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1. A disszertáció témája, célkitűzése 

 

Disszertációmban a kutatás mai állása szerint “Protoboleráz” típusúként meghatározott leletanyagot, 

és ahhoz kapcsolódóan olyan, máig bizonytalan tényezőket vizsgálok, mint az eredet, az életmód, a 

kapcsolatrendszer és a továbbfejlődés kérdése. Ezek révén véleményem szerint a “Protoboleráz” 

kerámiát készítő csoportok megfelelő kontextusba helyezhető a rézkor időszakán belül. A munka 

legfőbb kérdése, hogy a “Protoboleráz” jelenségnek önálló formában van-e létjogosultsága, vagy 

csupán a középső rézkor végének, esetleg a késő rézkornak (ahogyan az az elnevezésből is sejthető) 

egy elemével állunk szemben.  

Elsőként az elnevezésből kell kiindulnunk. Amennyiben a “Protoboleráz” valóban a Boleráz 

előzménye lenne, akkor azonnal felvethető a kérdés: vajon a Baden kialakulásában mi a 

“Protoboleráz” szerepe és tekinthetőek-e a Baden-komplexum részének az ilyen típusú 

kerámiaanyaggal jellemzett lelőhelyek?  

Ezt a kapcsolatot az ezredforduló előtt elsősorban terepbejárások és kisebb volumenű ásatások 

eredményeinek áttekintésével próbálták alátámasztani, vagy éppen cáfolni. A kétezres években a 

Kárpát-medence térségét érintő beruházási hullám a feltárások számát és a régészeti leletanyagok 

mennyiségét is megsokszorozta. Így több, “protobolerázi” kerámiával jellemzett telep is napvilágot 

látott. Mindezzel párhuzamosan a technika robbanásszerű fejlődésének köszönhetően a vizsgálati 

módszerek és lehetőségek száma is ugrásszerűen megnőtt. A 14C vizsgálatokkal a kronológia 

pontosíthatóvá, a nagyméretű összehasonlító adatbázisok létrejöttével pedig a korszakok 

párhuzamosságai is világossá váltak. Mindennek köszönhetően az európai kutatóműhelyekben 

meghatározó új eredmények születtek, és a korábban egységesnek gondolt badeni kultúra megítélése 

jelentősen megváltozott. Szükségszerűen előtérbe kerültek a regionális-mikroregionális vizsgálatok, 

amelyeket immár az interdiszciplinaritás keretei között folytattak, hogy egy–egy regionális egység 

életét minél mélyrehatóbban megismerhessük. Ezeknek a lokális, mikroregionális kutatásoknak az 

eredményeként és azok összegzése révén pedig közelebb kerülhetünk a korszak kapcsolati hálóinak 

megismeréséhez és a kapcsolatrendszerek megértéséhez.  

Disszertációmban egy olyan zónát – a Duna-Tisza közének északi részét – állítottam a vizsgálat 

középpontjába, ami a korszak kutatásában eddig teljesen ismeretlen volt. A térségből az Abony 49. 

lelőhely “Protoboleráz” kerámiával jellemzett települését (leletanyagát és objektumait) mutatom be, 

majd összehasonlításként, a Baden-komplexum markereit határozottan – mind kerámiaanyagában, 

mind telepjelenségeiben – megjelenítő Pécel 2. lelőhelyet ismertetem. Az Abony 49. település a 

közeli, párhuzamosan kutatott Abony 36. lelőhely leletanyagával együtt a disszertáció írásának idején 

a két legnagyobb eddig feltárt, korszakba sorolható telepanyagot jelenti. Ez a tény, és a korszerű 

feldolgozás lehetőségei kiemelik jelentőségüket, értékelésük pedig újabb aspektusokat adhat a 



 

 

kutatásnak.  

A feltárásokból kevéssé ismert “Protoboleráz” kerámiastílus áttekintése során többször hívtam 

segítségül a Törökbálint–Égett-völgy lelőhely hasonló korú leletanyagát. Az itt gyűjtött leletek 

vizsgálatából származó adatok ugyanis kontrollcsoportként szolgáltak a Duna-Tisza közi adatok 

értékelésekor és a két térség közötti esetleges kapcsolatokat is megvilágíthatják. 

