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1. Irányvonalak, célok 

A dolgozat címében a téma megjelölésére szolgáló „Dunántúli Vonaldíszes Kerámia 

kultúrája” kifejezés érvényessége, az elmúlt évtized kutatásai során, többek között az 

értekezés szerzőjének véleménye szerint kérdésessé vált. E helyen nem elsősorban a 

régészeti kultúra fogalmának az utóbbi években tapasztalható válságára gondolunk, sokkal 

inkább a „Dunántúli Vonaldíszes Kerámia” fogalmának kérdésességére. 

Kutatásaink során azt tapasztaltuk, hogy a fogalom használata egyrészt földrajzi 

értelemben sem szerencsés, hiszen az így nevezett kerámiastílus elterjedése bizonyos 

periódusaiban, például a formatív fázis idején nem fedi le a Dunántúl egész területét, a korai 

periódustól kezdve viszont nem áll meg a földrajzi egység határán, azon messze túlnyúlik. 

Ugyanakkor, a kerámiastílus szempontjából, különösen a kései időszakban korántsem 

egységes, mint ezt természetesen a korábbi kutatások is körvonalazták. Az ellentmondások 

feloldására az értekezés szerzője Oross Krisztiánnal közösen a mesterséges 

megkülönböztetés elhagyását javasolta, mely alapján a dunántúli leletanyag is a „közép-

európai vonaldíszes kerámia” gyűjtőfogalommal volna összefoglalható. A dolgozat eredeti 

címének megváltoztatására azonban már nem nyílt lehetőség.  

A közép-európai vonaldíszes kerámia kultúrájának lelőhelyein végzett kerámia 

kutatások elsődleges célja rendszerint a települések belső relatív kronológiájának 

kidolgozása a kerámia leletanyag alapján. Dolgozatunk egyik fő célkitűzése nem véletlenül 

egy olyan tipológiai rendszer kidolgozása, mely alkalmas a település kerámia leletanyagában 

tapasztalható változások leírására, ezáltal a relatív tipokronológiai viszonyok 

megállapítására. A Dunántúl területén korábban történt kutatások során elsősorban kisebb, 

sok esetben bizonytalan kontextusú leletanyagok tipológiai összevetésére került sor, melyek 

gyakran különböző régiókból származtak.  

A balatonszárszói feltárás lehetőséget nyújtott arra, hogy egyazon településen belül 

vizsgálhassuk a kerámia szekvencia változásait, nem utolsósorban olyan leletanyagon, 

melynek jelentős része jól értelmezhető jelenségekből — például egykori épületek 

környezetéből — került elő.  

 

2. A kerámia leletanyag előkerülési helye, térbeli megoszlása a lelőhelyen 
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A Kis–erdei dűlő a mai Balatonszárszó településtől délkeletre egy természetes platón 

helyezkedik el, a Balaton jelenkori partvonalától mintegy 2–2,5 kilométer távolságban. A 

megelőző feltárások sorozata 2000-ben vette kezdetét és —leszámítva egy két évig tartó 

szünetet — egészen 2006-ig tartott, Belényesy Károly és Oross Krisztián vezetésével. Az 

egykori település nyomai mintegy tízhektáros területen kerültek elő, több ezer gödör mellett 

a feltárások során 48 oszlopszerkezetes épület maradványai is napvilágot láttak, rendszerint 

a hosszanti oldalukkal párhuzamosan futó hosszanti gödrökkel együtt. Az épületalapok 

oszlopszerkezetei alapján a közép-európai VK kutatásában kidolgozott épülettipológia 

alapelemei: az egy-, két-, illetve a háromrészes épületek kategóriái a balatonszárszói 

lelőhelyen is jellemzők, a leggyakoribb kategóriát az egyterű épületek alkotják. A későbbi 

építészeti elemzések segítségével további 11, a kerámia leletanyag vizsgálatával újabb 3, 

rosszabb állapotban fennmaradt épületnyom is rekonstruálhatóvá vált. Az egykori település 

területén elszórtan 43, jórészt zsugorított, változatos tájolású csontvázas temetkezés is 

előkerült, közöttük két sírba kerámia mellékletet is helyeztek. A feltárási terület délnyugati 

szélén egy belső oszlopszerkezetű sánc alapozási árkának mintegy 160 m hosszú szakasza is 

feltárásra került. 

