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1. Bevezetés  

 
1.1. A disszertáció célkitűzései, kutatói problémafelvetés 

 
Doktori disszertációmban a badeni kultur-komplexum elterjedési területének síkvidéki 

telepekkel jellemezhető központi részén egy kisebb, de reprezentatív területi egység 

településszerkezeti vizsgálatát tűztem ki célul. Munkám során megkísérlem a terület 

településszerkezeti sajátosságainak az eddigieknél részletesebb felvázolását az említett 

időszakban. A fejezet címében is megelőlegezett újabb kutatási eredmények azonban 

nem csak a kilencvenes évek végén, a kétezres évek elején a Balaton déli partja mentén 

végzett nagy felületű megelőző régészeti feltárások lelőhelyeiről származó 

településtörténeti adatok, és nagy mennyiségű leletanyagot jelentik (Bondár et al. 2000; 

Honti et al. 2002; 2004; 2007; Belényesy et al. 2007; Nagy 2010; Horváth 2012), hanem 

hogy lehetőséget biztosít a kérdéskör újszerű megközelítésér is. 

A badeni kultúra esetében a településszerkezeti vizsgálat is a kultúra hagyományos, 

régészeti meghatározásának alapjaiból kell, hogy kiinduljon.  Ez annál is inkább időszerű 

kérdés, minthogy az utóbbi időben igen erőteljesen megkérdőjeleződött a badeni 

kultúra, mint egységes kulturális egész létjogosultsága (Furholt 2008a; 2008b; 2009; 

Horváth 2012; Bondár 2010). A legújabb kutatások azt mutatják, hogy a badeni kultúra 

alapját jelentő badeni kerámiastílus sem mutat határozott elterjedést, éles határok nem 

húzhatók megjelenése köré (Furholt 2008a). Emellett az anyagi kultúra és a badeni 

kulturális hagyományok elterjedése sem egyezik meg a kultúra eddig feltételezett 

elterjedési területével. A pattintott kőeszköz ipar például nem egységes a kultúra teljes 

területén és elterjedése sem egyezik meg a kerámiastílus elterjedési területével (Balcer 

1988; Pelisiak 1991), csakúgy, mint a hamvasztásos és csontvázas temetkezési szokások, 

amelyekről szintén kimutatható, hogy regionálisan változtak a badeni kultúra területén 

belül (Sachße 2005, 2008, 2010). 

M. Furholt számos egyéb példát felsorolva (Furholt 2008a, 619) azt állapította meg, hogy 

a badeni kultúra eddig feltételezett elterjedési területén lehetetlen olyan területet 

találni, ahol a kultúrát elsősorban meghatározó kerámiastílus és az anyagi kultúra egyéb 

területeinek elterjedési határai megegyeznének.  

A környező területeken e témában született tanulmányok is változatosságot, regionális 

jellegű eltéréseket írnak le a badeni kultur-komplexumon belül (Furholt 2008a; Roman - 
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Diamandi  2001; de Capitani et al. 2002). Ezek a munkák mind megkérdőjelezik a badeni 

kultúra homogén kulturális egységét. 

A magyarországi kutatásának kezdetétől a kultúra számos regionális és időbeli 

csoportra való osztása azt mutatja, hogy a Kárpát-medencén belül sem lehetett egységes 

egésznek kezelni a badeni kultur-komplexumot (Banner 1956; Neustupný 1959, 1973; 

Korek 1983). Ezért fontos, hogy esetünkben is regionális szinten próbáljuk meg először 

feltérképezni a badeni időszak település-szerkezeti jellegzetességeit, amelyre a fentebb 

említett nagy felületű, valamint a korábbi időszakok kisebb, de fontos feltárásai 

elegendő forrásanyaggal szolgáltak.  

A badeni időszak anyagi kultúrájának és életének területi jellegzetességeinek, és a 

feltételezett egységes jellegtől való regionális eltérések megértéséhez, azonban meg kell 

ismernünk azt a tevékenységi teret, ahol az ezeket befolyásoló folyamatok lejátszódtak. 

Azaz a településeken belüli közösségi élet különböző szintű színtereit (Kalla 2013, 24). A 

tágabb környezeti (geomorfológiai, hidrológiai, klimatológiai stb.) azonosságok - 

amelyek makroszinten meghatározzák a települések elhelyezkedését - pedig segítik a 

dél-balatoni régión belüli összehasonlítást. 

Számos régészeti korszakban szerkezeti azonosságok alapján könnyebben 

azonosíthatóak a társadalom legkisebb egységeinek élettere a lakóház, amely egyben a   

legkisebb, régészetileg elemezhető településszerkezeti szint. A település és lakóház 

belső tere között létezik azonban egy közbeeső szervezeti egység, a háztartások szintje. 

A háztartások régészeti lenyomatai, a háztartási egységek („household unit”) fontos 

értelmezési szintet jelentenek, mint a közösségi interakciók szinterei, ezzel 

meghatározva a közösség életének és anyagi kultúrájának számos jellegzetességét (Wilk 

- Rathje 1982, 617-618; Rapoport 1990, 9-20; Bailey 1996, 143). 

Vizsgálódásom középpontjában a rendelkezésemre álló adatok alapján a kultúra átlagos 

háztartásának lehetséges körvonalazása áll, hiszen ezek az egységek képezték a 

társadalom alapját. Reményeim szerint a háztartási egységek felismerésével, jellemzőik 

leírásával, közelebb jutunk a badeni települések település-szerkezeti sajátosságainak 

pontosabb megismeréséhez a kutatott területen. Ezáltal pedig a települések közötti 

hasonlóságok és eltérések felvázolásához, amelyek ismerete hosszabb távon lehetőséget 

nyújt a késő rézkori közösségek egymáshoz viszonyított státuszának, a településhálózat 

hierarchiájának pontosabb megismeréséhez a dél-balatoni régióban.  
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Háztartások kutatása viszonylag új terület a régészettudományban, amely csak az elmúlt 

néhány évtizedben került a figyelem középpontjába. A háztartások régészeti szempontú 

megközelítése a ’70-es évekbe nyúlik vissza (Flannery 1972; Flannery - Winter 1976; 

Hunter-Anderson 1977; Winter 1976), azonban a háztartások régészeti kutathatóságának 

elméleti és módszertani kidolgozása a ’80-as években alapozódott meg többek között 

Ashmore - Wilk 1988; Netting et al. 1984a; Wilk - Netting 1984; Wilk - Rathje 1982 

munkássága által. A háztartások régészetének teoretikus bázisa lényegében szociál-

antropológiai elméleteken alapul és a jelenlegi elméletek túlnyomó többsége a 

háztartások funkcionális elemzésében gyökerezik (Netting et al. 1984b).  

A téma kutatásának felvirágzását annak köszönheti, hogy betekintést nyújt az őskori 

közösségek hétköznapi és szakrális életébe, amely szemlélteti a társadalom 

legalapvetőbb egységének társadalmi, gazdasági, politikai és ideológiai mibenlétét. Az 

elemzések útján bepillantást nyerhetünk a háztartások mindennapi életébe, és a 

régésznek sikerült láthatóvá tenni azt, ami valójában láthatatlan a társadalmon belül 

(Douglass - Gonlin 2012). A háztartási egységek vizsgálata során – az ásatásokon, a 

leletanyag-feldolgozásokon - elemzéseken és az eredmények értelmezésén keresztül – 

közelebb juthatunk a háztartás tagjainak elképzeléseihez és az általuk végzett 

tevékenységek mozgatórugóihoz. 

 

1.2. A kutatás módszertani vázlata 

 

Azt, hogy miért pont a háztartások felől érdemes megközelíteni a terület település-

szerkezeti, és ezen keresztül településtörténeti vizsgálatát, azt Stella G. Souvatzi nagyon 

pontosan megfogalmazta ’A social archaeology of households in Neolithic Greeece’ című 

munkájában (Souvatzi 2008). Ebben kifejti, hogy a háztartás fogalma nagyon összetett és 

sokrétű, nem egy, hanem nagyon sok fogalmat jelent egyszerre. Például társadalmi 

csoportokat, feladatokat, szerepeket, felelősségeket és kapcsolatok hálózatát (külsőt és 

belsőt egyaránt), illetve az anyagi javakat, térbeliséget és időbeliséget, amelyen belül a 

csoport létezik és definiálható. A háztartás egyszerre tevékenységek színtere, szereplők 

összessége, társadalmi, gazdasági és rituális tevékenységek rendszere, társadalmi 

kapcsolatok, gazdasági együttműködések, kulturális jelrendszerek morális és 

emocionális mintázata (Souvatzi 2008, 1). Souvatzi szerint alaptalanok azok a gyakori 

kritikák, miszerint a régészet számára a háztartások láthatatlanok, azonosításuk szinte 
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lehetetlen feladat, mivel rokoni kapcsolatokat, családokat, emberi viszonyokat és 

tevékenységeket feltárni nem lehetséges. Valamint azt is, hogy a háztartások 

vizsgálatánál használt koncepcióknak és fogalmaknak nincs közük a régészek számára 

ismerős anyagi kultúrához (Alexander 1999, 80-82). Szerinte ezek a kritikák nem állják 

meg teljesen a helyüket,  mert a probléma nem a régészetileg is felfogható 

adattípusokkal van, hanem a nem megfelelően feltett kérdésekkel és a háztartás 

fogalmának pontatlan meghatározásával (Souvatzi 2008, 3). 

 

Disszertációmban kiemelt helyen vizsgált, Balatonkeresztúr mellett húzódó, késő 

rézkori lelőhely az 1990-es évektől ugrásszerűen meginduló nagyberuházások sorába 

tartozó M7 autópálya építését megelőző feltárások során került feltárásra sok más 

régészeti korszak emlékanyagával együtt. A késő rézkori településekre vonatkozó 

adatmennyiség – más korszakokkal egyetemben – a megelőző időszakokhoz képest 

hatványozottan megnövekedett. Az új kihívások támasztotta ásatástechnológiai 

változások azonban bizonyos értelemben adatvesztéssel is jártak. Ideális esetben a 

háztartásrégészeti kutatások helyszíne olyan lelőhely lenne, ahol megmaradtak az 

eredeti járószintek (Anders - Raczky 2013, 82),  de a nagyfelületű megelőző feltárások 

során ilyennel sajnos nem igen számolhatunk, többek között Balatonkeresztúron sem.  

Mindemellett, az egykori környezeti adottságokból származó megtelepedési feltételek 

miatt, számos terület a különböző régészeti korszakok során is intenzív használatban 

volt, így tafonómiai viszonyok sokban nehezítették a lelőhely vizsgálatát. A lelőhelyeket 

ért, a késő rézkor időszakát követő folyamatok eredményei mellett a badeni települések 

belsőszerkezeti kutatását tovább nehezíti, hogy a település alapvető, és legegyszerűbb 

egységének a háztartási egység („household unit”) feltérképezése során nem tudunk 

kiindulni a lelőhelyen feltárt objektumtípusok és épületnyomok térbeli kapcsolatából. A 

badeni lelőhelyek nagy részén ugyanis nem kerültek elő lakóház maradványok. A 

háztartási egységek és a hozzájuk szorosan kapcsolódó egykori lakóház helyének 

azonosításához éppen ezért egy inverz gondolatmenetet kell követnünk. Ennek elméleti 

alapja az, hogy egy településen a háztartási egységeket csak megfigyelt vagy 

statisztikailag bizonyított objektum-csoportosulások és a bennük fellelt tárgyak, szerves 

maradványok statisztikai eloszlásából, és ezek mintázata alapján lehet körvonalazni. 

Igyekeznünk kell meghatározni, hogy milyen típusú, funkciójú objektumok tartozhattak 

a ház körüli egységhez, mi lehetett kiterjedésének térbeli és időbeli határa, valamint a 
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háztartások területén belül milyen tevékenységi körök emlékei őrződtek meg. Az 

egyidejűleg használt objektumok azonosítása után az objektum-csoportok 

szerkezetében elméletileg ki kell rajzolódnia egy olyan, azonos idejű objektumok által 

nem bolygatott üres területnek, amelyet valamikor egy háztartási egységhez tartozó 

lakóház foglalhatott el. 

Disszertációmban a tafonómiailag és kultúra specifikusan korlátozott információ 

halmazból kiindulva négy szinten kísérelem meg a háztartások azonosítását, azaz a 

morfológiai, a tevékenységi, az ideológiai szinten, valamint a szociális csoportok 

versengésén keresztül (Anders – Raczky 2013, 83).  

Megkísérelem az objektumtípusok elemzésével és a bennük talált leletanyag kvalitatív és 

kvantitatív elemzésével azonosítani azokat a területek, amelyeken a lakóépületek 

állhattak és megvizsgálom lehetséges-e ezeket háztartási egységként definiálni. Továbbá 

megvizsgálom, hogy a településen belül meghatározhatók-e különbségek a feltételezett 

háztartási egységek között, azonosíthatók-e a különböző alapvető tevékenységek 

színterei és hogy ezek milyen szinteken folyhattak a településen belül (háztartási, 

háztartások közötti vagy esetleg település közösségi szintjén működtek-e). A település-

hálózati szinten pedig a település hogyan illeszkedik a dél-balatoni régió ismert 

települései közé. Természetesen ezek az elemzési szintek nem minden esetben 

különíthetők el egymástól, sokszor a társadalmi interakciók, amelyek létrehozták őket 

sokkal összetettebbek annál, hogy határai egyértelműen meghúzhatók legyenek (Anders 

- Raczky 2013, 83). Fontos szem előtt tartani, hogy bizonyos szegmensek között 

átfedések lehetnek vagy a régészeti anyagban nehezen felismerhetők (Souvatzi 2008, 

19). A négy fő elemzési szinten keresztül való vizsgálatuk azonban egyben 

visszacsatolást is ad a körvonalazott háztartási egységek valós létezéséről. 

Disszertációmban legelőször kutatásom alapegységének, a háztartás fogalmának 

meghatározásának változásait, fejlődését igyekszem összefoglalni, áttekintve a 

háztartásrégészet kutatásának fejlődését társadalomtudományoktól a 

társadalomrégészet felé. A háztartások régészetileg megfogható kritériumait szem előtt 

tartva próbáltam meg kialakítani a rendelkezésemre álló adatok elemzésénél használt 

módszereket. A harmadik fejezetben a vizsgálatom tárgyát képező dél-balatoni régió 

természetföldrajzi jellemzőit foglalom össze, amelyek a vizsgált lelőhelyek természetes 

földrajzi környezetét adják és részben meghatározzák a kultúra regionális markerjeit. A 

negyedik fejezetben a badeni kultúra és a terület késő rézkori településtörténeti 
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kutatásának történetét foglalom össze. Az ötödik fejezetben kerül sor a vizsgálataim 

kiindulópontjául szolgáló lelőhely, Balatonkeresztúr-Réti-dűlő bemutatására. Valamint 

ebben a fejezetben ismertetem a lelőhelyen található badeni megtelepedés régészeti 

jelenségeinek leírását és a feltárt leletanyagot, azaz az elemzés alapjául szolgáló 

adatmennyiséget. A hatodik fejezetben a badeni megtelepedés időbeli kereteinek és 

belső kronológiai fázisainak a meghatározása a cél.  Erre azért van szükség, hogy 

egyértelműen definiálhassuk az azonos idősíkhoz tartozó objektumokat. Így a 

beásásokból származó régészeti leletanyagok elemzése során lehetőleg csak az azonos 

korszakba tartozó jelenségek adatainak elemzésére kerüljön sor. A következő nagyobb 

egység, a települési objektumok bemutatásán túl, a már kronológiailag szétválasztott, 

különböző települési objektumok térbeli elhelyezkedését és egymáshoz való 

viszonyukat vizsgálja. Az objektumok térbeli elemzése után a rendelkezésre álló 

leletanyag különböző statisztikai és egyéb típusú módszerek alkalmazásával történő 

vizsgálata következik, amelyek célja a településen feltételezhető háztartási egységek 

azonosítása, illetve az ebből levonható belső településszerkezeti jellemzők bemutatása. 