 

2. Kérdésfelvetés, vizsgálati módszerek 

 

A disszertáció keretei között régészeti, tipológiai, statisztikai és természettudományos módszerek 

segítségével vizsgáltam a “Protoboleráz” problémakörrel kapcsolatos kérdéseket. A Duna-Tisza 

közén feltárt leletanyag ismeretében próbáltam választ kapni arra a kérdésre, hogy a vizsgált rézkori 

időszak folyamán milyen változások következtek be a kulturális kapcsolatrendszerekben, milyen 

átrendeződések mentek végbe. A kutatás kezdetén az volt a célkitűzésem, hogy a rézkor közepén–

végén a területet uraló eltérő kerámiastílussal jellemezhető csoportok településeinek, 

telepjelenségeinek és anyagi kulturájának áttekintése és összehasonlítása révén, majd az ebből nyert 

adatok segítségével rekonstruált háztartások alapján a korszak településeinek társadalmára és 

életmódjára vonatkozó információkat is gyűjteni lehessen és további következtetések levonására is 

alkalom nyíljon.  

A vizsgálatok alapkérdése ebben a kontextusban az volt, hogy a “Protoboleráz” és a Baden 

kerámiaanyagot, az egyéb leletanyagokat és a telepjelenségeket áttekintve megállapítsuk, hogy a jól 

klasszifikált és széles körben kutatott és ismert, “biztosan” késő rézkori elemek mennyiben jelennek 

meg a besorolás szempontjából “bizonytalan” abonyi anyagban. Az abonyi és a péceli lelőhely 

összehasonlításával pedig az volt a célom, hogy egy mikrorégión belül vizsgáljam azt a kérdést, 

miszerint a “Protoboleráz” anyag valóban a Baden-komplexum eleme, illetve hogy kialakításában 

volt-e szerepe, és ha igen, az miben fogható meg.  

Bár a mai kutatási irányzatok más módszerekre helyezik a hangsúlyt és a kerámia tipológiai 

vizsgálatát nem tartják olyan jelentőségűnek, mint amilyet a korábbi évtizedek analíziseiben kapott, 

véleményem szerint azonban a tipológiai elemzés és a tipokronológiai összevetés nem kerülhető meg, 

jelen körülmények között alapvetően szükséges, hiszen enélkül nem tudunk továbblépni és a feltett 

kérdésekre választ kapni. A településeken előkerült leletanyag jelentős része kerámia. A különböző 

lelőhelyekről származó leletanyag összehasonlíthatóságának alapfeltétele, hogy közös rendszerben, 

egységes szempontok szerint felépített adatbázisban vizsgáljuk paramétereit. Ezért a főbb metrikus 

adatok mellett a technológiai jellegzetességeket, a tipológia és morfológia, valamint a díszítés 

jellemzőit vizsgáltam és a leletanyag egészén egy egységes, kódrendszerű leírórendszert 

alkalmaztam, hogy a teljes leletanyagot ennek segítségével egy adatbázisba gyűjthessem fel.  



 

 

A települések egészének kutatása az egyes települési objektumokon, mint elsődleges 

információforráson alapul. A két lelőhely objektumainak leírása után, méretük, formai kialakításuk 

alapján elvégeztem típusba sorolásukat és csoportosításukat. Az adatgyűjtés közben megfigyeltem, 

hogy az abonyi (“Protoboleráz” kerámiás) objektumok között jelentősen nagyobb számban fordultak 

elő a nagyméretű gödörkomplexumok mint a “badeni kultúrás” Pécelen és ezek az abonyi 

teleprészleten csoportokba rendeződtek. Ezzel szemben Pécelen főként tároló gödrök voltak 

jellemzőek, melyek csoportokat alkotva a településen jól elkülönülten jelentkeztek. A péceli lelőhely 

feltárt részén a gödörkomplexumok csekély száma ugyanakkor a hasonló, Klasszikus Baden kerámiás 

lelőhelyekkel összevetve jelentős különbséget mutat. Erre az eltérő jelenségre a feltárás nem szolgál 

magyarázattal. A részleges feltárás okán nem jelenthetjük ki, hogy itt az objektumtípus nem töltött 

be olyan szerepet, mint más hasoló korú lelőhelyeken, ezért nem fordul elő nagyobb számban, de arra 

gondolhatunk, hogy a lelőhely ismeretlen, fel nem tárt részén koncentrálódott nagyobb számban.  

