínán) feltárt telepü-lésen is, 
melyet a feltáró Ivan Cheben a Ne'mejcová - Pavúková 
szerinti lib fázisba keltezett (Cheben 1984). Ezek 
szerint az Inkey-kápolna melletti település a Baden 
kultúra fejlődésének középső szakaszába tartozhat. 
Az észak-zalai Tekenye lelőhelyen feltárt kevés objek
tum a legkorábbi, vagyis a Boleráz fázis emlékeit tar
talmazta (H. Simon 1987, 15, 17). Ebből következik, 
hogy a Délnyugat-Dunántúlon is számolhatunk a Ba
den kultúra minden fejlődési szakaszának jelenlétével. 

A Baden kultúra abszolút számokban kifejezett 
időszaka a kalibrált 14C-adatok alapján a Kr.e. 3600 -
2600. közötti időre keltezhető. A klasszikus fázisnak az 
Inkei-kápolna melletti telepen talált leletei ennek meg
felelően, közvetetten a Kr.e. 3300 - 3000. közötti 
időben helyezhetők el (Bankoff - Winter 1990, 2.tábla, 
Forenbaher 1993, 239, és 2.kép; Stadler 1995, 224, 2.t.; 
leg-újabban: Marán 1998). Evzen Neustupny, Nevmej-
cová - Pavúková, Raczky Pál ugyancsak magasabb, bár 
nem mindig a szélső értékek közé keltezték a Baden 
kultúrát (Neustupny, 1968; Nevmejcová-Pavúková 
1991, 84; 1992, 367: J. Görsdorf meghatározása alap
ján a Kr.e. 3690/3360 - 2910/270. adatokat közölte a 
Baden kultúrával kapcsolatban, egyben azonban kife
jezte kétségeit is; Raczky 1995). J. Pavelcik ezekkel 
szemben alacsonyabbra keltezte a Baden kultúra 
időszakát (Pavelcik 1988). Az tapasztalható, hogy a 
kutatás az utóbbi évtizedben egyre inkább a dendro-
kronológisi, kalibrált évszámokat használja. Mivel a 
természettudományos alapú eredmények egzakt vizs-
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gálatokon alapulnak, ezért mi is erre a keltezési módra 
támaszkodunk. 

Az Inkey-kápolna mellett feltárt teleprészlet bete
kintést nyújt az újkőkor/korai rézkor átmeneti időszaka, 
a középső és késő rézkor történeti problémáiba és sok 
tekintetben előrelépést hozott a kérdések megvála
szolására, főleg azzal, hogy elsőként kerültek felszínre 

olyan leletek, amelyek az itteni ásatásokig ismeretlenek 
voltak és távoli összefüggésekre, kapcsolatokra hívták 
fel a figyelmet. Az itt született kutatási eredmények 
jelentős támpontot nyújthatnak a Délnyugat-Dunántúl 
újkőkorával és rézkorával foglalkozó kutatások 
számára is. 

Jegyzet: 

* Köszönetet mondok Horváth Lászlónak a neolitikus és 
rézkori leletek közlési jogának átadásáért. 
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löffel (Abb. 5), die in dieser Stufe massenhaft 
erschienen. Ein kleines Bruchstück vertritt das wür-
felförmige GefaBchen (Abb. 4, 1), worüber zwei Mei
nungen bekannt sind. Der einen nach sollte es zu prak-
tischer Aufgabe gebraucht werden, und der anderen 
nach, - wozu auch ich mich anschlieBe - dürften sie zu 
sakralem Ziel hergestellt, und sie zu kleinem Haus-
altarchen dienten. Auch die Geràte des Spinnens-
Webens kamen hier zum Vorschein (Spinnwirtel und 
Webgewichte). Der wichtigste Beleg fur diese Tátigkeit 
ist der Abdruck eines Textilstoffes auf dem AuBenbo-
den eines GefaBes (Abb. 8, la). Die Fundorte der 
spatesten Phase der Lengyel-Kultur kamen seit den 
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80er Jahren in West-Transdanubien háufig, wo sie 
früher vollstándig unbekannt waren. In der spáten 
Phase drangen sich die Menschengruppen der Lengyel-
Kultur von SW-Transdanubien und Burgenland in 
höherer Zahl nach Slowenien. 