A település — a feltárt objektumok sűrűsége, illetve az épületnyomok elhelyezkedése 

szempontjából — egy jól elkülöníthető északi, valamint déli településrészre osztható, melyek 

feltárt kerámia leletanyaga szintén sajátos különbségeket mutat, az északi terület 

leletanyaga a korai, a déli terület leletanyaga a kései VK stíluselemeit hordozza.     

A balatonszárszói lelőhelyen mintegy 1477 régészeti jelenségből kerültek elő a közép-

európai VK kerámiatöredékei, jóllehet a szerkezeti szempontból az újkőkori településhez 

köthető jelenségek száma ennél jóval nagyobb. Az egyes objektumok betöltéséből változatos 

mennyiségi megoszlásban, összesen 40891 kerámiatöredéket sikerült regisztrálni.  

A település területén való megoszlásuk elemzése alapvető fontosságú a kerámia 

fejlődés fő tendenciáinak, ezen keresztül a település fejlődésének rekonstruálásához. Ahhoz 

azonban, hogy az egyes földbe mélyedő régészeti jelenségekből előkerült leletanyagok 

összetételét elemezhessük, szükséges a betöltődési folyamatok főbb típusainak számba 

vétele.  

A leletanyag földbe kerülésének kezdőpontját ebben a település területén, a felszínen 

elszórt, csak kismértékben akkumulálódott leletanyag jelenti. Ennek a leletanyagnak 
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bizonyos darabjai az egyes épületek létesítésével kapcsolatos földmunkák során szinte 

azonnal a beásásokba kerülhetnek. A beásás természetes betöltődése során a kapcsolódó 

épület használata során képződő hulladék is több rétegben a beásásba kerülhet, ugyanakkor  

 az épület pusztulása idején az utolsó használati időszakában benne tárolt tárgyak töredékei 

az épület omladékával együtt szintén a beásásba kerülhetnek. A leletanyag további 

keveredését idézhetik elő az épület pusztulását követő újabb beásások. További problémát 

okoz viszont a lelőhely teljes területére jellemző talajképződési folyamat, mely az eredeti 

rétegsor, illetve beásások nyomait jórészt elpusztította.  

A leletanyag keveredését, vagyis lényegében a leletkombináció létrejöttét 

befolyásoló folyamatok bizonyos alakjuk, vagy elhelyezkedésük alapján megállapítható 

beásás típusok esetében jellegzetes mintázatot mutatnak.  

A közép-európai VK kutatásának azon megállapítása, hogy a hosszanti gödröket még az 

épület használata folyamán a lakók a háztartás hulladékával töltötték fel, kulcsfontosságú 

volt a bekerült leletanyag értelmezése szempontjából. Egyes kutatók szerint ugyanakkor 

számos érv szól amellett, hogy a feltöltődés az épületek létesítése után közvetlenül, 

viszonylag gyors folyamat lehetett. Ebben az esetben azonban a hosszanti gödrök 

leletanyagát nem az épület fennállásának idejében, hanem legalább részben egy, az épületet 

megelőző időszakban használták.  

A hosszanti gödrökre a balatonszárszói lelőhelyen is általában jellemző a homogén 

betöltés, megfigyelhetők azonban olyan jelek is, amelyek a gyors betöltődés és az előidejű 

kerámia depozíció modelljét némileg más irányban befolyásolják. A hosszanti gödör 

leletanyagának nagy része rendszerint a hosszanti gödrök lemélyedő részeiben 

akkumulálódott, melyek mészkiválással való borítottsága az adott gödör hosszabb ideig való 

nyitottságát bizonyítja, vagyis ezáltal felvethető egy olyan elképzelés is, mely szerint a 