A településszerkezeti elemzés során szem előtt kell tartanunk, hogy az egykori településeknek csak 

egy részletét ismerjük, ráadásul a töredékesség mértékét sem tudjuk meghatározni, ezért mindössze 

a feltárt településrészletekre vonatkozó és azok alapján levonható következtetéseket, tendenciákat áll 

módunkban felvázolni. A telepeken feltárt objektumokat és a bennük előkerült leletanyag kapcsolatait 

alapvető statisztikai összehasonlító módszerekkel vizsgáltam. Az így nyert információk egyrészt a 

háztartások azonosításában, másrészt a tevékenységek helyének lokalizálásában, a települések 

életének, működésének megismerésében játszanak jelentős szerepet. Ugyanakkor a vizsgált telepeken 

a házak jelenlegi ásatási módszereinkkel nem kimutathatók, így azok helye az üres területeken 

valószínűsíthető és a környező gödrök tartalma alapján rekonstruálható. Fontosnak tartottam a rituális 

terek felismerését és elkülönítését. A megfigyelések szerint az ilyen célra fenntartott területeket, 

tereket a háztartások közösen használhatták.  

A két lelőhely között teljesen egyételmű különbség a településszerkezetben megnyilvánuló 

differenciáltságban fogható meg. Az abonyi feltárási terület déli részén lévő gödörkomplexumok és 

az ezekben feltárt leletanyag egyértelműen elkülönül a telep északi részén lévő jelenségektől. A déli 

gödörkomplexumok hozták felszínre a kerámia leletanyag jelentős részét, azon belül is főként finom 

kerámia és a nyitott formák reprezentáltak felül. Az aránytalanság az állatcsont anyagban 

csúcsosodott ki igazán, a telep ezen része adta a csontanyag több mint 90%-át, s a rézkori telepek 

anyagához képest kiemelkedő mennyiségű vadászott állat maradványa került elő. Így ebben az 

esetben a településrész egyfajta specializációját valószínűsíthetjük. Hasonló területi megoszlást a 

péceli lelőhely esetében nem tapasztaltunk. A telep legnagyobb és leggazdagabb gödörkomplexumai 

között nagy kiterjedésű üres terület jelentkezett. E területi egységet egyben vizsgálva logikus itt 

feltételeznünk a telep közösségi terét, szertartásainak színterét. A rituális cselekmények alkalmával a 

közös lakoma, a közösen végzett áldozat, az együttesen elfogyasztott lakoma során az étel tálalása (a 



 

 

finom kialakítású tálak magas száma) során kiemelt fontosságú lehetett a helyszín, a rituálé menete 

és megvalósulása. A cselekmény lezárultát az objektum betemetése követhette. A cselekménynek a 

település életében játszott kiemelkedő szerepét és ismétlődését (gyakoriságát) mutatja az ezen típusú 

objektumok magas száma. A két különböző korú lelőhely közötti összehasonlításban ilyen, közös 

rituális tevékenységre utaló zónát a péceli lelőhelyen nem sikerült azonosítani.  

 

A tárgycsoportok között egyértelmű “Protoboleráz” marker a Furchenstich-díszítésű csésze. A 

tárgytípus minden lelőhelyen megjelenik, többnyire egyedi díszítési változatban, ami arra utal, hogy 

a fazekasok az alapmotívumok (sávos minták, hurok vagy szögletes hullámvonal/cikk-cakk mintával 

kitöltve) variálása mellett a saját csoportjuk identitásának kifejezését is érvényesítették a minták 

kombinációjában és az új, egyedi mintákban. A kutatásban a Furchenstich-díszítésű edényeket sokáig 

importnak gondolták, de a gyengébb minőségű, rosszabb kidolgozású darabok és a nagyfokú 

díszítésbeli diverzitás miatt már korábban is sejthető volt, hogy a darabok helyben készültek. Ezt a 

petrográfiai vizsgálatok is igazolták, így legfeljebb a díszítő motívum importjáról lehet szó. A 