A tízedik fejezetben a már rendelkezésre álló eredmények archaeozoológiai 

elemzésekkel történő kiegészítése következik, amelyben az életmód és a település-

szerkezet változásának kapcsolatát veszem górcső alá. A következő fejezetrészekben a 

fentebb leírtak alapján megalkotott modellnek a régióban hasonló térfelszíneken feltárt 

badeni településrészeken történő hasonlóságát vizsgálom. Az ismert adatok alapján 

levonható településszerkezeti következések és a dél-balatoni régió telepeinek 

belsőszerkezeti sajátosságainak áttekintése után kísérlet teszek a balatonkeresztúri 

lelőhely elhelyezésére a régió badeni településeinek hálózatába. Végül a kapott 

eredmények összevetése következik a megelőző időszak, illetve a környező területek 

településtörténeti adataival kiegészítve. 
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2. Háztartások kutatása, háztartásrégészet 

 

A társadalom kicsi, de univerzális elemének tanulmányozása mára igen nagy 

népszerűségnek örvend elsősorban angolszász régészetben, de az utóbbi évek folyamán 

a közép-európai régészeti iskolák vizsgálatainak egyik fő témájává is vált (Borić 2008; 

Pavlů 2010). A nagy érdeklődésre azért is tarthat számot, mert ha sikerül leküzdeni 

azokat a nehézségeket, amelyeket disszertációm bevezetésében már felvázoltam, mint 

például a háztartás definíciójának megfogalmazása és a megfelelő kérdésfeltevés, akkor 

a kapott információk szinte az összes társadalomrégészeti kutatás kiindulópontjai 

lehetnek. A közelmúltban megjelent őskori háztartások és közösségek témájával 

foglalkozó művek szakirodalma igen kiterjedt (Tringham 1995; Kuijt 2000; Perlés 2001; 

Robb 2007; Souvatzi 2008; Webley 2008; Douglass – Gonlin 2012; Ősrégészeti Levelek 

2013), amely azt mutatja, milyen fontos a téma a régészeten belül. Az őskorral foglalkozó 

régészek azonban a háztartások azonosítása során szembesülnek néhány alapvető 

problémával, különösen a neolitikum, rézkor és bronzkor időszakában. Nagyon nehéz 

megfogni, hogy valójában kikből és miből álltak az őskori háztartások és azok 

maradványai miben nyilvánulnak meg. Az őskori háztartásokról való gondolkodásunk 

alapvető problémája két dologból ered. Egy részről nem mindig egyértelmű, hogy mit is 

értünk háztartások alatt, másrészről pedig a tárgyi bizonyítékok is szórványosak 

lehetnek. Kérdés, hogy egy háztartás egy házat jelenthetett-e vagy többet. Köthető-e egy 

ház mindenesetben egy háztartáshoz, illetve azonosítható-e a ház háztartásként, és mi 

tehetünk, ha nem találjuk meg a ház maradványait? Amikor a fent említett nehézségek 

kombinálódnak, akkor nagyon nincs könnyű dolgunk a háztartások létezésének 

bizonyításánál, különösen, ha nem tudjuk, hogy a bizonyíték, amit keresünk, hogy fog 

kinézni.  

 

2.1. Háztartás fogalma és funkciója 

 

Családi szervezetek, társadalmi csoportok kutatása a 19. századra nyúlik vissza, olyan 

társadalomtudósok foglalkoztak a témával, mint J. H. Morgan, J. J. Bachofen, P. G. F. 

LePlay és F. Engels, majd a 20. század első felében B. Malinowski, G. P. Murdock és még 

sokan mások. Mindazon által a ’60-as évek végéig nem kezelték külön kategóriaként a 

társadalomelemzések során. A korábbi vizsgálatok a rokonsági kapcsolatokat, 
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leszármazási vonalakat, családtörténeteket, házasodási szokásokat, öröklési 

rendszereket stb. vették górcső alá, de a háztartással, mint a társadalom alapvető 

egységével nem foglalkoztak (Souvatzi 2008, 8).  Az evolucionista, funkcionalista és 

strukturalista elméletek és irányzatok kritikája világított rá a háztartások olyan 

tulajdonságaira, amelyek alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a háztartás összetettsége 

folytán analitikai egységként is alkalmazható. Mindezt a háztartások olyan általános 

tulajdonságainak felismerése tette lehetővé, mint a diverzitás, a multi-dimenzionalitás 

és a történeti sajátosság, specifikusság. A marxista-feminista irányzat, valamint a 

feminista kritika az 1970-es évektől újabb lökést jelentett a háztartás jelenségének 

kutatásában. A nemi szerepek és a munkamegosztás kutatása olyan aldiszciplínák 

megjelenését eredményezte, amelyek figyelmének középpontjában a háztartás, mint az 

analízis egysége állt (Household studies, Gender studies) (Souvatzi 2008, 9). 

 

A háztartások kutatásának alapvető munkáit R. M. Netting és munkatársainak, illetve R. 

R. Wilk és W. L. Rathje neve fémjelzi (Ashmore - Wilk 1988; Netting et al. 1984a; Wilk – 

Netting 1984; Wilk - Rathje 1982). A háztartásnak analitikai egységként való megjelenése 

és gyors népszerűsége egyrészt a korábbi irányadó történeti megközelítések 

hiányosságaival magyarázható, másrészt mivel térben és időben igen nagy változatosság 

figyelhető meg a különböző kultúrák között, igen fontos volt, hogy rendelkezésre álljon 

egy olyan háztartás definíció, amely mindenkire és mindenhol érvényes (Souvatzi 2008, 

9). A háztartás definícióját több oldalról is megközelítették már. A háztartást gyakran 

összekeverték a család fogalmával (Netting et al. 1984b), amely rokonsági kapcsolatok 

által meghatározott társadalmi egység, ezzel szemben a háztartás tagjainak 

összetartozása sokkal inkább a tevékenységek megosztásán alapul (Lightfoot 1994, 12). 

Azaz míg a családtagok fiktív vagy valós rokoni kapcsolatok révén, a háztartás tagjai 

egyszerűen együttműködés kapcsán kötődnek egymáshoz (Souvatzi 2008, 12). A 

háztartás tehát sokkal inkább olyan emberek csoportja, akik a mindennapokban közös 

gazdasági tevékenységet végeznek (Rathje – Wilk 1982, 619). 

A háztartások megközelítése az ún. otthon végzett tevékenységeken (domestic 

activities) keresztül, leszűkíti a háztartás fogalmát. A lakóhely területe csak egy azon 

területek közül, amelyekkel a háztartás kapcsolatba kerül (Souvatzi 2008, 14). 

Korábban feltételezték, hogy a háztartás meghatározásának az együttlakás (co-

residence) is kritériuma (Wilk – Netting 1984), mivel a család definíciójában az 
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együttélés fontos ismérvként szerepelt (Murdock 1966, 1), azonban több kutatás is 

rámutatott, hogy az egy fedél alatt élő csoportok a valóságban több háztartási egységben 

is élhetnek és különböző gazdasági tevékenységet is végezhetnek a mindennapokban 

(Rathje – Wilk 1982, 620). Egy háztartást a viselkedése vagy működése szempontjából 

lehet definiálni, míg a családok szerkezeti vagy a rokoni kapcsolatok alapján írhatók le 

(Wilk – Nettting 1984). A félreértést az okozhatta, hogy minden társadalmi csoportnak 

van térbeli leképeződése, de nem minden társadalmi csoport háztartás. A 

háztartásoknak mindig van térbeli kontextusa, amely hacsak nem egyszemélyes 

háztartásról beszélünk, akkor közös helyszíneket jelent, de ezeket inkább a tagok által 

végzett tevékenységek jelölik ki, mint maga az épület fizikai határai. Ez utóbbi 

megállapítás azt is jelenti, hogy a háztartás fogalma nem kötődik olyan erősen magához 

a házhoz sem.  

A háztartások, mint gazdasági és társadalmi egységek felől való megközelítés alapvető 

fontosságúak a régészet szempontjából. A háztartást, mint a társadalom alapvető 

egységét társadalmi és gazdasági kötelék fűzi össze. Wilk és Rathje szerint a háztartás 

olyan analitikai egység, amely azt a pontot jeleníti meg a kultúra összefüggő 

rendszerének hálózatán, ahol az egyes szociális csoportok direkt módon kapcsolódnak 

be a gazdasági és ökológiai folyamatokba. Vélekedésük szerint a háztartás alapvetően 

három részből tevődik össze (Wilk - Rathje 1982, 618): 

„(1) társadalmi: a demográfiai egység, beleértve tagjainak számát és a köztük lévő 

kapcsolatot;  

(2) anyagi (kulturális): a lakóhely, tevékenységi zónák és személyes javak összessége;  

(3) viselkedési: cselekvés bizonyos módjai, társadalmi normák. Ez a teljes háztartás, a 

háztartási stratégia találkozása tagjainak termelő, elosztó és reproduktív 

szükségleteivel.” 

 

Ha a háztartást, mint analitikai egységet a rokonsági kötelékek helyett a funkció és 

viselkedésre alapozva vizsgáljuk, a kultúrák közötti összehasonlítás lehetővé válik. A 

háztartáshoz jelenleg öt széles körben elfogadott funkció köthető: a termelés, az 

elosztás, továbbítás, reprodukció és együttlakás (Wilk – Netting 1984): 

A háztartások gyakran a termelés  (Production) alapvető egységeiként határozhatók meg 

(Blanton 1994; Wilk - Rathje 1982, 622-624). A termelés a háztartások esetében 

tulajdonképp nem más, mint a felhasznált források megszerzése és ennek szervezése, 
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amely magába foglalja az ételkészítést (beszerzés, előkészítés, főzés-sütés), 

házfenntartás (takarítás, javítás és minden fajta házi és ház körüli munka), önellátás 

(növénytermesztés, háziállatok tartása), a háztartáson kívüli javak és források 

megszerzése (gyűjtögetés, beszerzés) és a munka megosztását, illetve megszervezését 

(Anderson et al. 1994; Wilk – Netting 1984, 9). A háztartások általában aktívak a termelés 

folyamán, hogy kielégítsék létfenntartási szükségleteiket. Ha a háztartások nem felelnek 

meg a megélhetési és a termelési igényeknek, veszélybe kerülhet a túlélésük. A feladatok 

megosztódnak a háztartás tagjai között a nemi munkamegosztásnak megfelelően, de 

nem minden tagnak kell részt vennie minden tevékenységben (Hirth 2009, 19). A 

termelés tehát szorosan kapcsolódik a háztartások funkciójához, feladataihoz. Az 

elosztás (Distribution) a háztartás egy másik széles körben elismert tevékenysége, amely 

magába foglalja az elkészített termék mozgását a termelőktől a fogyasztókig. Ide 

tartoznak a háztartások közötti cserék és a tranzakciók, csakúgy mint az élelmiszerek és 

más termékek elfogyasztása (Wilk - Rathje 1982, 624-627; Douglas – Gonlin 2012, 4). Az 

elosztás és fogyasztás segít meghatározni a háztartás határait, mivel az ezeket 

meghatározó szabályrendszerek gyakran eltérnek a háztartásokon belül, mint azok 

között (Wilk – Netting 1984, 9). Az ételkészítés és fogyasztás pedig nagyon jó példa arra, 

hogy milyen szoros kapcsolat lehet a termelés, elosztás és reprodukció között. Sok 

kultúrában az ételek és italok elkészítése és fogyasztása közösségi és/vagy szakrális 

tevékenységként is működhet. A központi tűzhely és közös étel előkészítési területek 

gyakran az ételkészítés és fogyasztás ilyetén való kiemelt helyét sugallja az adott 

közösségen belül, amely meghatározza a háztartás gazdasági és társadalmi jellemzőit 

(Souvatzi 2008, 16). 

Az anyagi javak és nem anyagi dolgok továbbítása (Transmission), mint például a tudás, a 

társadalmi-politikai rendszerben birtokolt címek, jogok vagy pozíciók, privilégiumok 

öröklését, átadását jelenti. Az öröklést olyan dolgok határozzák meg, mint a földterület, 

az intenzív mezőgazdaság mértéke, a népsűrűség, a család preferenciái, stb. Szoros 

összefüggésben van a háztatások életképességével és a reprodukcióval (Wilk - Rathje 

1982, 627-630; Douglas – Gonlin 2012, 4).  

A háztartás funkciói közül ez a legrugalmasabb, legkomplexebb és legszerteágazóbb 

tevékenységi kör a reprodukció (Reproduction), amely talán leginkább kapcsolódik a 

háztartásnál nagyobb közösséghez. Magába foglalja a termelést, az új családtagok 

születését, felnevelését és a gyermekek szocializálódását. Bár ez az a tevékenység, amely 
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a legtöbb háztartásban jelen van, a háztartás anyagi maradványaiban legkevésbé 

megfogható (Souvatzi 2008, 17; Wilk - Rathje 1982, 630-631).  

Ezen négy funkción keresztül azonosítható az, hogy mi tesz egy háztartást érvényes 

elemzési egységgé (Douglas – Gonlin 2012, 5). Természetesen ez nem jelenti azt, hogy 

minden háztartás minden esetben betölti az összes felsorolt feladatot és azt sem, hogy 

ezek a tevékenységek ne lennének elvégezhetők a háztartásokon kívül is. Léteznek 

egyéb tevékenységek is, melyek időnkét a háztartáson belül, néha azon kívül kerülnek 

elvégzésre (Souvatzi 2008, 10).  

Más vélekedések szerint a háztartás olyan analitikai egység, amely csupán bizonyos 

viselkedésminták darabjait egyesíti. A háztartás tulajdonképpen a szociális 

viselkedéskészlet egyik alapvető részlete, amely kölcsönhatásokat biztosít a nagyobb 

szociális egységek és az egyén, mint individuum között (Hendon 2004, 272). A nagyobb 

szociális egységek, struktúrák és az egyén közötti kölcsönhatás egyik megjelenési 

formája. 

A háztartás három fő analitikai szintje, a terület felszíni tulajdonságai, tevékenységek és 

ideológia közötti szoros kapcsolat részletes elemzése, vagy a háztartás kölcsönhatása 

más közösségen belüli elemekkel, területekkel, számos további aspektust vetnek fel. A 

háztartásokon és a társadalmon belüli változások közötti kapcsolatokat nem lehet 

régészetileg megfogni, azonban fontos, hogy elfogadjuk, vannak ilyen interakciók és ezek 

nem egyirányúak. A háztartások kutatását számos kritika éri, mióta létezik  a háztartás 

fogalma, de a valóságban az értelmezése nagyban függ a kutató hátterétől, így a jól 

megfogalmazott kritika mindig helyénvaló és hasznos (Souvatzi 2008, 10). 