hosszanti gödör viszonylag gyors betöltődése valószínű, de egy bizonyos szakszán újra 

megnyithatták és – minden bizonnyal már az épület használata idején – annak hulladékával 

töltötték fel. Az épületek nagy részénél a hosszanti gödör egy bizonyos, rendszerint nyugati 

oldali szakaszán a leletanyag határozott akkumulációja látható, mind a kerámia, mind egyéb 

lelettípusok tekintetében. Az épület két hosszanti gödrének összevetése szintén a nyugati 

oldal dominanciájára utal azokban az esetekben is, ahol a kerámia leletanyag teljes 

redukcióját elvégeztük, vagyis meg tudjuk határozni, hogy adott mennyiségű kerámiatöredék 
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eredetileg hány edényhez tartozhatott. Ezt a fajta rekonstrukciót összesen két önállóan 

elhelyezkedő épületen (A45, A47 ház), egy teljes házcsoporton (A9, A4, A3, A10, B5 házak: Q 

házcsoport), valamint a tágabb környezetükben fekvő gödrök leletanyagán végeztük el.  

A település legtöbb, épületekhez nem köthető, többé-kevésbé szabálytalan alaprajzú 

gödrére általában viszonylag homogén betöltési réteg jellemző, hozzátéve hogy aljukon 

rendszerint egy vékonyabb az altalajhoz közelálló anyagú réteg is elkülönül. Jóval 

strukturáltabbnak tekinthető a település kései időszakában megjelenő kerek, szabályos, 

időnként méhkas alakú gödrök betöltése. Ezek az objektumok egyértelműen 

tárológödröknek tekinthetők, s mint ilyenek, egyértelmű hogy hosszabb időn keresztül 

nyitottak voltak, valamint az is feltételezhető, hogy tisztították, karban tartották ezeket, 

ennek megfelelően a belőlük előkerült leletanyag mennyisége elmarad a gödrök 

többségétől. 

Az épület környezetének a németországi Merzbachthal VK lelőhelyeinek használati 

modellje szerint nyilvánvaló a kapcsolat a hosszanti gödörpárok és az általuk közrefogott 

oszlopszerkezet között. Az egyes házak környezetéhez tartozó további gödrök társítása az 

összeillő kerámia és ritkábban kőeszköz leletanyag alapján történt. Általános 

szabályosságnak látszott, hogy a hosszanti gödrökön kívül található egy nyugati, egy keleti és 

egy északi gödör az épületek mintegy 25 m-es környezetében, ez képezi az udvart (Hofplatz), 

a ház körüli gazdasági tevékenységek terét is. 

A balatonszárszói lelőhelyen a modell teszteléséhez a már említett épületek 

leletanyagán teljes kerámia redukciót végeztünk, ennek eredményei egyfajta tafonómiai 

kapcsolatrendszert jelöltek ki egyes épületek, illetve beásások között (a Q házcsoport 

esetében). A teljes házcsoportra alkalmazott analízis több épület, illetve néhány, a további 

beásás között is kapcsolatot mutatott ki. A 25 m-es körzet ily módon ebben az esetben nem 

igazolható. Az aktivitászóna modell másik lényeges aspektusa az egyes gödörtípusokba került 

lelettípusok területi megoszlása volt, kiemelendő, hogy a hosszanti gödrök kifejezetten 

leletekben szegény jelenségek.  

 A balatonszárszói viszonyokra ezek az alapelvek nehezen adaptálhatók, hiszen mint 

már többször is megállapítottuk, a hosszanti gödrök kifejezetten leletekben gazdag 

objektumtípusnak számítanak. Az egyes lelettípusok eltérő csoportosulása sem látható, 
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valamennyi elemezhető épület esetében sokkal inkább a kerámia és egyéb leletanyag 

hasonló irányú deponálásáról lehet szó.  

A kerámia mennyiségi megoszlásán kívül az előkerült leletanyag a depozíció típusával 

is jellemezhető. Ennek leggyakoribb megjelenési formája, amikor erősen fragmentált 

kerámia leletanyag kerül elő az objektumok rétegeiből, kevés összeilleszthető töredékkel. 