Die Balaton-Lasinja-Kultur. Insgesamt 7 Gruben-
objekte und sporadische Funde vertreten diese Kultur 
(Abb. 9-13). Auf die ehemaligen Bauten weisen nur die 
gebrannten Hüttenlehmbruchstücke mit den Baum-
astabdrücken hin. Die Keramiken waren durch Reduk-
tionsbrand hergestellt, deswegen sind sie meistens 
dunkelfarbig, obwohl hier die Flache der GefáBe wegen 
der ungünstigen Wirkung des Bodens erodiert 
erscheint. Die Funde der Balaton-Lasinja- Kultur 
(früher Balaton I) ist auf dieser Fundstelle mit vier 
Haupttypen der GefáBe vertreten. Die höheren 
Henkelkrüge gehören zu den führenden Typen. Háufig 
besitzen sie Kannelierung oder áhnliche Ritzverzie-
rung. Die hàufigsten GefáBtypen sind die Scha-
len/Schüsseln, die auch als FuBschalen/Schüsseln und 
mit Ausgusszunge erscheinen. Der hohe doppelkoni-
sche Topf ist einer der Hauptreprásentanten unter den 
groBen GefáBen. Die Amphoren lassen sich infolge der 
áhnlichen Ausgestaltung von den Töpfen kaum tren-
nen. Wegen den eigentümlichen Henkelbildung waren 
sie zum Rücktragen geeignet. Unter den Gegenstánden 
des Haushaltes sollen hier die Tonlöffel erwáhnt wer-
den, die hier nur in kleiner Zahl vorkammen, sind sie 
doch überall auf den Fundstellen der Balaton-Lasinja-
Kultur áuBerst háufig. Allé sind einverstanden, dass die 
Balaton-Lasinja-Kultur den Zeitabschnitt ausfüllte, der 
in Ostungarn der mittelkupferzeitlichen Bodrog-
keresztúr-Kultur entspricht. Die gegenseitigen direkten 
Kontakté der beiden Kulturen wies schon S. Dimitrije-
vic nach. Die absoluten Zahlendaten der Balaton-La
sinja-Kultur in Ungarn sind noch nicht bekannt. 
Deswegen können wir ihre Lebensdauer mit 
Jahreszahlen nur indirekterweise bestimmen. Diesen 
Daten gemáB datieren wir die Balaton-Lasinja-Kultur 
in die erste Hàlfte des 4-ten Jahrtausends. 

Die Baden-Kultur. Diese spátkupferzeitliche Kul
tur ist durch das reichste Fundmaterial bei der Inkey-
Kapelle vertreten. Von 17 Grabenobjekten entstamm-
ten die Funde. In der Monographie über die Baden-
Kultur veröffentlichte J. Banner nur einen einzigen 
Fundort aus Südwestungarn, und auch er gehört unse-