Az mondható tehát, hogy a háztartás egy folyamatosan változó és sokrétű entitás, 

amelynek kutatása annak teljes egészében minden bizonnyal lehetetlen feladat, azonban 

a háztartás, semmiképp nem értelmezhető változatlan egységként, sokkal inkább egy 

folyamatosan változó, de részeiben szorosan összefüggő kulturális jelenségként 

(Souvatzi 2008, 10). A háztartások kutatása azért is fontos, mert megmutatkozik a benne 

az interdiszciplináris kutatások, valamint az analitikus módszerek alkalmazásának 

fontossága és átjárhatósága. A fentiekből jól látszik, hogy a háztartások régészeti 

kutatása tehát egy folyamatosan változó, újabb és újabb módszereket és irányokat 

felhasználó kutatási módszer, amelynek követése jelen disszertációnak is célkitűzésévé 

vált. 
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2.2. Háztartások régészete 

 

A téma megjelenése óta a régészeti megközelítésű tanulmányok két fő irányt követnek. 

Az egyik a processzuális irányvonal, amely bevezeti a háztartások közti területek, az 

aktivitási zónák fogalmát, vizsgálja a lakóépület/ek és a leletanyag viszonyát, illetve a 

háztartási egységet elsősorban gazdasági közösségként közelíti meg. A másik a 

posztprocesszuális irányzat, amely elsősorban az épített környezet felől és a házzal 

általában, mint az érzékszervi tapasztalatok által megismerhető entitással közelíti meg a 

kérdést. Jelenleg egyre inkább a mindennapi tevékenységeken keresztül történő 

társadalomelemzésére helyeződik a hangsúly (Souvatzi 2008, 22-23).  

A háztartásokra használt kifejezések is igen változatosak a szakirodalomban, jól 

mutatván azt, hogy az egyes kutatók a háztartások fizikai jellemzőit vagy gazdasági 

jelentőségét helyezik-e előtérbe. Azok a kutatók, akik a háztartások fizikai jellemzőit 

tartják fontosnak a házak vagy lakóépületekhez kapcsolódó terminológiát használják a 

háztartások megnevezésekor, mint például ’camp’, ’dwelling unit’, ’house compound’, 

’household cluster’, ’dwelling unit’ stb. Míg a gazdasági megközelítést használók a 

háztartások leírásánál elsősorban „tevékenységi terület" megközelítésből indulnak ki és 

’activity area’, ’coresidental work units’, ’domestic domain’, ’production / consumption 

units’ stb. elnevezéseket használnak a háztartási egységek megnevezésénél. 

Természetesen a háztartások gazdasági szempontból történő meghatározása, 

tevékenységi területek vagy egymást átfedő aktivitási zónák elemzése több lehetőséget 

nyújt a kultúrák közötti összehasonlításhoz, mintha csak egyszerűen a lakóépületek 

közelségéből vagy más fizikai formából indulnánk ki meghatározásukkor (Douglas - 

Gonlin 2012, 5). 

 

A háztartások régészete elsősorban a mezoamerikai településtörténeti, település-

szerkezeti tanulmányokból indult ki, amely egybeesett a processzuális régészetelmélet 

felemelkedésével és az ’új régészettel’ (Flannery – Winter 1976; Wilk - Rathje 1982; 

Winter 1976). Az elemzések átfogó célja a társadalom szerveződése és a térbeli 

mintázatok közötti kapcsolatot meghatározó alkalmi tényezők vizsgálata volt a 

termelésre, az elosztásra és a társadalmi rangsorra vonatkozóan. Úgy is fogalmazhatunk, 

hogy a háztartások régészetét mezoamerikai terepkutatók hívták életre, és az eltelt 

időszak alatt is igen sok tanulmány született ebben a témában és régióban, melyek 
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megközelítései módszerei mind a napig hatással vannak más kutatókra (Joyce 2004). Az 

eltelt közel harminc év alatt a háztartások régészeti kutatása számos irányban fejlődött 

tovább, a leíró megközelítésből inkább a magyarázó, sokkal inkább kérdésfeltevő és az 

élet társadalmi és ideológiai aspektusai, illetve az anyagi és nem anyagi változók közötti 

kapcsolatok iránt érdeklődő lett (Souvatzi 2008). A régészeti antropológia, azon belül is 

különösen az amerikai régészeti antropológia területén számos különböző megközelítés, 

módszer található a  háztartási egységek vizsgálatára, mint például az építészeti 

struktúra/házmaradványok és az anyagi kultúra elemzéséből kiinduló értelmezések, az 

etnoarchaeológiai párhuzamok, a régészettörténeti megközelítések, a háztartásokon 

belüli térbeli elrendeződés és anyagi kultúra viszonyának vizsgálata (lakóépületek, 

munkaterületek, tároló gödrök és ház padlójának leletegyüttesei), az aktivitási zónák 

elemzése, a háztartás gazdasági felépítése, ezek mind-mind különböző aspektusok.  

 

2.2.1. Építészeti analógiák 

 

Építészeti analógia talán a legszélesebb körben használt és elfogadott módszer a 

háztartások értelmezéséhez. Általában a háztartás közvetlenül kapcsolódik egy 

háztartási struktúrához, lakóépülethez, hajlékhoz, házhoz. Az anyagi kultúrából 

következtetünk lakóegységekre, majd ebből (a lakóegységekből) következtetünk a 

háztartásokra. Borić részletesen tárgyalja ezt a problémát, elismerve, hogy a "házról" 

alkotott prekoncepciónk (arról, hogy mi is valójában egy ház és ki lakik benne), tele van 

modern nyugati feltételezésekkel. Más szóval, egy régészeti lelőhely értelmezésekor 

közvetlen kapcsolatot alakítunk ki egy régészeti kontextusban azonosított struktúra és 

egy kézenfekvő, de csak feltételezett emberi csoport (a család) között. Az, ahogyan az 

emberek strukturálják a teret, az azt mutatja, hogyan fogalmazzák meg az egymáshoz 

való viszonyukat. Az, hogy ez az elosztás egy "családot” jelent-e vagy egy teljes 

háztartást az már sokkal kevésbé egyértelmű (Borić 2008). Ezen módszer példájaként 

hozható fel a ház formában, és ebből következően a háztartásokban bekövetkezett 

változások megfigyelése a legkorábbi neolitikum időszakában a „Termékeny félhold” 

területén. Ebben az időszakban a fő építészeti innováció a négyszögletes épület 

megjelenése volt, mely változást Flannery a kiterjedt családból az elemi családra való 

áttérésként értelmezte (Flannery 1972). Azt feltételezte, hogy minden egyes köralapú 

ház túl kicsi volt ahhoz, hogy egy egész család használni tudja, és csak néhány ember 



 
 

14 
 

lakhatott bennük. Ezzel szemben a négyszögletes épületek elég nagyok voltak ahhoz, 

hogy egy egész család (nuclear family) lakjon bennük. Továbbá minden házhoz 

kapcsolódhattak saját tároló létesítmények. Így minden család számára új lehetőség nyílt 

arra, hogy saját irányítása alá vonja tároló kapacitásait, amelyen keresztül ösztönözve 

lett a termelés fokozására, amely így pozitívan járult hozzá a mezőgazdasági termelésre 

való teljes átállásra. Ez a modell rendkívül nagy hatást gyakorolt mindenkire (pl. Kuijt 

2000). Harminc évvel később Flannery finomította modelljét bevezetve egy alapvető 

különbséget a két társadalom típusa között: az egyik, ahol kockázatok kezelése a csoport 

szintjén és a másik, ahol kockázat kezelése család szintjén történik a társadalomban 

(Flannery 2002, 431). Kiterjesztette eredeti érvrendszerét figyelembe véve, hogy a 

későbbi építészeti változások a Pre-Pottery Neolithic B (PPNB) időszak során 

nagycsaládok felé való visszatérést mutatták, de egy teljesen új formában. Sok PPNB 

lelőhelyen, nagyobb házak, jelentek meg kemence-bokrokkal és tároló egységekkel. 

Flannery szerint a ház ilyetén való új növekedése azt jelzi, hogy amint az utódok elérték 

a felnőttkort, inkább a szülői háztartáshoz csatlakoztak. Ennek fő oka az lehetett, hogy az 

elemi családok gazdasági szempontból nem életképesek, hiszen a mezőgazdasági 

gyakorlat, nagyobb munkaerőt követel meg, mint amit a nukleáris család nyújtani tud 

(Flannery, 2002, 431-432). 

Flannery úttörő tanulmányát később Byrd a közel-keleti falusi élet fejlődéséről szóló 

tanulmányában tovább fejlesztette és módosította (Byrd 1994). Byrd látta, hogy a falvak 

fejlődését két párhuzamos folyamat határozza meg: a szűkebb társadalmi hálózatok 

termelési és fogyasztási tevékenységek megoszlásának alapszabálya (komplexebb 

házak, több belső felosztással és tároló egységgel), és az egész társadalom 

integrációjához szükséges számos intézményesített mechanizmus (bizonyítottan nem 

háztartáshoz kapcsolódó új nagy épületek létezése). Párhuzamosan Flanneryvel, Byrd is 

kiegészítette megállapítását azzal, hogy a társadalmi hálózatokban azáltal, hogy egy 

kisebb csoport korlátozza a bevont erőforrások megosztását, csökken a termelékenység 

kockázata, mivel könnyebb így megfigyelni és kezelni azokat, akik nem teljesen 

együttműködőek (Byrd 1994, 642). A társadalmi hálózatok korlátozásának folyamata 

vezetett volna végül annak a háztartásnak a megjelenéséhez, amely „feladatorientált 

lakóhely egységnek” nevezhető, amely megosztotta a termelés, közös lakóhely, a 

reproduktív és fogyasztási feladatok kombinációját (Byrd 1994, 642-643). A növekvő 

háztartások és a növekvő népesség miatt szükség volt olyan társadalmi folyamatokra, 
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amelyek a háztartások szintje felett biztosítja a közösség integrációját és sértetlenségét. 

Byrd annak érdekében, hogy alátámassza modelljét, különös figyelmet szentelt az 

építészetnek, elsődleges információforrásként kezelve azt, mivel szerinte számos 

különböző társadalmi szerepet tölt be, szabályozza az egyének mozgását, ezáltal 

korlátozza és szervezi az interakciót (Byrd 1994). 

Borić úgy érvel, hogy a ház koncepció hasznos, sőt lényeges annak ellenére, hogy kritika 

nélküli használata lehetséges problémákat vet fel. Álláspontja, hogy az építészeti elemek 

vizsgálata, elengedhetetlen a társadalmi csoportok és a házakat építő emberek életének 

értelmezéséhez. Az egyik módja ennek az, hogy figyelembe vegyük a ház és a kapcsolódó 

háztartás lehetséges formája közötti kapcsolatot. Például, ha a teljes méret, a belső tér 

felosztása és a házak egymáshoz való közelsége változik, mint például a magyarországi 

késő neolitikumból a kora rézkorba való átmenet során, akkor a háztartás szerkezete és 

a háztartás tagjainak egymáshoz való viszonya is megváltozik (Borić 2008). A néprajzi és 

történeti néprajzi párhuzamok kritika nélküli használata tovább vezet bennünket a 

következő fontos kérdéshez, az őskori háztartások tanulmányozásánál felmerülő 

problémákhoz. 

 

2.2.2. Etnográfiai példák használata 

 

Néprajzi és történeti-néprajzi párhuzamok nagyban hozzájárulnak az őskori 

környezetben feltárt háztartások régészeti maradványainak megértéséhez. Például S. 

Kent különbségeket határozott meg a házak építése és háztartások aktivitási zónáinak 

használata között kortárs navahó, euro-amerikai és spanyol-amerikai háztartásokban. A 

kortárs navahó háztartások térfelhasználása és a többi háztartástól való eltérések 

megfigyelése segítettek megmagyarázni az ősi navahó házak helykihasználását (Kent 

1984). 

A háztartás azonban alapvetően néprajzi és történeti konstrukció, a néprajzi adatok 

kivetítése az európai őstörténetre két ponton is problémás. Először is, ritkán passzol 

egyértelműen a kultúra ismert néprajzi vagy etnoarchaeológiai és régészeti kontextusa. 

Például amerikaiaknál egyértelmű néprajzi és régészeti adatok találhatók a közösségi 

házak meglétére számos periódus alatt, a néprajzi analógiákat széles körben használják 

az észak-amerikai régészek, különösen az ’új régészet’ elméleteivel dolgozó kutatók. Jól 

ismert példák közé tartoznak az északnyugati part hatalmas deszkaházai, és a new york-
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i és ontarioi irokéz hosszúházak (Ames et al. 1992). Ezek a közösségi házak azonban nem 

feletethetők meg a közép-európai neolitikum időszakában találtakkal. Emellett a balkáni 

és Kárpát-medencei késő neolitikus tell kultúrák (pl. a Tisza és a Vinča kultúra) több 

helyiséges házai nem valószínű, hogy hasonló módon közösségi épületek lettek volna. Az 

irokéz és hurron indiánok hosszúházaiban ehhez képest általában egy sor tűzhely 

helyezkedik el a ház közepén, ahol minden egyes tűzhelyet több család használt 

(Engelbrecht 2003, 268-2; Kalla 2013, 12). Jól látható, hogy a neolit háztartások egészen 

eltérőek az irokézektől. Így azonban nehéz megtalálni azt a megértést szolgáló néprajzi 

analógiát, amely megmagyarázza mi válthatta ki azt a változást, amely az egy házon 

belüli több helyiségből a több különálló épület felé való elmozdulást. A második 

probléma a néprajzi analógiákkal, hogy hajlamossá teszi a kutatót az egy az egybeli 

párhuzamra. Például építészeti párhuzamok esetében őskori háztartási terek 

értelmezésénél az utóbbi figyelmen kívül hagyja az egyéni terek felhasználásának azon 

változásait, amelyek nincsenek hatással a ház szerkezetére. A néprajzi tanulmányok 

használata alapvető a háztartások régészeténél, de néprajzi adatok nem írják le a 

háztartások múltbeli viselkedését. Az etnográfiai adatokat inkább arra lehet 

felhasználni, hogy feltárja háztartások változatos viselkedését, és felhívja a figyelmet 

lehetséges sokféleségükre. A világ különböző részeiről származó kereszt-kulturális 

tanulmányok, fontosak a háztartások különböző lehetséges viselkedés-variációinak 

megértéséhez, amelyet a régészeti maradványok jelenthetnek, amíg arra gondolunk, 

hogy bármely közösség, bármely régióban és bármely időben különböző módon építette 

fel és fogalmazta meg a háztartások összetételét, annak ellenére, hogy hasonló építészeti 

maradványokat hagyott hátra. Továbbá, a legtöbb régióban a kultúrák közötti 

változásokat, pl.: a kora neolitikumból a késői neolitikumba, majd a rézkorba való 

átmeneteket, legalább részben az építészetben és ehhez kapcsolódóan a háztartásokban 

bekövetkezett változásokra alapozzák. Valószínűleg a "változó háztartásokban” nem 

embercsoportok váltották egymást, hanem egy embercsoport változott meg úgy, hogy az 

magával vonta a csoport átszerveződését és ehhez kapcsolódóan a térhasználatot.  