Jóval ritkábban fordul elő, mikor a tárológödrök aljában, esetleg betöltésében rendszerint 

kifejezetten nagyméretű tárolóedények összeroppant töredékei találhatók, ezekben az 

esetekben nem zárható ki, eredeti, funkcionális környezetükben maradt tárgyakról van szó, 

nem is beszélve azokról a meglehetősen ritka esetekről, amikor az egyes gödrökben ép 

kerámia edények is előfordulnak.  

 

3. A kerámia leletanyag technológiai vonatkozásai 

A balatonszárszói kerámia előállításának technológiai vonatkozásait egy Kreiter Attila által 

vezetett munkacsoport a kézirat szerzőjével szoros együttműködésben többféle módon is 

vizsgálta. A minták kiválasztásakor arra törekedtünk, hogy a mintavételek olyan területekre 

koncentrálódjanak, amelyek kontextuális szempontból kiemelkedőek, illetve jól 

reprezentálják a kerámia fejlődés egyes fázisait. A kerámiavizsgálatok legfőbb célja a 

nyersanyag kiválasztásának és preparálásának rekonstrukciója, ugyanakkor fontos szempont 

az egyes nyersanyag típusok és jellegzetes formák korrelációjának feltárása is. 

A balatonszárszói újkőkori kerámia leletanyagból összesen négyszázhatvanegy 

kerámiatöredék kiválasztására került sor, amelyek jól reprezentálják a megfigyelt 

technológiai változatosságot. A kiválasztott leletanyagból, az egyes darabok makroszkópos 

meghatározása, leírása után százhatvannégy darabból álló reprezentatív minta került 

kiválasztásra, amelyek vékonycsiszolatos polarizációs mikroszkópos módszerrel is vizsgálatra 

kerültek.  

A kerámiatöredékek alapanyaga homogén, nem, vagy csak nagyon gyengén 

irányított. A nyersanyagban előforduló nem plasztikus elegyrészek átlagos szemcsemérete 

0,1–1 mm között változik. A minták külső és belső felületén szabad szemmel is jól látható 

finomszemcsés csillámok ismerhetők fel. A minták gyakran erősen porózusak, nyúlt 

hosszúkás pórusokkal, melyek a növényi anyaggal való soványítás következményei.  
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A nyersanyagok szemcsemérete alapján három kerámia csoport határozható meg, melyek a 

jellemző soványító anyagok alapján sorolhatók alcsoportokba. A pelyvával való soványítás 

mellett kisebb számban megfigyelhető a soványítás nélküli, illetve a karbonátos 

nyersanyagok jelenléte is. 

Az egyes nyersanyag csoportok használata a főbb edénytípusok között, valamint a kerámia 

leletanyag már előzetesen is megállapítható relatív kronológiai kategóriáival való 

összehasonlítás során is mutatott bizonyos szignifikáns különbségeket.  

A soványítás tekintetében megállapítható, hogy a lelőhely korai részének viszonylag 

egységes szerves anyaggal soványított nyersanyaga jól összevethető a kárpát-medencei korai 

újkőkor technológiájával, a kései időszakra viszont nagyobb technológiai változatosság 

jellemző. A nyersanyagtípusok megoszlása ugyanakkor elsősorban időbeli, nem pedig 

technológiai alapú mintázatot mutat.  

A röntgen-pordiffrakciós elemzések szerint a kiégetés maximális hőmérséklete 750-

800°C-ra becsülhető. A feltárás során nem kerültek elő sem az agyag kitermelésének, sem a 

kerámiák kiégetésének helyszínére utaló közvetlen nyomok, hasonlóan hiányoznak a 

kerámiaégetés során elkerülhetetlen rontott, repedt kerámiatöredékek is. Mindezek alapján 

valószínű, hogy a kerámiaégetéssel kapcsolatos tevékenységek a település területén kívül, 

esetleg annak közvetlen közelében történtek.  