rem heutigem Wissen nach zur Balaton-Lasinja-Kultur. 
Nach der Freilegung von L. Horváth wurden die Fund-
orte dieser Kultur nacheinander bekannt geworden, 
und es wurde klar, dass es hier mit keiner Fundortman-
gel, sondern Forschungslücke gerechnet werden sollte. 
Die Keramik wurde durch Reduktionsbrand hergestellt, 
die GefáBe sie deswegen überwiegend dunkel. Die 
Keramik ist auch aus dieser Kultur mit vier Haupttypen 
vertreten (Abb. 14-23). Die klemen Henkeltassen mit 
gerundetem Körper und niedrigem Hals sind in höch-
ster Zahl vorgekommen worden. Am hàufigsten sind 
sie mit Kannelierung verziert. Auch einige Schöpfge-
fáBe mit Spitzboden kamen zum Vorschein. Der 
charakteristischste Тур ist von der Schalen (Schüsseln) 
vertreten. Sie sind mit S-Profil, in doppelkonischer 
Form, mit ausladenden oder einbezogenem Rand 
gestaltet. Am meistens sind sie verziert mit linsen- oder 
regentropfenartigen Eindrücken, Ritzverzierung in 
Netz- und Keilmuster, usw. Auf die álteren Typen erin-
nern die mit innenkannelierten verzierten Schalen. Auf 
den anderen Fundstellen dieser Kultur háufig zwei-
geteilte Schale erschien hier nur in einem einzigen 
Bruchstück. Die Töpfe gehören zu den charakteristi-
schen Typen, die auch 60-70 cm Höhe erreichten. Sie 
sind durch leichtem S-Profil charakterisiert. Unter dem 
Rand befinden sich Tupfenleisten, oder nur einfache 
Leisten, die Oberfláche ist am meistens gerauht und 
mehrmal mit verschiedenen Ritzung verziert. Die 
Amphoren sind typisch, doch nicht so háufig wie die 
Töpfe. Gegensátzlich zu den Töpfen sind die Ampho
ren immer mit engem Hals ausgestaltet. Das Fundma
terial der Badener Kultur lâsst sich in der lange 
Zeitspanne einsetzen, die den Zeitabschnitt 3600-2600 
ВС, d.h. den Zeitacschnit von Boleráz-Phase bis zur 
Kostolac-Kultur umfasst. Innerhalb dieser Zeitzone soil 
auch die relativchronologisch getrennten Gruppén der 
Baden-Kultur festlegen. Demgemáss lásst sich die 
Fundstelle bei der Inkey-Kapelle an die Grenze der 
frühklassischen und der mittelklassischen Phasen 
datieren (Ilb-III nach V. Pavúková). 

Die bei der Inkey-Kapelle freigelegten Siedlungs-
reste nimmt eine Einsicht in den Übergansabschnitt 
zwischen dem Neolithikum und der Kupferzeit, in die 
Problème der mittleren und spáten Kupferzeit. Die 
Ergebnisse gebén Stützpunkte auch für die weitere 
Forschungen. 

Übersetzt von Nándor Kalicz 
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Lengyel к. 

Balaton-Lasinja к. 

Baden к. 

1. kép: Nagykanizsa - Inkey sírkápolna, ásatási alaprajz 
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2. kép: A Lengyel kultúra elterjedése 

\/У/ a Lengyel kultúra törzsterülete; 
Ш a Lengyel kultúra lelőhelyei a törzsterületen kívül; 
О a Lengyel kultúra késői fázisának lelőhelyei Szlovéniában és Karintiában; 
/" a Lengyel kultúra késői fázisának elterjedése Lengyelországban; 
+ a Tisza kultúra leletei a törzsterületről nyugatra 

Abb. 2. Das Verbreitungsgebiet der Lengyel kultur 

\/У/ Das Stammgebiet der Lengyel-Kultur; 
Ш Die Fundorte der Lengyel-Kultur au0erhalb des Stammgebietes; 
О Die Fundorte der Spatphase der Lengyel-Kultur in Slowenien und Kanntien; 
, " ' Die Verbreitung der Spatphase der Lengyel-Kultur in Polen; 
+ Die Funde der Thei(3-Kultur westlich vom Stammgebiet 
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3. kép: Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Lengyel kultúra, 1-6: 7. objektum 
Abb. 3. Nagykanizsa-Inkey-Kapelle. Lengyel-Kultur. 1-6: Objekt 7 
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4. kép: Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Lengyel kultúra, 1-15: 7. objektum 
Abb. 4. Nagykanizsa-Inkey-Kapelle. Lengyel-Kultur. 1-15: Objekt 7 
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5. kép: Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Lengyel kultúra, 1-11: 7. objektum 
Abb. 5. Nagykanizsa-Inkey-Kapelle. Lengyel-Kultur. 1-11: Objekt 7 
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6. kép: Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Lengyel kultúra, 1-10: 7. objektum 
Abb. 6. Nagykanizsa-Inkey-Kapelle. Lengyel-Kultur. 1-10: Objekt 7 
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7. kép: Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Lengyel kultúra, 1-9: 7. objektum 
Abb. 7. Nagykanizsa-Inkey-Kapelle. Lengyel-Kultur. 1-9: Objekt 7 
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8. kép: Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Lengyel kultúra, 1-4: 11/a. objektum; 5-9: 97. objektum 
Abb. 8. Nagykanizsa-Inkey-Kapelle. Lengyel-Kultur. 1-4: Objekt 11/a; 5-9: Objekt 97 
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9. kép: Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Lengyel kultúra, la-3: 7. objektum 
Abb. 9. Nagykanizsa-Inkey-Kapelle. Lengyel-Kultur. la-3: Objekt 7 
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10. kép: Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Balaton-Lasinja kultúra, 1: Szórvány az 5. objektumból; 2: Szórvány a 15. objektumból; 
3-6: 40. objektum 