A régészeti és néprajzi háztartások közötti szakadék áthidalása a "háztartási egységet" 

alkotó régészeti struktúrák és objektumok azonosítása révén lehetséges (Winter 1976; 

Grygiel 1984). Flannery először a közép-amerikai ’Village Projectben’ fejlesztette ki azt a 

koncepciót, amely magában foglalja a házat és más háztartási struktúrákat, mint például 

istállókat, tároló- és hulladékgödröket, aktivitási zónákat és régészeti objektumokat és a 
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sírokat (Flannery 1976). Ez a legjobban működő módszer, ha a leletek szeriációja vagy 

radiokarbon adatok bizonyítják, hogy ezek a régészeti objektumok valóban egy időben 

léteztek. Az alapul szolgáló feltételezés, hogy az emberek legtöbb háztartási 

tevékenységet, beleértve a főzést, a szerszámok és kerámia készítését és az ezen 

tevékenységek során keletkezett szemetet és hulladékot a házaikhoz közel dobják ki, így 

a háztartási egységek körül található leletek tükrözik az emberek mindennapi életét. 

 

2.2.3. A háztartások, mint gazdasági és társadalmi egységek 

 

Mint már fentebb említésre került, a háztartások általában alapvető gazdasági és 

társadalmi egységeknek tekinthetők. A háztartási tevékenységek közé tartozik a 

termelés (pl. ültetés, pásztorkodás, szövés, keresőképesség) az elosztás (erőforrások 

és háztartáson kívül például az élelmiszer), a továbbítás (a jogok, felelősségek, a 

tulajdon a generációk között) és a reprodukció (gyermeknevelés és szocializáció). Wilk 

és Rathje azt állítja, hogy a háztartási egységek vizsgálata azért fontos, mert egy 

közbülső értelmezési szintet jelentenek a legkisebb elemezhető szint (a lakóház belső 

tere) és a nagyobb elemzési szintek, mint település-szerkezetek, településhálózatok 

között (Middle Range Theory) és, hogy a háztartások szintjén a társadalmi csoportok 

közvetlenül alakítják a gazdasági és ökológiai folyamatokat (Wilk - Rathje 1982). 

Wilk és Rathje ezeket a tevékenységeket három szintre osztotta fel: szociális (pl. a 

demográfiai egység), anyagi (azaz a lakás és annak berendezései), és a viselkedési (a 

mód, ahogy a tényleges tevékenységek végződnek) szintre. Az anyagi szint az egyetlen, 

amely fennmarad régészeti kontextusban is. Blanton szerint a háztartások a társadalmi 

termelési stratégiák fő színterei (Blanton 1995). Így a régészek alapvetően a 

háztartásokkal úgy találkoznak, mint a termelés múltbéli közösségen belüli társadalmi-

gazdasági egységeivel. Háztartások régészete régóta elemzi a háztartás funkcióinak 

térbeli és társadalmi kontextusát, amely olyan változatos kategóriákat jelent, mint 

építészet, települési gödrök, tevékenységi területek és a háztartás tagjai közötti 

kapcsolat. Ezek a változók mind a háztartás termelési stratégiákban való 

együttműködésének eredménye, és lehetővé teszik a kultúrák közi összehasonlítást 

(Douglas - Gonlin 2012, 20). A háztartások a termelés első és legfontosabb, legalapvetőbb 

szintjét képviselik (Wilk - Netting 1984), és a háztartások elsődleges és legfontosabb 

feladata tagjainak létfenntartását biztosítani. A háztartások élelmiszertermelése, 
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elsődleges kiindulópontja a nemek közti munkamegosztás vizsgálatának. A 

feltételezhetően nemekhez kapcsolódó eszközök vizsgálata – mint őrlőkő, orsókarikák, 

lándzsahegy – hasznos információkat nyújthatnak a tevékenységi területek 

megoszlásáról. Bizonyos társadalmakban a háztartás tagjai az élelemtermelésen kívül 

más tevékenységeket is folytathatnak, mint például kézművesség, amelyek során olyan 

termékeket állítanak elő saját szükségleteiken felül, melyek elcserélhetők más 

termékekre, így létrejön a cserekereskedelem. Mindazonáltal fontos szem előtt tartani, 

hogy a teljes szakosodás sok rizikót rejt magában, így a földművelő–állattenyésztő 

társadalmaknál inkább részidős tevékenységként jelenik meg a háztartásokon belül 

(Hirth 2009, 23). 

Annak ellenére, hogy a háztartásokat alapvető gazdasági egységként kezeljük, nem csak 

a tágabb értelembe vett gazdaság mozgatórugójaként működik, vagy gazdasági 

folyamatokra reagál, hanem a háztartásnak, mint gazdasági egységnek valóban 

biztosítania kell az erőforrásokhoz való hozzáférést, illetve védelmet kell nyújtania a 

kockázatok ellen. 

 

 

2.2.4. Háztartások, mint struktúrák 

 

Fontos információt ad a közösség társadalmi és gazdasági berendezkedéséről és a 

háztartások tagjai közötti viszonyokról, kapcsolatokról az, ahogy egy közösség megépíti 

házait, és ahogy felosztja az őket körülvevő teret (Parker Pearson – Richards 1997). Mivel 

a régészek gyakran lakóhelyeket tárnak fel, sok háztartási régészeti tanulmány 

középpontjában az épület fizikai megtestesülése, az anyag és elrendezés áll, azaz 

építészeti szempontból közelítik meg a kérdést. Régészetileg feltárt lakóépületek 

maradványai általában egyedül csak alapozásból és cölöplyukakból állnak, így csupán 

egy alaprajzot lehet felismerni. Így a három dimenzió helyett, a hangsúly gyakran a 

maradványok kétdimenziós elrendezésére helyeződik. Sok régészeti lelőhelynél ezt a 

kétdimenziós térbeli elrendezést használják háztartások szerveződésének 

magyarázatához. Például házalaprajzok csoportosítása a közösségen belül vagy azon 

kívüli a homogenitásuk, illetve heterogenitást alapján. Vannak akik, a társadalmi 

viselkedésre következtetnek a háztartás definíciójából és szerkezeti maradványokból 

sokszor csak egy alaprajzból, feltételezve, hogy a háztartások és a tér közötti kapcsolat 
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minden közösségben ugyanolyan volt. Ugyanakkor a néprajzi példák inkább arra 

utalnak, hogy a speciális térhasználat rendkívül változó volt térben és időben. Például 

több háztartás élhet egy házban, valamint egy háztartási csoport lakhat több mint egy 

épületben, amint azt N. David kimutatta a Fulani csoportnál. A magánéleti viszonyok 

széles határok között mozoghatnak a különböző társadalmi csoportok között (David 

1971). 

A házak szerkezeti maradványainak elemzése a termelés felőli szemléletet jelent az 

építő oldaláról, inkább, mint fogyasztó-orientált nézetet, ami maga a háztartás. C. Stanish 

(Stanish 1989) hangsúlyozta, hogy a ház építészeti terve az egyik legegyedibb jellemzője 

a háztartás szerveződésének és a háztartás egység etnikai jellemzőjének. Helyesen 

érvelt, hogy a szobák házon belüli térbeli megszervezése dokumentálja a belső 

tevékenységi területek szerveződését, elhelyeződését. Két különböző építészeti 

háztartás típust határozott meg a kb. Kr. u. 900-1500 időszakra keltezhető számos 

település vizsgálata alapján Peru déli részén. Ez a két típus, az úgynevezett hazai 

sorházas és páros struktúra két különböző szerkezeti felépítést mutattak, amely nem 

feltétlenül kapcsolódott az időbeli eltéréshez. Stanish azzal érvelt, hogy ez a két 

különböző építészeti típus, különböző etnikai csoportokhoz tartozott (Stanish 1989, 9, 

12-13), azonban az építők és a felhasználók nem mindig alkotnak homogén csoportot. 

Általánosan feltételezzük, hogy egy házat annak lakói építettek, de ha belegondolunk 

sokan éltek és élnek olyan lakásokban/házakban, amelyet mások építettek, és alig vagy 

egyáltalán nem voltak részesei az építés döntéshozatali mechanizmusának. A 

háztartások vizsgálatánál fontos azt is szem előtt tartani, hogy sok esetben a háztartások 

élettere egy korábbi időszakban tervezett házban zajlott, vagy más, társadalmilag, 

esetleg kulturálisan meghatározó csoportok építették, akik a struktúrákat rájuk 

erőltették (pl. családi házas közösségek lakótelepekbe való költöztetése - Magyarország 

’60-70-es évek). Még ha a háztartás tagjai hozzá is járultak a saját házuk építéséhez, 

akkor is lehet, hogy más elvárásoknak akartak megfelelni vagy másokat próbáltak 

utánozni. Mindig kérdéses, hogy az ilyen módon épített házak/lakások mennyiben 

korlátozhatják a háztartás életmódját és ez mennyire nyilvánul meg a régészeti 

leletanyagban.  
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2.3. Konklúzió 

 

Azt mondhatjuk tehát, hogy a házmaradványok és a bennük talált leletek feltárása a 

legjobb módja, hogy információt szerezzünk az őskori társadalmak mindennapi életéről, 

mivel a házak és környezetük feltárt leletanyaga összefügg magával a háztartással. 

Számos, a régészek és néprajzkutatók által használt definíciója létezik a háztartás 

fogalmának. A régészetnek, a régészeknek azok a meghatározások a leghasznosabbak, 

amelyek az anyagi kultúra feltárható maradványaihoz kapcsolódnak. A régészet nem tud 

rokoni kapcsolatokat vagy termelési módokat feltárni, viszont házakat, azok tartalmát 

igen. Régészeti szempontból a lakóépület, illetve háztartás nem különíthető el 

egymástól. Ennek az egységnek, a ház, mint fizikai jelenség és a hozzá kapcsolódó 

szociális jelenségeknek és folyamatoknak, valamint ezek régészeti bizonyítékainak 

(tároló gödrök, struktúrák) leképeződése lehet a háztartási egység fogalma. A háztartási 

egység tehát azon régészeti objektumok csoportosulásaként határozható meg, amelyek 

közvetlenül egy kézzelfogható régészeti jelenséghez, a lakóépülethez kapcsolódnak. A 

háztartási egység képes összekapcsolni, kontextusba helyezni a gödröket, 

temetkezéseket, házmaradványokat illetve más régészeti objektumokat, és a 

leletanyagot, és mindezeket az adott népesség egy bizonyos szegmensének 

megnyilvánulásaiként együttesen értelmezni (Chapman 2000a, 63-64). Mindezeken felül 

pedig a kutatásnak mindenkor alkalmazkodnia kell az adott lelőhely specifikumához is 

(Meadows 1999, 103).  

A lakóépület szerkezetének azonosítása tehát jó kiindulópont az elemzések 

elvégzéséhez. Azokban a régészeti korszakokban azonban, amelyekben nem 

egyértelműen azonosíthatók a lakóépületek régészeti nyomai – így például a badeni 

kultúra időszaka –, a háztartási egység azonosításához egyfajta inverz gondolatmenetet 

kell követnünk. Ezeken a településeken a háztartási egységeket csak megfigyelt vagy 

statisztikailag bizonyított objektum csoportosulások alapján lehet körvonalazni.  

Disszertációm központi célkitűzése abból a feltételezésből indul ki, hogy a háztartások 

régészeti azonosíthatósága lehetséges, mivel a mindennapi élet alapvető tevékenységei 

egy jól körülhatárolható, meghatározott területen és meghatározott ideig mentek végbe 

(Winter 1976, 25; Wilk – Rathje 1982; Rapoport 1990; Blanton 1994; Hendon 1996; 

Jongsma – Greenfield 2003, 21), és a házak nyomai nélkül a háztartási egységeket a 
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megfigyelt vagy statisztikailag bizonyított objektum csoportosulások alapján lehetséges 

körvonalazni, mivel a maradandó nyomokat hagyó gödrök jellegzetes módon 

kapcsolódnak a lakóterületekhez, akkor is, ha a ház szerkezetének nyomai nem őrződtek 

meg (Hendon 2000, 43). Munkámban kísérletet teszek annak meghatározására, hogy 

milyen típusú, funkciójú objektumok tartozhattak a ház körüli egységhez, mi lehetett 

kiterjedésük térbeli és időbeli határa, valamint a háztartások területén belül milyen 

tevékenységi körök emlékei őrződtek meg. Az egyidejűleg használt objektumok 

azonosítása után az objektum-csoportok szerkezetében elméletileg ki kell rajzolódnia 

egy olyan üres területnek, amelyet a háztartási egységhez tartozó lakóház vagy házak 

foglaltak el. 

 

Az előkerült nagyobb mennyiségű leletanyag és régészeti információ pedig lehetőséget 

nyújt, ha gondolati szinten elfogadjuk Barabási Albert-László Villanások című könyvében 

megfogalmazott előfeltevését, miszerint az emberi viselkedés megjósolható. Az alapvető 

kérdés csak az, hogyan csoportosítsuk ezt a sok, látszólag véletlenszerű jelenséget úgy, 

hogy megtaláljuk azokat a mennyiségeket, amelyek már mérhetőek, reprodukálhatóak, 

és amelyek leírják a társadalmat (Barabási 2010). Tehát elég mennyiségű adat megfelelő 

elemzésével, a jó kérdések feltevésével, a fellelt tárgyak, szerves maradványok 

statisztikai eloszlásából, összefüggéseik vizsgálatából, mintázatuk feltérképezésével 

feltételezésem szerint közelebb juthatunk a badeni településeken belüli 

telepobjektumok funkciójának meghatározásához, egymáshoz való és az őket használó 

emberek viszonyához. Az objektumok telepen belüli elhelyezkedésének vizsgálata, 

esetleges speciális jellemzőik felismerése lehetővé teszi háztartási egységek 

körvonalazását, illetve ha voltak ilyenek, akkor a településen belül folytatott különböző 

gazdasági és szakrális tevékenységek helyszíneit. Disszertációm célja egy olyan munka 

elkészítése, amely a területen végzett nagyfelületű feltárásokból származó, 

rendelkezésre álló adatok alapján kiindulópontja lehessen a badeni népesség régióban 

jellemző település-szerkezeti sajátosságainak további kutatásának. A településszerkezet 

elemzésével hasznos információkat kaphatunk a térségben élő közösségek életmódjáról 

és jellemző gazdasági tevékenységéről, amely a későbbi társadalomrégészeti 

elemzéseknél fontos kiindulási pont lehet.  
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3. A földrajzi környezet 

 

3.1. A terület földrajzi adottságai 

 

A kutatott terület a Dunántúli-dombság északi részén található, a Balaton-medence és 

Belső-Somogy kistájait öleli fel. A vizsgált régió kiterjedése megközelítőleg 650 km2. 

(Marosi - Somogyi 1990, 483-508; Dövényi 2010, 436-462). A Balaton déli partja mentén 

folyó, az M7-es autópálya és 67-es út építését megelőző, régészeti feltárások által 

érintett badeni lelőhelyek elsősorban a Marcali-háton, a Nagyberek mentén és a Somogyi 

parti síkon találhatók, ezért a földrajzi adottságok bemutatásánál ezeket a területet 

ismertetem részletesebben. 

A 300 km2 kiterjedésű Marcali-hát, tengerszint feletti magassága 200-150 méter között 

változik. Az alacsony felszínű, megközelítőleg 100 km2 kiterjedésű Somogyi parti sík 

120-160 méter tengerszint feletti magasságot éri el. Napjainkban ezeken a területeken 

csak természetközeli állapotban lévő rétek, erdők, árterek találhatók, amelyek aránya a 

Marcali-hát esetében eléri a 28%-ot, míg a Somogyi parti síknál csupán a 16%-ot. 