Az európai újkőkori kerámiakészítés hagyományainak megfelelően természetesen a 

balatonszárszói lelőhely valamennyi kerámiája kézzel formált. A kerámia felületkezelése 

esetében az egységes felület létrehozását követően többféle másodlagos kezelési eljárást is 

alkalmaztak. A kerámia leletanyag minőségi kategóriáit is ennek alapján határoztuk meg: a 

„finomkerámia” kategóriája lényegében a fényezett felületű kerámiát jelenti, míg 

„durvakerámia” néven a fényezéssel nem kezelt felületű kerámiát különítettük el. A 

falvastagság, valamint a kerámia minőségi kategóriáinak összehasonlítása formai 

csoportonként határozott mintázatot mutat.  

A bemélyített díszítőelemek kialakításának technológiai variánsai között pontszerűen, illetve 

vonalszerűen kialakított változatok figyelhetők meg.  

A besimított díszítések szintén vonalszerű kialakításúak, értelemszerűen a fényezett 

felületű kerámiákon jellemzőek. A vonalszerű díszítőelemeket részben karcolással, részben 

növényi szárak edényfalba préselésével alakították ki. A karcolt szalagdíszek belső felületén, 
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azok kiegészítő elemeiként égetés utáni pasztózus vörös, illetve sárga festés is 

megfigyelhető. A szélesebb karcolt vonaldíszek belsejében ugyanakkor gyakran fekete 

fakátrány kötőanyagba ágyazott fehér, magas kalcium-karbonát tartalmú növényi magvak, a 

gyöngyköles magjai láthatók.  

 

4. A kerámia leletanyag tipológiai vonatkozásai 

A tipológiai eljárás értelmezésünk szerint lényegében adott tárgycsoport — jelen esetben a 

balatonszárszói település meghatározott részén feltárt kerámia leletanyag — 

formaosztályokba sorolása, illetve a formaosztályok és a közöttük fennálló kapcsolatok 

meghatározása. Az egyes formaosztályok elemei az ideális legkorábbi megjelenésükhöz 

viszonyítható sorozatokat, vagyis pontosabban, a kategóriák időben változó: bővülő, szűkülő, 

megszűnő, vagy például megszakított tulajdonságaival jellemezhető szekvenciákat alkotnak. 

Az általunk használt tipológiai kategóriák hierarchikus csoportok, melyek szintjei a 

formák esetében a geometrikus alapformához közel állótól a többelemű formák felé, a 

díszítések esetében az egyszerűtől az összetett változatok felé haladnak.  A balatonszárszói 

kerámia leletanyag egészéről megállapítható, hogy legfeljebb egy-két kivétellel formájuk 

forgástestekhez közelít.  

Az alapvető formai kategóriák meghatározásánál jól használhatók ezek a forgástest-

sémák: az edényformák a gömb vagy kúp (csonka kúp) formákba, illetve ezeken alapuló 

kategóriákba (gömbszelet, kettős kónikus) sorolhatók. Elkülönítésük ugyanakkor szájuk és 

testarányaik összehasonlítása: nyitott és zárt formák szempontjából is lehetséges. A 

csonkakúpos formák magasság és átmérő aránya  szempontjából szeriális mintázatot 

mutatnak, vagyis az egyes típusok megvalósulásai hasonló arányú, de eltérő méretű 

edényekből álló sorozatokba rendeződnek, míg a gömbös edények esetében inkább 

egymástól jól elkülönülő halmazok mintázata látható. Az alapformák, metrikus eloszlások és 

bizonyos, a formát befolyásoló edény elemtípusok figyelembe vételével kialakítható az 

edénytípusok összefüggő rendszere.  