Abb. 10. Nagykanizsa-Inkey-Kapelle. Balaton-Lasinja-Kultur. 1: Einzelfund aus dem Objekt 5; 2: Einzelfund aus dem 
Objekt 15; 3-6: Objekt. 40 
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11. kép: Nagykanizsa-lnkey-kápolna. Balaton-Lasinja kultúra, 1-2, 4: Szórvány a 15. objektumból; 3, 5-6: 26. objektum; 
7: 34. objektum; 8-10: 39. objektum 

Abb. 11. Nagykanizsa-lnkey-kápolna. Balaton-Lasinja kultur, 1-2, 4: Einzelfund aus dem Objekt 15; 3, 5-6: Objekt 26; 
7, 34: Objekt 34; 8-10: Objekt 39 
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12. kép: Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Balaton-Lasinj a kultúra, 1-10: 121. objektum 
Abb. 12. Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Balaton-Lasinja-Kultur, 1-10: Objekt 121 
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13. kép: Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Balaton-Lasinja kultúra, 1-4: 108. objektum; 5-10: 111. objektum 
Abb. 13. Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Balaton-Lasinja-Kultur, 1-4: Objekt 108; 5-10: Objekt 111 
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14. kép: Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Balaton-Lasinja kultúra, 1-15: 124. objektum 
Abb. 14. Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Balaton-Lasinja-Kultur, 1-15: Objekt 124 
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15. kép: Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Baden kultúra, 1-3: 83. objektum; 4-13: 5. objektum 
Abb. 15. Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Baden-Kultur, 1-3: Objekt 83; 4-3: Objekt 5 
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16. kép: Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Baden kultúra, 1-11: 5. objektum 
Abb. 16. Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Baden-Kultur, 1-11: Objekt 5 
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17. kép: Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Baden kultúra, 1-11: 5. objektum 
Abb. 17. Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Baden-Kultur, 1-11: Objekt 5 
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18. kép: Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Baden kultúra, 1-17: 8. objektum 
Abb. 18. Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Baden-Kultur, 1-17: Objekt 8 
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19. kép: Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Baden kultúra, 1-6: 44. objektum; 7-8: 31. objektum 
Abb. 19. Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Baden-Kultur, 1-6: Objekt 44; 7-8: Objekt 31 
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20. kép: Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Baden kultúra, 1-11: 60. objektum 
Abb. 20. Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Baden-Kultur, 1-11: Objekt 60 
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21. kép: Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Baden kultúra, 1-9: 83. objektum 
Abb. 21. Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Baden-Kultur, 1-9: Objekt 83 
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22. kép: Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Baden kultúra, 1-9: 90. objektum 
Abb. 22. Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Baden-Kultur, 1-9: Objekt 90 



46 Kalicz Nándor 

23. kép: Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Baden kultúra, 1-9: 120. objektum 
Abb. 23. Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Baden-Kultur, 1-9: Objekt 120 
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24. kép: Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Baden kultúra, 1-13: 120. objektum 
Abb. 24. Nagykanizsa-Inkey-kápolna. Baden-Kultur, 1-13: Objekt 120 