Mindkét előbb említett kistájat pannóniai homok és agyag, valamint pliocén 

homokrétegek építik fel, amelyek peremlejtőkön a felszín közelében is megtalálhatók, 

azonban nagy részük murvás folyóvízi homoküledékkel és lösztakaróval fedettek. A 

legjellegzetesebb felszíneit a tópartra kifutó patakhordalékkal, helyenként tavi, mocsári 

üledékekkel fedett meridionális völgyek és lösszel fedett meridionális hátak, illetve a 

hátak előterében kialakult domblábi lejtős síkok alkotják (Marosi-Somogyi 1990, 491-

493, 528-529; Dövényi 2010, 439-462, 471-475). A kistájak lösszel borított térszínein 

csernozjom és agyagbemosódásos barna erdőtalajok keletkeztek. Az alacsonyabban 

fekvő, alluviális vízjárta területeken lápos réti és síkláp talajok találhatók. 

A nagyjából 75 km2 kiterjedésű Nagyberek valójában egy, a belső-somogyi 

hordalékkúpba dél felé megközelítőleg 30 km mélyen benyúló öblözete. A tengerszint 

feletti magassága általában 104-110 méter tengerszint feletti magasságban húzódik. Az 

öblözet belsejében a természetes vizek levezetése a manapság is a kialakított 

csatornarendszeren keresztül történik. A berek egykor a Balaton természetes öble volt, 

amelyben a hullámzás az egykori hulladékkúpok kavicsos-murvás anyagát és különböző 

típusú tavi üledékeket terített szét. Az öblözetnek a tó medencéjétől való elzártságának 

időszakaiban pangó vizes állapot, tőzegfejlődés és mésziszap lerakódás indult meg. A 
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talajvíz szintje mindenhol 2 méteren belül van, ám minősége a modern előírások szerint 

ivásra nem alkalmas Marosi - Somogyi 1990, 487-491; Dövényi 2010, 436-439). 

 Napjainkban a terület növényföldrajzilag a Somogyi flórajárásba sorolható. A vízparti 

régiókban a legjellemzőbb erdőtársulások az égeres láperdők (Thelypteridi-Alnetum), a 

patak menti égeresek (Carici elongatum-Alnetum) és a tölgy-kőris-szil keményfás 

ligeterdők (Querco-Ulmetum praeilliryricum). A Marcali-hát magasabban fekvő részein 

a legelterjedtebbek a gyertyános-bükkösök (Melitti-Fagetum), a gyertyános-tölgyesek 

(Querco petraeae-Carpinetum, Querco robori-Carpinetum), a molyhos tölgyesek 

(Quercetum pubescenti-petraea). A lösszel fedett részeken az eredeti növényzet a több 

ezer éve tartó földművelés, állattenyésztés következtében szinte teljes mértékben 

átalakult (Zólyomi 1989, 89; Marosi - Somogyi 1990, 494, 530, Dövényi 2010, 473). 

A terület mérsékleten meleg - mérsékelten nedves éghajlatú, az évi középhőmérséklet 

10-10,4 °C fok között változik nyugatról keletre. Az évi csapadékösszeg 650-700 mm 

közötti, és a csapadék mennyisége szintén kelet felé haladva csökken. Az évi napsütéses 

órák száma 2000-2050 között változik, az uralkodó szélirány, pedig É–ÉNy-i (Marosi-

Somogyi 1990, 493, 529-530). A tanulmányozott terület az óceáni, szubmediterrán és a 

kontinentális éghajlati hatások peremén helyezkedik el, amely visszatükröződik a 

növényzeti és talajmozaikok kifejlődésében is ( Sümegi et al. 2004, 402).  

 

3.2. A Balaton 

 

A lelőhelyek geomorfológiai jelentőségének megértéséhez meg kell ismerkednünk a 

Balatonnal, mint a különböző korú emberi kultúrákat körülvevő környezet egyik 

legfontosabb elemével. A földtani és őslénytani elemzések arra engednek következtetni, 

hogy a Balaton többféle genetikai tényező együttes hatásaként mintegy 18 ezer évvel 

ezelőtt alakult ki (Cserny – Nagy-Bodor 2000). A kezdetben négy részmedencéből álló tó 

a medencék közötti gátakat lebontó abráziós hatás következtében a holocén kezdeti 

szakaszában összefüggő medencévé alakul (Subboreális fázis, 7500-5100 BP) Így az 

általunk vizsgált időszakban már egyértelműen a maihoz hasonló, egységes vízborítású 

tómedencével kell számolnunk (Nagy-Bodor - Cserny 1998a, 361). 

A Balaton területe átlagos vízálláskor napjainkban mintegy 600 km2, vízgyűjtő területe 

megközelítőleg 5200 km2 kiterjedésű (Tullner - Cserny 2003, 216-218). Jelenlegi 

kiterjedése és partvonala a 17. századtól a 19. század második feléig tartó szabályozási 
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munkálatok eredménye, amelyek során drasztikusan csökkentették a természetes 

vízszintet. Az elért vízállás tartós stabilizálására megépült a Siófoki-zsilip és a Sió-

csatorna, amelyen keresztül a Dunába vezethető a tó vízfeleslege (Bendefy 1968; Bendefy 

- Nagy 1969; Harkay 1996, 8-9). Ezeknek az intézkedéseknek az eredményeképpen 

állandósult – a természetes állapottól eltérő – napjainkban jól ismert balatoni kiterjedés 

és partvonal. 

 

A Balaton szabályozható lefolyásának biztosítására azért volt nagy szükség, mert a tó 

vízszintjét vízháztartási értékei alapján elsősorban klímafüggő tényezők, a tóra és a 

vízgyűjtő területre hulló csapadék mennyiségének, valamint a tó vízfelületéről elpárolgó 

víz mennyiségének aránya határozza meg (Jakab et al. 2005, 407). Száraz, meleg időszak 

esetén a tóból elpárolgó víz mennyisége nagyobb, mint a tóra hulló csapadék és a 

vízgyűjtő területről származó víz mennyiségének összege. Ekkor a tó vízszintje apadni 

kezd. Csapadékosabb és hűvösebb időjárás mellett csökken a párolgás, növekszik a tó 

felületére és a vízgyűjtő területre hulló csapadék mennyisége, ezért a tó vízszintje 

emelkedik. Napjainkban a csapadékból származó vízfelesleget a Sió-zsilipen keresztül 

vezetik el. 

 

 

1. ábra. A Balaton medencéjének vízkitöltési modellje (104 mBf, 105 mBf, 110 mBf) és az M7 
autópálya nyomvonala (Tímár et al.  2003; Fábián-Serlegi 2009, 200.) 

 



25 
 

Természetes állapotában a Balaton vízállását pusztán klimatikus tényezők határozták 

meg, így a 19. századi szabályozást megelőző időszakban határozottan szélsőségesebb 

vízszintingadozásokkal számolhatunk (Jakab et al. 2005, 407). A tó vízállását érintő 

legkorábbi antropogén hatás a római korból bizonyítható. Feltételezhető, hogy a 

megelőző régészeti korszakokban a tónak nem volt természetes lefolyása, amely a 

klimatikus tényezők befolyásoló hatását jelentősen felerősítette (Serlegi 2007a, 301; P. 

Szeőke – Serlegi 2013, 70-72).  

Az egykori települések elhelyezkedésének, belső szerkezetének vizsgálatához, a 

jelenségek pontosabb megértéséhez elengedhetetlen a tómedence egykori, a 

természeteshez minél közelebbi állapotának rekonstruálása. Ehhez hatalmas segítséget 

jelentett a műholdképek és szintvonalas térképek alapján létrehozott domborzati és 

vízkitöltési modell (Timár et al. 2003). Ezen jól megfigyelhető, hogy a tó alakja 

természetes állapotában jelentősen megváltozik, mert elönti a déli parti meridionális 

völgyeket és a Nagyberek területét, így ezek a részek a tó nyílt vízzel borított öbleivé 

válnak (1. ábra). Ez az állapot már a mai mesterségesen rendkívül alacsonyan tartott 

üzemvízszint maximumnál (104,5 méter Balti feletti, továbbiakban: mBf) alig 0,5 

méterrel magasabb vízállás estén kialakulna. A tó felülete ebben az esetben a mai 

másfélszeresére, 900 km2-re növekszik. Ahhoz, hogy a Balaton kiterjedése a mai 

kétszeresére, azaz 1200 km2- re növekedjen, már egy újabb, 5 méteres 

vízszintemelkedésre van szükség. A 110 mBf vízszint kialakulása azonban olyan 

nagymértékű tótérfogat, ezzel együtt akkora vízmennyiség növekedéssel jár együtt, 

amely csak egy hosszú ideig tartó rendkívül hűvös és csapadékos időszakban állhat elő. 

A tó vízháztartási értékei alapján (Szesztay 1959) ez az 5 méteres (105-110 mBf) 

intervallum, amelyben a tó természetes vízszintje a holocén időszak nagy részben 

ingadozhatott, tartósan kialakuló vízállása 106-107 mBf körül lehetett (Sümegi et al. 

2007, 251).  

 

3.3. A geomorfológiai jellemzők meghatározó szerepe a települések 

elhelyezkedésében 

 

Az M7 autópálya nyomvonala a tó jelenkori partvonalával párhuzamosan, a parti 

településhálózattól néhány kilométeres távolságban fut. A vízkitöltési modell 

eredményeinek és a jelenlegi kiterjedésnek összehasonlításából egyértelműen látszik, 
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hogy a tó mai partvonala teljes mértékben különbözik a természetes állapottól, amely 

jóval tagoltabb és összetettebb volt. Ezért a mai partvonalhoz igazodó nyomvonal 

számos helyen keresztezi a meridionális völgyeket, amelyek egykor a Balaton 

természetes öblei voltak (1. ábra). Ezeken a részeken napjaink mesterségesen 

szabályozott vízszintje és a rendszeres szivattyúzás mellett is elmocsarasodott területek, 

az úgynevezett berkek találhatók (Tóközi-berek, Szemesi-berek, Ordai-berek, 

Nagyberek).  

A Balaton mindenkori vízállása, a tófelület nagysága és ennek a talajvíz-viszonyokra 

gyakorolt hatása minden korszakban meghatározták a löszhátakon az emberi 

megtelepedésre alkalmas területek kiterjedését és ezek gazdasági hasznosíthatóságának 

módját. 

A Balaton déli partja mentén közvetlen vízparti településekről nem beszélhetünk, mert a 

tó viszonylag kis vízmélysége miatt a part közeli területek elmocsarasodtak. Az öblök 

között húzódó löszhátakon csak víz közeli településekkel számolhatunk. Ez azt jelenti, 

hogy a települések a tó közeli domboldalakon mindig olyan övezetben helyezkedtek el, 

amelyet a tó rövid távú vízállás-ingadozása közvetlenül nem befolyásolt. A letelepülő 

emberek olyan területeket szálltak meg, amelyeken a tároló vermeiket, földbe mélyített 

házaikat, sírjaikat nem veszélyeztette a tó évszakos vízállás-ingadozása által befolyásolt 

talajvíztükör-mozgás, ugyanakkor a település vízellátását biztosító kutakat nem kellett 

túl mélyre ásni a talajvízszint eléréséhez. Más szóval a települések a domboldalnak azt a 

részét foglalták el, ahol a talajvíztükör mélysége mind a két feltételnek egyszerre eleget 

tett. Fontos szempont lehetett ezen felül, hogy a nyílt vízfelület, mint természetes 

közlekedési és szállítási útvonal, valamint élelemforrás elérhető közelségben legyen 

(Fábián – Serlegi 2009, 202).  

Ezek az általánosan megfogalmazott törvényszerűségek természetesen a késő rézkori 

megtelepedés jellemzőire is hatással voltak.  A teljes környezeti kép és elemeinek az 

emberi közösségekre gyakorolt összetett hatásának elemzése és értékelése 

nagyságrendileg meghaladja jelen dolgozat tematikai kereteit. A Balaton medencéjének 

környezettörténeti és környezetrégészeti vizsgálata jelen pillanatban is folyamatban 

van, a következtetéseim ilyen irányú alátámasztását ezeknek a kutatásoknak eddig 

publikált részeredményei biztosítják. 
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3.4.  A rendelkezésre álló környezettörténeti adatok összefoglalása 

 

Az eddig napvilágot látott dunántúli regionális szintű környezetrégészeti kutatások 

alapjául szolgáló geológiai fúrásminták a tájegység számos pontjáról szolgáltattak 

adatokat (Zatykó et al. 2007). A minták összehangolt palinológiai, szedimentológiai, 

malakológiai és makrofosszília vizsgálatai alapján a következőképpen körvonalazható a 

régió környezettörténeti képe.  

A tektonikus mozgások által létrejött meridionális völgyek és a részekre darabolódott 

dél-dunántúli pannon rétegekből álló platóból, a völgyeket övező, pannon homokos és 

agyagos rétegek váltakozásából hosszanti hátak alakultak ki. Ezeken az eróziók által 

lekerekített, lapos, meridionális hátakon a pleisztocén második felében intenzív 

löszképződés indult el, amelyet további fiatalabb löszképződés is követett (Krolopp – 

Sümegi 1992, 1995; Sümegi et al. 2007, 244-245). A holocén során a löszös rétegek 

felszínén Raman-féle barna erdőtalajok alakultak ki. Jelenleg a mélyebb fekvésű 

területeken vízhatású talajok, a meridionális hátakon mezőségi és barna erdei talajok, 

illetve ezeknek a talajoknak az átmeneti típusai (barnaföld, csernozjom, barna erdei 

talaj) fejlődtek ki (Sümegi et al. 2004, 401).  

A területet a földművelés megindulása előtti időszakban elsősorban fás szárú növényzet 

fedte, amelyet a balatoni pollenelemzések is alátámasztanak (Bodor 1987; Bodor – 

Járainé-Komlódi 1999; Sümegi et al. 2004, 405-406; Szántó – Medzihradszky 2004; Zatykó 

et al. 2007). A kora holocén során a lombos erdei környezet kialakulása rekonstruálható 

az egész régióban. A magasabban fekvő meridionális hátakon tölgy (Quercus), mogyoró 

(Corylus), hársfa (Tilia) míg a mélyebben fekvő völgyekben fűz (Salix) és szil (Ulmus) 

dominálhatott. A területet először a középső neolitikum kezdetén érte erőteljesebb 

emberi behatás, amely egészen a késő neolitikum végéig tetten érhető. A kora rézkor 

folyamán jelentős erdősülés indult meg, a szilfa visszaszorulásából és a bükk (Fagus) 

elterjedéséből egy csapadékosabb éghajlati fázis feltételezhető (Szántó – Medzihradszky 

2004, 697; Sümegi et al. 2004, 406-407; 2007, 245-247). A középső rézkor idején a 

fásszárú növények (Tilia, Ulmus, Corylus) visszahúzódásával párhuzamosan emberi 

behatás figyelhető meg ismét. Az erdős részek nyitott területeit gabonatermesztésre és 

állatok legeltetésére használhatták, mely utóbbira a különböző lágyszárú növények, mint 

sóska (Rumex), csalán (Urtica) és útifű (Plantago) pollenjei utalnak. A vegetáció 

változásával egy időben a talajtípus változása is megfogható, ahol az agyagos talajokat 
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ún. gyttja váltja fel, amely az addig alacsony balatoni vízszint enyhe emelkedését tükrözi. 