Az olyan edény elemek, amelyek a külső alakot nem, vagy legfeljebb minimálisan 

befolyásolják, logikailag a díszítések fogalomkörébe sorolhatók, vagyis az edények elemzési 

szempontjainak megfelelően az edény formai kategóriáitól elkülönülő, önállóan kezelhető 

jelenségek. Tipológiai értelemben a balatonszárszói leletanyagban a bemélyített, illetve rátett, vagyis 
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plasztikus elemek különíthetők el. Egyes díszítőelemek esetében azok jellegzetes elhelyezésű 

változatait önálló típusokként kezeltük, a karcolt vonaldíszítések esetében például 

megkülönböztettünk szakasz jellegű, körbefutó, illetve felületkitöltő variánsokat is. 

A kerámia formai és díszítési elemeinek konkrét megvalósulását szabályrendszerek 

határozzák meg, helyesebben többé-kevésbé állandósult struktúrákba rendeződnek. A forma 

és díszítés együttállása csak bizonyos meghatározott számú változatban fordul  elő. Az 

alkalmazási szabályok lényegében kétfélék: kombinatorikus, illetve elhelyezési szabályok. Az 

első szabályrendszer a lehetséges elemeket, a második a hozzárendelés módját határozza 

meg; az edénytípus/díszítés kombinációkat, illetve az egyes díszítő elemek elhelyezkedését 

az edényeken. A díszítőelemek elrendezése az edények felületén edénytípusonként, 

valamint díszítőelem típusonként is jellegzetes mintázatot mutat. Az elrendezés főbb 

alapelveit részben a díszítőelemek vertikális helyzete — lényegében az edény 

oldalnézetében — részben pedig az egyes elemek szimmetrikus ismétlődése alapján tartjuk 

értelmezhetőnek.  

Összegezve a megfigyeléseket, levonhatónak tűnik néhány, a balatonszárszói lelőhely 

ornamentikájára vonatkozó általános következtetés. A lelőhely bütyök- és bordadíszes 

durvakerámiájára egyöntetűen a hármas szimmetria szabályrendszere vonatkozik. Jellemző, 

hogy egy-egy edényen váltakozva többféle plasztikus díszítőelemet is használtak. A karcolt 

finomkerámia esetében élesen elválasztható a kettős kónikus edények hármas szimmetria 

alapján rendeződő ornamentikája, valamint a gömbös edények páros szimmetriák többféle 

változatában rendeződő díszítőrendszere.  Ez utóbbiak karcolt ornamentikájában gyakori  

elrendezés a keret, a körbefutó, vagy összekapcsolt alapmotívum, illetve mellékmotívum 

kombinációja. A kónikus edényformák ornamentikája, úgy tűnik, aszerint változik, hogy 

kontextuálisan melyik kategóriával fordulnak elő együtt. A kettős kónikus edényekkel együtt 

előkerült kónikus tálak díszítőrendszere ily módon hármas, míg a gömbös finomkerámiával 

együtt előkerült kónikus tálak díszítőrendszere páros szimmetriák szerint rendeződik.  

 

5. A típusok megoszlása a település területén: a relatív kronológia lehetősége 

A térbeli megoszlások vizsgálatát olyan kerámiatípusokon igyekeztünk elvégezni, amelyek 

viszonylag gyakoriak, töredékes állapotban is jól felismerhetők, valamint alkalmasak a 

korábbi kutatás által használt tipokronológiai kategóriákkal való összehasonlításhoz. 
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Bizonyos speciális típusok területi megoszlása arra utal, hogy egy-egy házhoz tartozó 

edénykészletekben egyedi, akár „háztartás specifikus” elemek is láthatók, melyek felvetik az 

egyes kisebb társadalmi csoportokra jellemző sajátos kerámia készítési szokások meglétét is. 

A kerámia leletanyag típusainak területi megoszlásai, valamint jellemző kombinációik 

lehetővé teszik a kerámia leletanyag stíluscsoportokra bontását.  A balatonszárszói lelőhely 

kerámiatípusainak területi mintázata, öt jellemző leletkombinációval írható le, melyek nem 

fedik le az LBK teljes kronológiai horizontját. A stíluscsoportok érvényességét egyes épületek 

kontextusain elvégzett többváltozós statisztikai elemzések segítségével is igazolhatónak 

látjuk. 