“protobolerázi” formai típusok között fontosnak tartottam kiemelni azokat, amelyek hasonló 

változatai a Baden-komplexumban is megjelennek. Az abonyi lelőhelyen már a feltáráskor is 

szembetűnő volt a nyitott edényformák, a tálak magas aránya. Itt és más “Protoboleráz” kerámiával 

jellemzett lelőhelyeken általában az erős hasi törésvonalú tál figyelhető meg nagy mennyiségben. E 

két jellegzetes típus közül a csésze igen hasonlatos alakkal jelenik meg a Bolerázban is, melynek 

hasán futó, mészbetét nélküli, egységekbe rendezett kannelúra díszítése is megegyezik. A másik 

jellemző típus a kónikus, éles hasi törésvonalú, kihajló peremű tál, mely a Bolerázban és a Badenben 

egyaránt jellegzetes, bár már nem olyan nagy számban fordul elő, mint a “Protoboleráz” 

kerámiaanyagban.  

A két lelőhely leletanyagának tipológiai (edénytípusok, morfológiai és díszítésbeli) elemzése után 

elmondható, hogy az abonyi anyag összetételében jobb minőségű, finomabb kialakítású kerámiát 

nagyobb arányban, azok között is elsősorban nyitott formákat, tálakat tartalmaz. A péceli 

leletanyagban nagyobb arányban vannak jelen a tárolóedények, főként a fazekak, melyeknek 

kialakítása is durvább. Ugyanakkor Abonyban a díszített darabok száma a Furchenstich-díszű, finom 

darabokon kívül csekély. Pécelen a teljes leletanyagot tekintve jóval nagyobb a díszítés aránya, ami 

leginkább a plasztikus borda- és bütyökdíszeket jelenti, karcolt dísz a tálakon jelenik meg, azokon 

viszont általános. A kerámiák petrográfiai vizsgálata igazolta, hogy mindkét lelőhely és kerámiastílus 

vizsgált leletei helyi készítésűek. Ugyanakkor az abonyi fazekasok szélesebb variabilitással 

dolgoztak. Logikusan arra lehet következtetni, hogy a péceli telepen kevesebb, de gyakorlott fazekas 

gyártott nagyobb szériákat, míg a “Protoboleráz” stílusú kerámia készítői, az abonyi telepen 

feltehetően – a telep lakóinak arányában – többen voltak és nagyobb fokban jelenítették meg saját, 



 

 

vagy szűkebb csoportjuk identitását az edényeken. A pecsétlő vizsgálata is fontos lehet a korszak 

kapcsolatrendszereinek megismeréséhez. A kutatások alapján a pecsétlők a “Protoboleráz” 

kerámiastílussal együtt tűntek fel, a bolerázi kerámiás lelőhelyeken is megjelentek és szórványosan a 

klasszikus badeni kerámiával összefüggésben is előfordultak. Igen beszédes adat, hogy az eddig 

feltárt rézkori pecsétlők fele-fele arányban kerültek elő “protobolerázi” és bolerázi kerámiával együtt. 

Az állatcsontok vizsgálata rögtön rávilágított egy igen fontos különbségre: bár a kutatásban korábban 

alapvetésnek tartott késő rézkori szarvasmarha csontbőség a “Protoboleráz” lelőhelyen is hasonlóan 

magas arányban jellemző, eltérés tapasztalható azonban a vadászott-háziasított állatok arányában. 

Abonyban a pécelinél jóval magasabb a vadászott állatokból származó csontok száma a teljes 

csontanyaghoz viszonyítva. A vadászott csontok ilyen magas aránya a kutatásban egyenlőre 

párhuzam nélküli. Ebből a két lelőhely viszonyában azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Pécelen 

a vadászat alkalomszerű lehetett, míg Abonyban az étrend szerves részét képezhette a vadhús. Nem 

mehetünk el amellett a tény mellett sem szó nélkül, hogy az abonyi lelőhelyen szokatlanul magas az 

őstulokcsontok száma. Ezt kiegészíthetjük azzal a megfigyeléssel, hogy az őstulokcsontok elsősorban 

a gödörkomplexumokban fordultak elő, ahonnan a nagymennyiségű finomkerámia is (valamint egy 

estben embercsont) származik. Ebben a megközelítésben érzékelhetővé válik, hogy az őstuloknak 

kiemelt szerepe lehetett a telep lakóinak életében, vadászata, elfogyasztása, maradványainak 

elhelyezése rendszeresan ismétlődő cselekmény lehetett a település életében. E lakomáknak jelentős 

szerepe lehetett a közösség összetartozásában. 