A késő rézkor elején (bolerázi időszak) legjelentősebb változás a gyertyán (Carpinus) 

megjelenése a tölgyerdőkben. A hársfa és a szil előfordulása ritkává válik. Az erdőkben a 

tölgy és a bükk, míg a marginálisabb erdőzónákban a mogyoró és a nyír (Betula) 

dominál. A pollen adatok emberi aktivitást és némi erdőnyitást jeleznek, habár az előző 

időszakhoz képest a gabona pollenek száma csökken és ezzel párhuzamosan a 

pásztorkodó, nagyállattartás jelentőségének növekedését jelző növénytársulások 

jellemzőek a területen. A késő rézkor második felében (klasszikus badeni időszak) a 

lágyszárú növények aránya visszaesik és ismét erdősödés indul meg a területen, emberi 

aktivitásnak nincs látható nyoma. A korábban nyitott területeken fénykedvelő fásszárú 

növények jelentek meg. Ezeken a területeken legeltető állattartás folyhatott (Jakab 2007, 

66; Juhász 2007a, 49; 2007b, 62; 2007c, 191-193). A késő rézkor időszakában, az 

atlantikus és szubboreális időszak átmeneti fázisában körvonalazható az éghajlati 

viszonyok hűvösebbé és csapadékosabbá válása. A változásokkal összhangban az emberi 

hatásokat jelző indikátornövények pollenmennyiségében bekövetkező elmozdulások az 

állattenyésztés dominanciáját mutatják (Hajnalová 1986, 181; Juhász 2007a, 49; 2007b, 

62; Jakab 2007, 66). Valószínűsíthetően ebben az időszakban a Balaton 

vízszintnövekedésével is számolnunk kell, amely arra kényszeríthette az embereket, 

hogy kicsit magasabban fekvő területekre költözzenek (Juhász 2007b, 62). A 

környezettörténeti adatokkal összhangban, a régészeti adatok elemzése alapján 

Balatonkeresztúr-Réti-dűlő lelőhelyen megfigyelhető egy település-elmozdulás a 

bolerázi és kora klasszikus badeni időszak váltásával párhuzamosan.  

A késő rézkor során megfigyelt környezeti változások és ezek közvetett valamint 

közvetlen hatása a boleráz-badeni település szerkezetére és objektumaira 

részletesebben a későbbiekben, a 10. fejezetben kerülnek kifejtésére.  
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4. Kutatástörténet 

 

4.1. A badeni kultúra kutatási helyzete 

 

A badeni kultur-komplexum a Kárpát-medence régészeti korszakai között olyan anyagi 

kultúrájában egységesnek látszó időszak, amely hosszú idő után ismét nagy területeket 

von látszólagos egységbe és ezáltal átlép hagyományos földrajzi küszöbökön. A 

komplexum fontos szerepet tölt be Európa késő neolitikumában és Közép-Európa késő 

rézkorában. A badeni kultúra kapocsként szolgált az anatóliai – égeikumi bronzkorhoz 

(Kalicz 1963; Němejcová-Pavúková 1991; Maran 1998a; 1998b), fő szerepet játszik A. 

Sherratt ún. „másodlagos termékek forradalma” (SPR) elnevezésű elméletében (Sherratt 

1981, 1997, 2004; Greenfield 2010) és a kocsi legkorábbi elterjedésénél (Bakker et al. 

1999; Maran 2001, 2004).  

Neolitikum után, a 4. évezred folyamán jelentős változások mentek végbe Közép és 

Délkelet-Európában, mind a települések, mind a létfenntartási rendszerek szintjén. Ezek 

a változások magukba foglalták a korábban hosszú ideig lakott települések felhagyását, 

és egy sokkal szórtabb település-szerkezet létrejöttét, az állattartás jelentőségének 

növekedését. A késő rézkor elején jelentős, történelmi és gazdasági változás kezdődött 

Kelet- és Délkelet-Európában, amellyel egy időben olyan új kapcsolatrendszerek jöttek 

létre, melyek a régiek mellett más vidékeket is összekötöttek (Sherratt 1982, 300; 1997, 

158-198; Shennan 1993; Maran 1998a, 1998b).  

 

Az ezt lehetővé tevő két, nagy hatású innováció- a kerék és a kocsi – megalkotása, 

valamint az eke széles körű alkalmazása, jelentős változásokat eredményezett mind az 

egykori társadalmak életében és mind a természeti környezetben. A ló, az állati erővel 

való vontatás, az eke, a kocsi mind kapcsolatba hozhatók a mezőgazdasági technológia 

változásával és valószínűleg társadalmi-gazdasági változásokkal, amelyeket szintén jelez 

a késő rézkor időszakában a kerámiaanyagban megfigyelhető változás. Sherratt szerint 

ekkortól jelenik meg a szarvasmarha és birka másodlagos hasznosítása, azaz a tej és a 

gyapjú felhasználása (Sherratt 1981, 275-282). A “másodlagos termékek forradalmának “ 

nevezett nagyhatású (SPR) elmélet azóta számos ponton finomodott, maga a szerző is 

módosította az évek folyamán megjelenő újabb adatok alapján (Sherratt 1997, 2004), de 

azt mondhatjuk, hogy ma is, így vagy úgy, nagy hatással van a kutatókra. Az anyagi 
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kultúrában bekövetkező változások a késő rézkor kezdetéhez köthetőek, nem csak a 

kerámiaművesség (Kalicz 1963), hanem a fémmegmunkálás tekintetében is (Bankoff - 

Winter 1990, 179-180). A kerámiaanyag jellegében sok hasonlóság mutatható ki az 

időszak környező kultúrái között, általában a szürkés, polírozott finom kerámiafelszínt 

preferálják a korábbi festett kerámiákkal szemben. További újdonság középső rézkor 

végétől megjelenő asztali használatra szánt füles, folyadéktároló edények; a csésze és a 

bögre vagy a kis korsó formák változatos megjelenése. Jelzik az étel és italfogyasztási 

szokások megváltozását, felbukkanásuk talán a tej tejtermékek és erjesztett italok 

fogyasztásának széleskörű elterjedéséhez köthető (Sherratt 1981, 275-282; Bankoff - 

Winter 1990, 180).  

Úgy tűnik, hogy a korszak települései - ellentétben a korábbi időszakkal - nagy 

változatosságot mutatnak méretben és típusban egyaránt. Nagyon sok lelőhely 

egyrétegűnek és rövidéletűnek mutatkozik szórtabb jellegű településhálózatba 

szerveződve, mely mögött talán egy sokkal mobilabb lakosságot feltételezhetünk 

(Bankoff - Winter 1990, 180). 

 

Ahhoz azonban, hogy megismerjük mi is rejlik a késő rézkor folyamán bekövetkezett 

gazdasági és kulturális változások mögött, nagyon fontos a települések és a 

településszerkezet vizsgálata, amely a társadalomszervezet régészeti kutatásának egyik 

elsődleges forrása. A Kárpát-medence és Délkelet-Európa legnagyobb kutatási 

problematikája egyrészről az intenzív, szisztematikus terepkutatás hiánya. 

Évtizedeken keresztül a badeni komplexumra úgy tekintett a kutatás, mint monolitikus 

kultúrára, amelyet migráció és elsősorban dél felől érkező hatások alakítottak ki 

(Gimbutas 1963; Nĕmejcová-Pavúková 1981, 1984; Sochacki 1985). Ugyan az őskor 

kutatásában egyre többen megkérdőjelezik a csupán anyagi, főleg kerámiastílusok 

osztályozásán nyugvó kultúra koncepciót (többek között Lüning 1972; Renfrew 1984; 

Wotzka 1993; Shennan 2002), néhányan alternatív megközelítési módokat is bemutattak 

(Lüning 1979; Schier 1993; Müller 2001), a badeni kultúra tradicionális képe nem igen 

változott az elmúlt évtizedekben a közép-európai régészetben (Furholt 2008a, 617; 

Parson 2012, 59-60).  

A legújabb kutatások azonban kimutatták, hogy a badeni kerámiastílus elterjedési 

területének nincsenek éles határai, más kultúráktól nem különül el határozottan 

(Furholt 2008a, 2008b, 2009). Az anyagi kultúra többi elemének elterjedése sem felel 
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meg egy az egyben a kerámiastílus által lefedett területtel, ilyen például a pattintott 

kőipar (Balcer 1988) vagy a temetkezési szokások a badeni komplexum területén 

(Sachße 2005, 2008, 2010).  

A badeni kultúrát már kutatásának kezdetétől fogva számos csoportra osztották, 

(fonyódi, vissi, ózdi, ossarni, únyi csoport stb.) (Banner 1956; Banner – Bognár-Kutzián 

1960, 1961; Korek 1983). A kultúrával foglalkozó kutatók már a kezdetektől fogva 

érzékeltették, hogy a kerámia sem képvisel egységes stílust elterjedési területén belül 

sem. Néhányat ezek közül a csoportok közül az utóbbi tíz-tizenöt évben le is választottak 

a badeni kultúráról mint pl. kostolac, bošaca kultúra (Bondár 1984; Korek 1984; Ecsedy 

1985; Nĕmejcová-Pavúková 1998; Maran 1998b, 503). Végül pedig nincs olyan régió a 

badeni kultúra elterjedési területén belül, ahol az összes fázis megfigyelhető lenne 

(Neustupný 1973; Furholt 2008a, 2009). 

A kutatás leginkább a kultur-komplexum kialakulásának és eredetének kérdéseire 

összpontosított (Maran 1997, 171-192, 1998a, 520-521; Nĕmejcová-Pavúková 1999, 41-

65; Wild et al. 2001, 1057-1064; Furholt 2008a, 2008b, 2009), mely kérdéskör számos 

ponton nem jutott még nyugvópontra.  

A badeni kultúra kialakulásának elméleteit a következőképpen foglalhatjuk össze 

röviden:  

Kalicz N. több hullámban érkező déli-délkeleti hatásnak tulajdonítja bizonyos kerámia 

formák, díszítések elterjedését a Kárpát-medencében. A Balaton I-II-III kultúra (Balaton-

Lasinja kultúra, Furchenstich kultúra, protobolerázi horizont) között jelentős 

különbségek vannak, más-más összetevők hatására alakultak ki. (Kalicz 1969, 1982, 

1991, 2001). 

Nĕmejcová-Pavúková kizártnak tartotta a Délkelet-Európából a Kárpát-medencébe 

érkező migrációs hullámot. Hangsúlyozta a badeni kultúra szoros kötődését a megelőző 

időszakhoz. Szerinte kontinuus volt a fejlődés a badeni kultúra kialakulásában, melyben 

részt vett a területén korábban fellelhető összes kultúra, azonban létrejöttét az égei-

anatóliai világból érkezett külső hatás eredményezi (Nĕmejcová-Pavúková 1984, 1991). 

Maran szerint a badeni kultúra kezdeti időszakában kapcsolat volt a Kárpát-medence és 

az Égeikum között, melyet a „bratislava típusú” tálak bizonyítják. Felveti, hogy a badeni 

kultúra Európában alakult ki és innen terjedt kelet felé. (Maran 1998a, 508-512). 
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Furholt szerint a késő rézkori ”kultúrák” főként helyi alapokon alakultak ki és ezeknek 

az Alsó-Ausztria - Kárpát-medence és környékén való elterjedése figyelhető meg. A 

baden nem kultúra és nem is kultur-komplexum, hanem sokkal inkább egy 

kerámiastílus, amely elnevezés elveti a kultúra keretek közé szorított terminológiai 

határait. 

E nagy területen egységesnek látszó anyagi kultúrával megjelenő kultur-komplexum 

elterjedési területe, Bondár M. alapján (Bondár 2003, 7-8) kis kiegészítéssel, röviden a 

következőképp körvonalazható. A kerámia stílusok és radiokarbon dátumok együttes 

elemzése alapján (Furholt 2008a, 2008b, 2009) a bolerázi kerámia központi magterülete 

és egyben legkorábbi előfordulása Alsó-Ausztria és Burgenland területe lehetett (Mayer 

1996; Ruttkay 1995; 2000; Wild et al 2001), innen terjedhetett el rövid időn belül kelet 

felé a Kárpát-medence nagy részén (Němejcová-Pavúková 1998, 384), észak felé 

Délnyugat-Szlovákiában a Vág és a Garam közötti területen, ahol intenzív 

településhálózat jellemzi (Neustupný 1959, 1973; Točik 1963; Němejcová-Pavúková 1964, 

1979, 1981, 1991, 1992, 1998), Dél-Morvaországban elsősorban a Morva-medencében 

találhatók lelőhelyei (Medunová-Benešová 1964, 1972, 1981), míg Csehországban főleg a 

Cseh-medence területe köthető ide (Zápotocký 2000). Nyugat felé a svájci Alpokban 

jelent meg viszonylag rövid időn belül (de Capitani - Leuzinger 1998; de Capitani 2002). 

Észak felé a bolerázi kerámia stílus eljutott Dél-Lengyelország, Kis-Lengyelország és a 

lengyel Alföld területére (Sochacki 1980; 1982; 1987; Kurk - Milisauskas 1990), valamint 

Dél-Németországban az Elba-Saale-völgyben (Behrens 1964, 1965, 1973), mely utóbbi 

területek nagy részén már más kultúrákkal, kerámia stílusokkal keveredve (Pfyn-

Horgen, Salzmünde és Trichterbecher) jelenik meg.  

Kelet, délkelet felé a Cernavodă III – boleráz komplexumnak nevezhető kevert kerámia 

stílus terjed el (Roman - Diamanti 2001). Lelőhelyei előfordulnak Délkelet-

Magyarországon (Kalicz 2001), Románia nyugati részén a Maros, a Körösök és a Szamos 

vidékén (Berciu 1964; Morintz - Roman 1968; Comşa 1972; Roman - Németi 1976; Roman 

1992; Roman et al. 1992). Déli határa az Al-Duna környékén húzható meg (Katincharov 

1982; Draganov 1990; Alexandrov 1994; Nikolova 1999) és előfordulnak boleráz stílus 

elemek a volt Jugoszlávia területén elsősorban a Száva és a Duna mentén Szlavóniában, a 

Szerémségben, Bácskában, Bánátban, Boszniában, valamint Koszovo és Szerbia területén 

is (Karmanski 1970; Dimitrijević 1979; Garašanin 1982; Tasić 1975, 1982, 1983, 1995).  
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A klasszikus badeni időszakra a kerámia stílus elterjedési területe beszűkül és kisebb 

helyi stílus-csoportok különböztethetők meg, de kevésbé jellemző a környező kultúrák 

hatásának jelenléte (pl. Trichterbecher kultúra). Egységes horizont viszont csak a 

Kárpát-medence területén figyelhető meg (Furholt 2008b, 22).  