 A lelőhely legkorábbi, kettős kónikus formákkal jellemezhető leletei  egy jól 

körülhatárolható területhez köthetők a feltárás északkeleti részén, ez a leletanyag 

megfeleltethető az LBK korai időszakával, összehasonlítható például Bicske–Galagonyás 

legidősebb fázisával , valamint Budapest–Aranyhegyi út leleteivel is.  

Az elsősorban a hullámvonal díszű, legömbölyített bikónikus típussal jellemezhető 

leletanyag az északkeleti terület déli peremén elhelyezkedő objektumokból került elő. Ezek a 

leletek jól összehasonlíthatók Milanovce/Nyitranagykér leleteivel, lényegében a korai VK 

fiatalabb fejlődési fázisát képviselik.  

A déli, sűrűn elhelyezkedő épületnyomokkal fedett terület települési nukleuszai 

lehetnek azok az épületek, melyek objektumaiból a keszthelyi stílusú (elsősorban körbefutó 

spiráldíszekkel és mellékmotívumokkal jellemezhető) és kottafejes leletanyag, valamint a 

korai fázisok bizonyos elemei együtt kerültek elő. A csoport leletanyaga jól összevethető 

Bicske–Galagonyás korai kottafejes leleteivel. Hasonló, átmeneti jellegű leletanyag ismert az 

észak-dunántúli Győrszemere–Tóth-tag lelőhelyről is. 

A 4. és 5. stíluscsoport leletanyaga közötti különbség lényeges, de inkább csak 

statisztikusan értékelhető. A lelőhely déli felére egységesen jellemző a keszthelyi stílusú 

kerámia elterjedése, minimális átmetszett szalagdíszű, vagyis zselizi stílusú kerámiával 

együtt. Megfigyelhetők ugyanakkor olyan épületek, sőt házcsoportok is, amelyek 

leletanyagában a keszthelyi és zselizi stílusú kerámia aránya nagyjából megegyezik, sőt az 

utóbbi stílusú leletanyag néha meg is haladja a karcolt díszű leletanyag 50%-át. 

Összességében megállapítható, hogy a balatonszárszói kerámia szekvencia 

változásának ritmusa nagy vonalakban megfeleltethető a településen megfigyelhető egyéb 



10 

 

vonatkozású változásoknak is. Ezek a változások legmarkánsabban a korai és késő VK 

kerámiastílusokhoz (1-2., illetve 3-4-5. stíluscsoport) köthető nagyobb egységekben 

nyilvánulnak meg.  

A relatív kronológiai szempontból is értelmezhető leletanyag csoportok sorrendjét az 

abszolút kronológiai vizsgálatok — mintegy 47 radiokarbon adat — nagy vonalakban 

alátámasztják. 

6. A balatonszárszói kerámia leletanyag kontextusa  

A stilisztikai alapú összevetéseket több különböző szinten is érdemes elvégezni, a lokális, 

illetve regionális viszonyok rekonstruálása céljából. A lokális szintű öss zevetéshez a dél-

balatoni régió néhány feltárt lelőhelyét (legrészletesebben Balatonszemes -Szemesi berek 

leletanyagát), a dél-dunántúli regionalitás vizsgálatához Tolna-Mözs lelőhelynek a 

balatonszárszóival összehasonlítható mennyiségű leletanyagát vettük alapul. Előbbi 

lelőhelyek leletanyagában a balatonszárszói kerámia szekvencia egy-egy stíluscsoportjának 

jellegzetességeit találtuk, ezzel szemben a balatonszárszói és a tolna -mözsi lelőhely 

leletanyaga nagyarányú regionális különbségeket mutat. Míg előbbi  a közép-európai VK 

fejlődés tipikus példája, addig az utóbbi kerámia leletanyaga nagyfokú diverzitást mutat, 

mely a közép-európai VK területéhez viszonyított perifériális helyzetével függhet össze, a 

Délkelet-Dunántúlon erőteljesek az észak-balkáni eredetű anyagi kultúra hatásai.  
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