A leletanyag anyagtípusonkénti elemzése után a disszertációban a két lelőhely leleteiből összeállított 

adatbázisok alapján készített komplex statisztikai elemzések eredményeit is bemutattam. A 

többszörös korrespondencia elemzésből szignifikánsan látható az a lényeges különbség, hogy a 

finomabban soványított, vékonyabb falú, tálalásra szolgáló típusok, így a tálak, bögrék, csészék és 

korsók inkább Abonyban jellemzőek. Ezzel szemben a péceli klasszikus badeni kerámiás lelőhelyet 

a durvábban soványított, vastagabb falú nagyobb méretű, tárolás céljára szolgáló edények jellemzik, 

így a hombárok és konyhai edények vannak túlsúlyban. A fazekak viszont mindkét lelőhelyen 

jellemzőek. Érdekesség a soványítóanyagok közötti vizsgálatban “kiugró” csillámos soványítás, mely 

az abonyi lelőhely töredékeinek egy részét jellemzi. A csillám kimutatható volt az őskörnyezeti 

rekonstrukció földmintáiból, szabad szemmel is jól érzékelhető volt a kerámiákban, és a petrográfiai 

vizsgálatok is igazolták jelenlétét. Ennek a soványítóanyagnak a megléte is megerősíti, hogy a 

kerámiák helyben, helyi alapanyagból készültek. A komplex statisztikai elemzés alátámasztotta a 

korábbi megfigyeléseket, melyek szerint az abonyi telep edénykészletében a tálalásra, míg Pécelen a 

tárolásra alkalmas, finom kerámia edények fordultak elő nagyobb számban.  

 

A leletanyagok áttekintése és a telepek objektumaiban való eloszlásuk vizsgálata megteremtette az 



 

 

alapot arra, hogy mindkét lelőhelyen megkíséreljem rekonstruálni a háztartási egységeket. A 

háztartások azonosítása során első megközelítésben azonnal látszott, hogy az abonyi esetben a 

háztartások nagyobb alapterületűek lehettek, és egymással szorosabb összefüggésben állhattak, 

hiszen egymás közelében helyezkedtek el. A leletanyag koncentrációját vizsgálva kiderült, hogy több 

háztartási egység közösen is használhatott egy-egy objektumot. Pécelen ezzel szemben a háztartások 

egymástól határozott különállást mutattak. A háztartások vizsgálatának egyik fontos szempontja, 

hogy lehetőség szerint a háztartásokat alkotó objektumok és leletek alapján megvizsgáljuk, hogy egy-

egy háztartáshoz milyen specializált tevékenység köthető. Az abonyi lelőhely ebben nagyobb 

diverzitást mutat, a telepen keresztül húzódó árok éles választóvonalat képez a település déli és északi 

része között. A leletanyagban a kerámia leleteket mennyiségileg vizsgálva, azt az eredményt kapjuk, 

hogy az a terület középső, gödörkomplexumokkal jellemzett részén koncentrálódik. A település 

területi megosztottsága az edénytípusokban és kerámiaformákban is tetten érhető. A telep középső 

részétől északra inkább a fazekak és a nagyobb tárolóedények dominálnak, míg másutt a tálak a 

jellemzőek. A telep életében az árok konkrét határvonalat képez. A tőle északra eső rész ritkásabb, 

ugyanakkor számos, a telep más részére nem jellemző egyedi lelet (pecsétlő, rézárak) származik innen 

és több speciális tevékenység köthető ide. A telep déli, gödörkomplexumokkal jellemzett része a 

húsfeldolgozás és a “rituális” élet, míg az északi része a leletanyag és a telepjelenségek tükrében 

gabona és az egyéb, másodlagos termékek feldolgozásának színtere lehetett. Pécelen a háztartások 

kisebb területen, kompaktabb formában jelentkeztek, itt az abonyi esetben megfigyelt specializált 

tevékenységi körzetek területi eloszlásának nem volt nyoma.  