 

A településszerkezet szempontjából szintén heterogén képet kapunk. Feltehetően az új 

gazdasági viszonyok tették lehetővé vagy szükségessé az új, eddig nem vagy alig lakott 

területek benépesítését. A településtípusok igazodtak az adott földrajzi környezethez 

ezért a badeni kultúra népességének településeit nem csak a síkvidékeken, lankás 

domboldalakon, folyókat szegélyező magas partok oldalán találhatjuk meg, hanem a 

magasabban fekvő területeken is. Az elterjedési terület nagy részén síkvidéki, azaz 

horizontális, egy rétegű települései ismertek a badeni népességnek, amelyek mindig 

valamilyen vízfolyáshoz közel és főleg csernozjom vagy barna erdő talajokon 

helyezkedtek el. Ezzel szemben, elsősorban a Kárpát-medence északi részén, a 

Szepesség és az Északi-középhegység magasabban fekvő területein magaslati, 

esetenként több rétegű és erődített települései is megtalálhatók (Korek 1968, 1983, 31; 

Točik 1987; Patay 1999; Zapotocký 2000). A magaslati települések ezekben a térségekben 

valamiféle társadalmi és vagy szakrális központi szerepet is betölthettek. Erre 

utalhatnak a lelőhelyeken feltárt szimbolikus tevékenységekhez kapcsolódó rendkívüli 

jelenségek, a körsáncok megléte, és több esetben megtalált, a központi magaslati helyhez 

tartozó külső telepek is (Točik 1987, 9-21; Patay 1999). A balkáni régióhoz közel, dél-

magyarországi és szlovéniai területen pedig rétegzett, tell-típusú telepei is léteztek 

(Schmidt 1945; Dimitrijević 1979; Tasić 1995; Nikolić 1996; Petrović - Jovanović 2002). A 

csupán látszólag valóban egységes anyagi kultúra, az alaposabb elemzése után a 

településszerkezet szempontjából is számos, helyi gyökerekből fakadó különbséget 

mutat. A badeni komplexum magaslati és tell-típusú településeinek részletesebb belső 

szerkezeti elemzésére már történtek kísérletek (Schmidt 1945; Dimitrijević 1979; Točik 

1987; Nikolić 1996; Patay 1999; Zapotocký 2000), azonban az elterjedési terület nagy 

részére jellemző síkvidéki települések minden egyes régióra történő részletes elemzése 

még nem teljes. Ahhoz azonban, hogy megismerjük mi is rejlik a késő rézkor elején 

bekövetkezett jelentős változások mögött, pontosan és részletesen ismernünk kellene, 

hogy milyen település-szerkezeti viszonyokkal és települési típusokkal számolhatunk 

közvetlenül a badeni komplexum időszaka alatt.  
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4.2. A badeni kultúra településtörténeti kutatása a Kárpát-medencében 

 

A badeni kultúra kutatása az elmúlt évszázadban kezdett kibontakozni, habár a kultúra 

leletei már az 18oo-as években szórványként előfordultak. A mai Magyarország 

területéről először Hampel J. közölt egy szép kétosztatú tálat Pécelről 1886-ban, amelyet 

azonban bronzkorinak tartott (Hampel 1886, 78. t. I). E másfél évszázados múltra 

visszatekintő kultúrához nagyszámú lelőhely és leletanyag tartozik, elsősorban Európa 

középső és délkeleti régióiból. 

J. Bayer volt az, aki felismerte és elkülönítette a Magyar Nemzeti Múzeum anyagából az 

ossarnihoz hasonló leleteket, és ossarni kultúra néven meghatározott egy nagyobb 

kulturális egységet, amelyet egy eneolitikus “Mischkultur”-nak hívott (Bayer 1928). A két 

világháború között folytatott kutatások során több a badeni kultúrához tartozó 

lelőhelyet tártak fel Budapesten, a Bükk-hegységben és a Dunántúl több barlangjában, 

illetve az Alföldön. Csalog J. 1931-ben közölte a kiskőrösi ásatásából származó badeni 

leleteket. Felismerte a hasonlatosságot az ossarni telep anyagával (Bayer 1928), 

ugyanakkor a bodrogkeresztúri kultúra sírjai és a badeni kultúra telepe közötti 

stratigráfiát ellentétesen értelmezte, amely tévedés hosszú évtizedekig félrevezette a 

kutatást (Csalog 1931, 102-115). Budapesten az első ásatás Békásmegyer-

Pünkösdfürdőnél folyt 1931-32-ben (Müller-Kuales 1939, 167-170). Tompa F. 1936-os és 

1942-ben megjelent munkáiban beszámol Nagy L. tabáni ásatásról, Szilágyi J. 

Békásmegyer-Vízművek területén végzett feltárásairól, illetve a Gellérthegy délkeleti 

lejtőjén 1904-ben megtalált, akkor még bodrogkeresztúrinak vélt leletekről, és 

összefoglalja az addig Budapest területén előkerült őskori lelőhelyeket (Tompa 1936, 8-

9; Tompa 1942, 27-34). Magyarországon az első, viszonylag nagy felületen, hitelesen 

feltárt badeni telep ásatását 1934-38 között Banner J. vezette Hódmezővásárhely-

Bodzásparton (Banner 1939). Az általa péceli kultúrának nevezett régészeti egységet 

(Banner 1942, 87) feldolgozó nagy monográfiájának is az innen származó leletanyag adta 

a gerincét (Banner 1956, 76-86). 

A badeni kultúra kronológiai helyzetének tisztázásában előre lépést jelentett Török Gy. 

Zók-Várhegytetőn végzett ásatása, ahol sikerült tisztázni, hogy a badeni kultúra 

megelőzi a kora bronzkori zóki kultúrát (Török 1942, 10-19). Néhány évvel később, pedig 
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a Vučedol-Várhegyen folytatott ásatások és az ott megfigyelt stratigráfiai helyzet 

segítette nagymértékben a badeni kultúra leleteinek és időrendi helyzetének 

megismerését és a bronzkorhoz való viszonyának tisztázását (Schmidt 1945). Banner 

1940 és 1943 között összegyűjtötte a vidéki múzeumok badeni kultúrához köthető 

anyagát, közölte a jelentős vissi leleteket (Banner 1941, 28-38) és tárgyalta a kétosztatú 

tálak problémáját (Banner 1942, 73-87). A negyvenes évek elején került feltárásra még 

egy fontos lelőhely, Ószentiván VIII (Tóth 1942, 143-145). 

Az 1949-es évben Korek J. vezetésével megkezdődött az alsónémedi temető tervszerű 

feltárása. Az ásatás jelentőségét emeli, hogy elsőként kísérelték meg a lelőhely 

interdiszciplináris kutatását (Korek 1951, 35-51). Még ugyanebben az évben került 

feltárásra a palotabozsoki telep, amely fontos adalékot nyújtott a dél-dunántúli badeni 

kultúra emlékanyagának megismeréséhez (Török 1956, 128-134). Soproni S. 1952-ben 

kezdte meg a budakalászi temető feltárását, amely 439 sírjával a mai napig a legnagyobb 

és legjelentősebb badeni temető (Soproni 1954, 29-36, 1956, 111-128; Korek 1983, 88-

123; Bondár - Raczky 2009).  

A kultúra időbeli elhelyezése többek között két fontos ásatás eredményének volt 

köszönhető, a Kutzián I. által Tiszapolgáron vezetett bodrogkeresztúri temető 

feltárásának (Kutzián 1955, 67-81), és Székely község határában Kalicz N. által észlelt 

stratigráfiának, melyek alapján egyértelművé vált, hogy a bodrogkeresztúri kultúra 

idősebb a badeni kultúránál és a tiszapolgári, a bodrogkeresztúri és a badeni kultúra 

egymást követik (Kalicz 1958, 3-6). 

1956-ban jelent meg Banner badeni kultúráról szóló monográfiája, amely jelentős 

mérföldkő, mind a hazai, mind a külföldi kutatás számára. Banner egyik nagy érdeme, 

hogy kiválogatta és összegyűjtötte a magyarországi leletanyagokat, lelőhelyeket és 

munkájában összegezte az addigi ásatásokból levonható következtetéseket. A 

monográfiában helyet kapott a palotabozsoki telep (Török 1956, 128-134) és a 

budakalászi temető 1-116 sírjának közlése (Banner 1956, 111-128), és természetesen 

számos mind a mai napig meghatározó lelőhely első ismertetése vagy összefoglalása, 

mint például Celldömölk-Sághegy, Fonyód-Bézsenypuszta, Pilismarót-Basaharc, 

Ószentiván VIII, Szentes-Nagyhegy, Ózd-Kőaljatető, Vörs-Majorsági épületek, stb. 

(Banner 1956, 18-134). Nagy összefoglaló monográfiában a kultúra eredetkérdését is 

boncolgatja és arra a megállapításra jutott, hogy a kultúra kisebb jelentőségű, északi 
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összefüggései mellett erőteljes déli hatásra, Magyarország területén alakult ki (Banner 

1956, 248-256). 

A monográfia megjelenése után megélénkülő kutatás legnagyobb eredménye a kultúra 

kronológiai helyzetének tisztázása volt. A Csalog által tévesen felállított kronológia 

korrigálása Bognár-Kutzián és Banner nevéhez fűződik (Banner - Bognár-Kutzián 1960, 

341-361; Banner - Bognár-Kutzián 1961, 1-32), melynek összegzését és a végső 

következtetést B. Kutzián foglalta össze az 1969-ben Kisvezekényben (Malé Vozokany) 

rendezett nemzetközi konferencián (Bognár-Kutzián 1973, 31-50). 

Magyarországon az ötvenes évek folyamán további, kisebb-nagyobb ásatások, 

leletmentések, beszolgáltatott leletek közlései gyarapították a badeni kultúra 

emlékanyagát, mint például Mezőcsát-Hörcsögös (Patek 1970, 118-120; Kalicz 1999, 57-

84), Center (Kalicz 1963; Kemenczei 1966, 10-13), Baktalórántháza (Kalicz 1961, 7-17), 

Pécs-Vasas (Bondár 1982, 21-40), stb. Ezeken a feltárásokon legtöbbször csak néhány 

gödör, esetleg sír került elő. A kisfelületű kutatások ellenére jelentős adatokat 

szolgáltatott Salgótarján-Pécskő késő badeni anyaga, Mezőcsát-Hörcsögösön feltárt 

sírok, a centeri urnák, ugyanakkor számos lelőhelyek anyaga még mind a mai napig 

feldolgozatlan. 

A hatvanas évek elején meginduló topográfiai kutatásoknak (Magyar Régészeti 

Topográfia (MRT 1-10) és terepbejárásos szakdolgozatoknak (Bondár 2003, 11) 

köszönhetően ugrásszerűen megnövekedett a badeni kultúra lelőhelyszáma. Eleinte a 

lelőhelyek földrajzi megoszlása igen egyenetlennek bizonyult, különösen a bolerázi 

csoport tekintetében. Torma I. 1969-es cikkében, amelyben V. Nĕmejcová-Pavúková 

nyomán (Nĕmejcová-Pavúková 1964, 1966) elkülönítette a badeni kultúra korai 

időszakának leleteit a magyarországi leletanyagban, 96 lelőhelyet említ a Dunántúlról, 

míg csak 4-et a Dunától keletre (Torma 1969, 91-105). Az első MRT kötetek, amelyek 

Veszprém megye és a mai Zala megye egy részét fedték le, illetve a Baranya, Somogy, 

Tolna, Zala megyei terepbejárásos szakdolgozatok nagyobb része is inkább a Dunántúl 

feltérképezését segítették elő (Bondár 2003, 11). Sajnos a legtöbb lelőhelyről csak 

szórványos leleteket ismerünk, kivétel néhány kisfelületű leletmentő- vagy próbaásatás, 

mint Tiszavasvári-Gyepáros (Fettich 1969, 61, 72; Kalicz 1999, 84-86), Salgótarján-

Pécskő (Korek 1968, 37-58), Budapest-Békásmegyer (G. Csánk 1964, 210-211; Endrődi 

2002, 36-40), Fertőrákos (Nováki 1966, 53-66), Süttő (Torma 1969, 93) és 

Hódmezővásárhely-Kishomok (Bondár - Korek 1995, 28-31). Nagyobb felületű 
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feltárásként említhető meg Pári-Altacker (Torma 1977, 29-56), Andocs (Draveczky 1962, 

3; 1964, 4; 1965a, 5; 1965c, 3; 1970, 6, 26) és Pilismarót-Basaharc (Torma 1973, 483-508). 

Pilismarót volt az első, hitelesen feltárt bolerázi temető Magyarországon, amelynek 

kerámiaanyaga a relatív kronológiai rendszer finomításához és a bolerázi csoport 

környező kultúrákhoz való viszonyának tisztázásához járult hozzá (Torma 1973, 483-

508). Az elmúlt két évtized késő rézkor kutatásának eredményeit 1959-ben Prágában 

(Soudsky – Plešlová 1961), majd 1969-ben, a már említett Kisvezekényben (Chropovsky 

1973) rendezett konferenciákon összegezték. 

A következő évtizedek nagyszabású építkezései, beruházásai, mint a dunakanyari, Tisza 

II, Tisza III vízlépcső, majd a Kis-Balaton rekonstrukciós munkálatai nem csak újabb, 

hanem nagyobb felületen kutatott lelőhelyekkel szolgáltak, amelyek újabb vizsgálati 

lehetőségeket nyújtottak és nyújtanak településszerkezeti vizsgálatokhoz. Sajnálatos 

tény azonban, hogy a nagyobb ásatások csak mintegy 12%-ról van részletesebb 

információnk (Bondár 2003, 11, 16-17), habár ezek azok a lelőhelyek, amelyek már a 

badeni népesség településeiről, telepobjektumairól, azok elhelyezkedéséről is 

szolgáltattak adatokat, nem csak kizárólag a kerámiatipológiát finomítják. Pilismarót-

Szobi-révnél a dunai vízlépcsőrendszer építési munkálataihoz kapcsolódó leletmentés 

volt, ahol talán először kutattak meg 20 000 m² felületet. A Duna partján található 

badeni telepen számos gödröt, tűzhelyet, telepobjektumba temetett emberi és állati 

csontvázakat és „háznak” vélt gödörkomplexumokat tártak fel agyagtapasztások 

maradványaival (Kemenczei - Stanczik 1979a, 12-14, 1979b, 5; Korek 1983, 17). A 

klasszikus badeni időszakra keltezett telep az ásatók szerint nagy kiterjedéséből és 

kedvező földrajzi elhelyezkedéséből adódóan fontos településközpont lehetett 

(Kemenczei-Stanczik 1979a, 13-14). A Tisza II vízlépcső munkálatai során Poroszló-

Rábolyon folyt több egymást követő kisebb leletmentés, itt összességében már több mint 

1200 m² kutattak át, ahol gödrök mellett épületnek meghatározott jelenséget is közöltek 

(Patay 1976, 193-199; Korek 1985, 193-200). A nagyobb leletmentések mellett, a 

hetvenes években indult Patay P. tervásatása Tiszaluc-Sarkadpusztán, amelynek célja a 

java rézkor település viszonyainak behatóbb megismerése és a bodrogkeresztúri kultúra 

és a hunyadihalmi csoport/kultúra, illetve a kultúrák egymáshoz való viszonyának 

feltérképezése (Patay 1987, 89-116). A több mint másfél évtizedig folyó feltárások alatt 

számos jelentős felfedezést tettek, nem csak a középső és késő rézkori időszak 

kultúráinak átfejlődésre vonatkozóan, hanem fontos településszerkezeti megfigyelések 
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is születtek (Patay 2005). A hetvenes évek folyamán még további kis leletmentések, 

hitelesítő szondázó ásatások gazdagították a badeni kultúra lelőhelykataszterét, mint 

Szigetcsép-Tangazdaság (Korek 1984, 5-25), Tahitótfalu (Kővári 1986, 7-14) és a 

Battonya határában feltárt teleprészletek (Bondár et al. 1998, 9-14), Csákvár-Gellénkert, 

ahol kemence maradványok is előkerültek (Makkay 1970), Boglárlelle (Ecsedy 1982a, 15-

25; Honti 1981, 25-35), Lánycsók (Ecsedy 1978, 163-169), Dunaszekcső-Várhegy (Ecsedy 

1985, 89-90) és Zók-Várhegy (Ecsedy 1982b, 59-105). 