Az Abony 49. lelőhely háztartásainak áttekintése és a településszerkezet vizsgálata során feltűnő volt, 

hogy a telep középső részén a két nagyméretű objektum mellett, a telep déli részének háztartási 

egységei között nagyméretű üres terület húzódott. A gödörkomplexumok leletanyaga, betöltődése a 

telep életében repetitív tevékenységként végzett lakomákra enged következtetni. Erre utalnak a 

tálalásra alkalmas, nyitott edényformák, a nagy mennyiségű csontanyag, melyek szinte mindegyikén 

rágásnyomok voltak megfigyelhetők. Ez a teleprész a háztartások közötti “üres” területen jól 

érzékelhetően a társadalmi összetartozást biztosító tevékenységek színtere volt. Hasonló 

tevékenységi körzetet a péceli feltárás során nem sikerült azonosítani. A két lelőhely feltételezhetően 

áldozati céllal deponált állatleleteinek összevetése során több éles különbség mutakozott meg: 

Abonyban az állatok minden esetben darabolva kerültek az objektumokba. S ezekben az 

objektumokban a korábban kiemelt státuszúnak tartott szarvasmarha mellett gyakran kiskérődző és 

sertés csontok is előkerültek. Pécelen az egyben eltemetett szarvasmarha áldozatok kizárólagossága 

figyelhető meg. Ezzel a rituálé új kifejezési format ölt, melynek során az azt végzők az egész állatot 

ajánlják fel, nem darabolják fel és fogyasztják el közösen az áldozati állatot.  

 



 

 

 

3. Eredmények 

 

A késői rézkorban a korábbi időszakokhoz képest számos változást, átrendeződést tapasztalhatunk. 

Vizsgálhatjuk a településszerkezetet vagy a leletanyagot, mindkét esetben robbanásszerű változást 

figyelhetünk meg. E változások magyarázatára számos elmélet született: az éghajlat változása, a 

gazdálkodás, az élelemtermelés átalakulása, a korábbi kapcsolati hálók átrendeződése és a 

szükségszerű technikai fejlődés. Minden részelemet a változás katalizátorának kell tekintenünk. A 

földművelés és állattartás hatékonyságának növelésével előállított felesleg és a másodlagos termékek 

is lökést adhattak a kereskedelem fellendülésének. A Baden-komplexum területei közötti összekötő 

kapocs, aminek segítségével a kerámiastílus lokális különbségei mellett az egységes fő vonások 

kialakultak és elterjedtek, nyilvánvalóan a kereskedelemnek köszönhető. A kereskedelmi csatornák 

az “innovációs-komplexum” termékeinek és tudásanyagának közvetítésére is szolgáltak. A 

nagyfelületű feltárásokon megismert lelőhelyeken rekonstruálható háztartások elemzése során több 

esetben megfigyelhető volt a telepek egyes részeinek (háztartásainak) specializációja. Ezen egyégek 

állíthatták elő azokat a termékeket, melyek a háztatási egység alapszükségletét elégítették ki. 

Logikusnak látszik azt feltételezni, hogy az ezen felül keletkezett mennyiség a kereskedelmi hálózat 

segítségével került továbbításra. E tényezőt felismerve a kereskedelmet a Baden-komplexum 

kialakulását elősegítő tényezőnek és életének egyik mozgatórugójaként tarthatjuk számon.  

 

Az elnevezéssel kapcsolatos kérdések vizsgálata során arra a megállaptásra jutottam, hogy a 

“Protoboleráz” felismerése és elkülönítése a kerámia tipológiája alapján történt meg, így véleményem 

szerint a helyes és egyértelmű névhasználat csak a kerámiára vonatkozhat. Így a kerámiastílus, 

kerámiaanyag, vagy a kerámiás/kerámiával jellemzett lelőhely megnevezés a legkevésbé félrevezető. 

Maga a “Protoboleráz” elnevezés helyességére vonatkozóan nem ilyen egyszerű a válasz. A Duna-

Tisza közi “Protoboleráz” kerámiában tagadhatatlanul fellelhetők a területen korábban jellemző 

formák. Ugyanakkor az ezek mellett megjelenő új elemek, mint az egyfülű csésze vagy az éles hasi 

törésvonalú tál, arányaiban jelentősebb mértékben vannak jelen a leletanyagban. Így véleményem 

szerint nem helyes az az elgondolás, hogy a “Protoboleráz” a középső rézkori formákhoz társít új 

elemeket. Ezen az alapon nem lenne megfelelő a post-Bodrogkeresztúr (Ludanice, Lasinja) elnevezés 

sem. A kutatásban új irányvonalnak tekinthető identitás kutatás szerint a fazekas a felmenőkkel való 

identitásbeli kapcsolatot szemlélteti a kerámián keresztül. Tehát a “protobolerázi” anyagban e 

továbbélő formák a kapcsolatrendszerek folytonosságát jelzik. Az edénytípusok, kerámiaformák 

között nagy számban levő tálak és a házi kerámia statisztikai elemzése a klasszikus Baden felé mutató 

kapcsolatokra is utal. Így a fazekasságon keresztül a “protobolerázi” kerámia összekötő szerepét 



 

 

érhetjük tetten a területen. A kerámiaanyag petrográfiai vizsgálatai is a korábbi kapcsolatok 

továbbélését mutatják: a soványítóanyagok összetételének sokszínűsége a területen bodrogkeresztúri 

sajátosság, míg a homok használata az egész rézkorban általános. A kőanyag vizsgálatai is inkább a 

korábbi, bodrogkeresztúri kapcsolatrendszerre és annak részleges továbbélésére utalnak. Az 

állatcsontanyagban feltűnő fajbéli arányváltozások azonban már az új (badeni) irány felé mutatnak.  

A Duna-Tisza közén feltárt “Protoboleráz” kerámiás lelőhelyek összekapcsolják a területet uraló 

csoportokat a rézkor végi Baden-komplexum kerámiastílusát reprezentáló anyaggal. A kerámia 

leletanyagban részben túlélnek bizonyos stílusjegyek, melyekhez számos, új, saját jegy társul, 

amelyek nyugati és keleti hatásokat, kapcsolatokat egyaránt mutatnak, ugyanakkor ez a “keverék” a 

badeni(bolerázi) stílussal is hasonlóságot mutat. A középső rézkori fémgazdagság megszűnése, a 

fémek hiánya, vagy a fém használatának tudatos mellőzése, a rituális életben megjelenő új 

szertartások és eszközök (pecsétlő) egyértelmű irányváltást jeleznek a kapcsolati hálóban, mely már 

a Baden irányába mutat.  

Mindent egybevetve a Duna-Tisza közén végzett vizsgálatok alapján a “Protoboleráz” elnevezés nem 

látszik helyesnek. A “protobolerázi” anyag területi kapcsolatai a bodrogkeresztúri stílussal 

tagadhatatlanok, de jelen vannak benne a Ludanice- és Furchenstich-elemek, melyek keveredve 

újdonságokkal és távolabbi stílusok jellemzőivel számos új tipológiai jegyet hordozó sajátos, új 

egységgé alakulnak át. Ezen új egység, önálló stílus egyes elemei részben nyilvánvalóan 

továbböröklődnek a badeni anyagban, de “proto” előzményként való hivatkozása nem tűnik 

megfelelőnek. A Boleráz elnevezés pedig ezen a területen nem is logikus, mivel nem követi bolerázi 

anyag. A kerámiastílus helyes elnevezésének kialakításához azonban még több lelőhely részletes 

elemzése, más régiókban végzett vizsgálatok eredményeivel való összevetése lenne szükséges.   

A késő rézkor elején a Duna-Tisza közén jellemző korábbi kapcsolatrendszer jelentősen átalakul. A 

területet a “protobolerázi” kerámiastílust készítő csoport uralja, mely életmódja jelentősen eltér a 

középső rézkoritól, ez a változás tetten érhető a település szerkezetében és a leletanyagban is. Az 

életmódváltozással megjelenő új szokások, melyek a mindennapi életben és a rituális események 

során a lelőhelyek komplex vizsgálatával érhetőek tetten, a késő rézkori Baden-komplexum lokális 

telepeivel mutatnak kapcsolatot. 
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