A kis-balatoni rekonstrukciós munkálatok, amelyek több mint egy évtizeden keresztül 

folyó szisztematikus feltárások sorát indította el, településtörténeti szempontból sok 

hasznos információt szolgáltattak (Költő – Vándor 1996). Jelentősége többek között 

abban áll, hogy egy egész mikrorégió lelőhely adatai állnak rendelkezésre, amely 

kiindulási alap lehet későbbi településszerkezeti kutatásokhoz. Több badeni lelőhely is 

napvilágra került, de néhány esetben csak leletekre szorítkozhatunk, mivel komolyabb 

feltárásra nem volt mód, mint például Sármellék – Égenföldnél (M. Virág 1999, 33-53). 

Balatonmagyaród-Kiskányavár badeni lelőhelyén több vermet, tűzhelyeket és egy 

lekerekített sarkú, négyzet alakú gödröt találtak, amelyet az ásató földbemélyített 

badeni háznak vélt (Bondár 1991, 137-141; Költő – Vándor 1996, 34-41). 

A nyolcvanas években ismét intenzíven elindult Budapest és környékének késő rézkori 

kutatása, jelenleg Endrődi A. és Patay R. foglalkozik behatóan a témával (Endrődi 1988, 

1997, 2002; Patay et al. 2008). Endrődi munkáinak nagy jelentősége van a késő rézkori 

településkutatásban, mivel nem csak régebbi, jelentős ásatások anyagait tette 

hozzáférhetővé, mint Budapest–Békásmegyer, Budapest–Andor utca, Lágymányos 

(Endrődi 1997, 121-175; Endrődi 2002, 35-75.), hanem az általa feltárt lelőhelyek 

anyagait is folyamatosan publikálta, mint például Budapest-Káposztásmegyer-

Farkaserdő (Endrődi 1988, 80-85), Budapest–Medve utca (Endrődi 1991, 59-82), 

Szigetszetmiklós-Üdülősor (Endrődi 1992, 63-68). Legutóbbi munkáiban a Békásmegyer, 

Lágymányos és Óbuda (Endrődi 1998, 105-122) lelőhelyek koncentrációinak 

összefoglalásával foglalkozott. A lelőhely csoportosulás jelenségét geomorfológiai 

okokkal magyarázza (Endrődi 2002, 35). Kisebb leletmentések folytak Budapest 

határában is, mint Üllő-Gyulalegelőn, Gyömrő-Vízmű területén, ahol két 

kerámialapozású kemencét tárt fel Dinnyés I. (Tari 1986, 29-32). Településtörténeti 

szempontból fontos az Esztergom-diósvölgyi lelőhely közlése, amelyben a cikk szerzője 

először foglalkozik behatóbban a badeni településeken található kemencék 



39 
 

sajátosságaival és összegyűjti a korábban feltárt kemencékre vonatkozó adatokat 

(Bondár 1987a, 31-43). Ebben a témában jelent meg egy részletes tanulmány 

archeobotanikai környezetrekonstrukcióval kiegészítve (Endrődi - Gyulai 2001, 9-43).  

A kilencvenes évek elején zajló Békés megyei mikrorégiós kutatásoknak egyik 

eredménye a Gyomaendrődön feltárt protobolerázi teleprészlet (Bondár 1999, 47-49). 

Az Aparhant-Felsőn (Bondár 2000, 39-73) és Hódmezővásárhely-Bodzásparton (Harkai 

2000, 7-22) végzett újabb leletmentések is ebben az időszakban zajlottak. Ezek a kis 

felületű kutatások ugyanakkor elsősorban a kerámiatipológia finomítására voltak 

elegendőek, sok településszerkezeti adattal azonban nem szolgáltak. 

A nyolcvanas évek elején indul meg a régészeti feltárások nagy százalékát kitevő 

autópálya leletmentések sora. Az egyik legkorábbi közölt autópálya építéshez 

kapcsolódó feltárás Gyöngyöshalászon folyt, ahol a protobolerázi horizont hiteles 

leletegyüttese került elő az M3 autópálya nyomvonalában (Szabó 1983, 5-27; Korek 1985, 

204). A rendszerváltás után nagy erőkkel megindult Magyarország infrastruktúrájának 

kiépítése. A kilencvenes évektől kezdődtek meg az M1-es és M5-ös, majd az M7-es 

autópályák és az M0 autóút építését megelőző feltárások, amelyek új lendületet 

adhatnak a településtörténeti kutatásoknak is. Sajnos a feltárt lelőhelyek többségének 

feldolgozása még várat magára, főleg előzetes jelentések (Bondár et al. 2000, 93-14; 

Honti et al. 2002, 2004, 2007; Belényessy et al 2007) és néhány anyagközlés jelent meg, a 

teljesség igénye nélkül például  Szigetszentmiklós-Üdülősor (Endrődi 1992, 63-82), 

Ordacsehi-Major (Bondár 1998, 3-39), Nagykanizsa-Billa (P. Barna 2003, 97-142), 

Zalaegerszeg-Ságod-Bekeháza (Kvassay et al. 2004, 125-126), Balatonőszöd-Temetői-

dűlő (Horváth 2002, 2004a, 2004b, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012), Balatonlelle-

Felső Gamász (Nagy 2010), Balatonkeresztúr-Réti-dűlő (Fábián – Serlegi 2009; Fábián 

2013; Serlegi et al. 2012; Fábián et al. 2013), Nagyút-Göbölyjárás (Bondár 2010) stb. A 

nagy felületű feltárások feldolgozása új távlatokat nyithatnak a településszerkezet 

kutatásában. Ennek a ’90-es évek előremutató példája volt Győr-Szabadrét dombon 

feltárt 45 000 m² kiterjedő lelőhely régészeti és természettudományos feldolgozása, 

ahol a szerzők az ott megtalált rézkori megtelepedések, főleg a bolerázi csoport 

településének, és a környező folyók (Duna, Rába) vízszintingadozásának viszonyát és 

egymásra hatását vizsgálták a szezonalitás és nagyobb klíma tendenciák tükrében 

(Figler 1992, 15, 1993, 14; Figler et. al 1997, 209-227). A másik teljes egészében azóta 

feldolgozott lelőhely Balatonőszöd-Temetői-dűlő, ahol a több mint 10 Ha terület teljes 
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feltárásával a badeni népesség hosszú életű, nagy kiterjedésű telepe került napvilágra, 

amely ráadásul számos különleges jelenséggel is szolgált. Horváth T. a lelőhely feltárója 

és feldolgozója  azóta számos cikkben, tanulmányban és kötetben foglalta össze a 

lelőhely feldolgozása során levon következtetéseit. Ezek a munkák  alapjaiban írják újra 

a badeni kultúráról ez idáig megfogalmazott elképzeléseket. Horváth az ősződi 

lelőhelyről származó adatokra alapozva teljesen új megvilágításba helyezi a badeni 

komplexum kronológiai helyzetét, kerámia-tipológiai rendszerét. Adatai alapján 

megrajzolja térbeli elterjedését,  felvázolja interkulturális kapcsolatait, leírja település-

szerkezeti jellemzőit, összefoglalja a késő rézkori népesség transzcendens világának 

kifejeződéseit. Az általa levont következtetések alapján végül kísérletet tesz 

egy társadalomrekonstrukciós modell megalkotására (Horváth 2002, 423-426, 2004a, 

2004b, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012; Horváth et al 2007).  

 

4.3. A badeni kultúra településtörténeti kutatása Somogy megyében 

 

Legelőször Kuzsinszky B. foglalta össze a Balaton-part régészeti emlékeit. Az addig 

összegyűjtött és beszolgáltatott leleteket ismertette művében (Kuzsinszky 1920). 

Banner monográfiájában összesen 23 lelőhelyet sorol fel Somogy megyéből, amelyek 

közül kiemelkedő jelentősége volt a Magyar Nemzeti Múzeum által kiásott Fonyód-

bézsenypusztai temetkezéseknek és leleteknek (Banner 1956, 28-33). Banner az innen 

előkerült leletanyagot hasonlónak vélte az unyi leletekkel, és Fonyód-unyi csoportként a 

lelőhelyek kerámiatípusait egy egész területre és időszakra jellemzőnek érezte (Banner 

1956, 184-185). Egy másik, igen nagy fontosságú lelőhely Somogy megyében az 1952-

ben silógödör ásásakor előkerült három csontvázas temetkezés Vörs-Majorsági 

épületeknél. Az egyik sírt sikerült szakszerűen feltárni, ahonnan egy zsugorított 

helyzetben eltemetett férfi csontváza került elő feje körül 2 cm széles bronzpánttal, 

nyakán kagylógyöngyök, lábánál két edénnyel (Banner 1956, 111, Taf. LXXXVII).  

A hatvanas évektől kezdődően terepbejárások és terepbejárásos szakdolgozatok1 

gyarapították a Somogy megyei lelőhelyek számát (Bondár 2003, 11).  Ebben az 

időszakban főleg kisebb leletmentések, tervásatások folytak a megye területén. 

Draveczky B. 1961-től kezdve több éven keresztül végzett ásatásokat Andocs-

Nagytoldipusztán. A több periódusú telepen számos régészeti jelenséget figyeltek meg. A 

                                                           
1 Például Draveczky B., Jankovich B. D. szakdolgozata. 
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lelőhelyen a települési objektumok mellett urnás és csontvázas temetkezéseket tártak 

fel, sőt az ásató egy íves sorban elhelyezkedő cölöplyuk sorból, amelyek között 

tűzhelynyomok is voltak, putriházra következtetett (Draveczky 1962, 1; 1964, 3; 1965a, 

4; 1965c, 3; 1970, 26). Draveczky Balatonföldvár-Csárda-dűlőn (Draveczky 1966, 8; 1970, 

26) Segesd-Felsőbogátpusztán (Dravczky 1965b, 141-142), Sági K. pedig 

Balatonszetgyörgy-Vasútállomás lelőhelyen végzett leletmentést 1964-65-ben, ahol 17 

badeni telepobjektumot tárt fel (Költő - Vándor 1996, 39). Több különleges leletet 

szolgáltatott Balatonlelle, Balatonboglár és Balatonszemes környéke is. A Jamai- és a 

Tetves-patakok medrét követő meridionális dombhátakon és azok lejtőjén számos 

badeni megtelepedési nyomra bukkantak az évek folyamán. Jelenleg legalább 26 

különböző névvel jelölt lelőhelyet tartanak nyílván a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban, 

amelyek egy részét csak néhány beszolgáltatott cserép képviseli (Laczkó 1988, 11-15), 

néhány helyen kisebb leletmentéseket kellett végezni a hetvenes években (Bakay 1975, 

296), és egy részét már az M7 autópálya építését megelőző kutatások során tárták fel 

(Bondár et al. 2000, 94-100; Honti et al. 2002, 6-9, 28-30; 2004, 4-10, 15-23; 2007, 49-51). 

Feltételezhetően ezek nem mind különálló települések lehettek, hanem egy vagy több 

összefüggő, vagy időszakosan kissé arrébb vándorló telep maradványa. Az 1992-től 

folyó nagy felületű feltárások mellet még egy különleges leletet és egy temetkezést kell 

megemlíteni. 1975-ben Balatonlelle-Úszó utcában árok ásása közben bukkantak egy 

bolerázi gödörre, amelyből egy stilizált agyag kocsimodell került elő (Ecsedy 1982a, 18-

25). A falutól D-re, a Kokashegy DNy-i lejtőjén , csatornaépítés közben találtak egy 

badeni tömegsírra, amelyben legalább 14 halottat temettek el (Honti 1981, 25-35). Az 

1979-1992 között folytak a Kis-balatoni mikrorégiós kutatások, mely jelentőségéről már 

fentebb említést tettem. A megye régészeti kutatásainak, azonban igazán nagy lökést az 

M7 autópálya és a hozzá kapcsolódó utak, elkerülők, pihenők, csomópontok építését 

megelőző feltárások adták. Már a kilencvenes évek elejétől terepbejárások kezdődtek, 

melynek során a megye régészei feltérképezték az építésre kijelölt területeket. 1994-től 

pedig megindultak a nagy felületű feltárások Balatonboglár-Berekre-dűlő és Ordacsehi-

Major területén (Bondár 1998, 3-39; Bondár et al. 2000, 94). Az elmúlt másfél évtized 

alatt a Balaton déli partja mentén futó M7 autópálya nyomvonalán egy igen intenzív 

késő rézkori település láncolat rajzolódott ki, számos jelentős leletanyagot szolgáltató 

lelőhellyel, mint Balatonőszöd-Temetői-dűlő (Horváth 2002, 423-426, 2004a, 2004b, 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012; Horváth et al 2007), Balatonszemes-Szemesi berek 
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(Bondár et al 2000, 2007; Honti – Németh 2002), Balatonlelle-Országúti-dűlő (Sófalvi 

2004; Siklósi – Sófalvi 2004; Sófalvi et al. 2007) és Felső-Gamász (Sófalvi 2004; Sófalvi et 

al. 2007; Nagy 2010), Balatonboglár-Borkombinát, Balatonlelle-Rádpuszta-Temetőalja 

dűlő (Honti – Németh 2007) Balatonlelle-Rádi domb (Serlegi 2007b), Ordacsehi-Major 

(Bondár 1998), Fonyód-Vasúti-dűlő 2. (Gallina – Somogyi 2007), Balatonkeresztúr-Réti-

dűlő (Fábián 2004a, 2004c, 2005, 2007, 2013; Fábián – Serlegi 2009; Serlegi et al. 2012; 

Fábián et al. 2013), Tikos-Nyárfásdűlő, stb. (Honti et al.  2004, 2007). Az infrastrukturális 

fejlesztések kapcsán a kilencvenes évek második felétől Kaposvár környékén is számos 

megelőző feltárás, leletmentés történt. Kaposújlakon a Somogyvár-Vinkovci kultúra 

temetkezései mellett badeni települési objektumok, temetkezések és egy tömegsír került 

elő (Somogyi 2000, 245-247; 2004a, 223; 2004b, 165-166, 5. kép). Szisztematikus 

terepbejárások eredményei egészítik ki a képet a megye bentebbi területeiről, amelyet 

az egykori Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Rippl Rónai Múzeum munkatársai 

együtt folytattak Kaposvártól északra, (Alsóbogát, Bodrog, Edde, Pusztakovácsi, 

Somogyfajsz, Somogygeszti, Somogyjád, Somogyvámos környékén), ahol a patakmedrek 

melletti dombhátakon rengeteg késő rézkori megtelepedés nyomaira bukkantak (Fekete 

et al. 2005, 96). Ez is azt mutatja, hogy Somogy megye területén igen intenzív késő 

rézkori településszerkezettel kell számolnunk, melynek egyelőre csak egy részét 

ismerjük (Horváth 2012, 738-740). 

 



43 
 

 5. A lelőhely: Balatonkeresztúr-Réti-dűlő 

 

 5.1. A lelőhely bemutatása 
 

Balatonkeresztúr-Réti-dűlő lelőhely az M7 autópálya-nyomvonal Somogy megyei 

szakaszának megelőző régészeti kutatásának keretében (az MTA Régészeti Intézete és a 

Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságának együttműködésében a szerző által vezetett 

MTA BTK RI ásatás) a 2003-2004-es év folyamán került feltárásra (Fábián 2004a, 2004b, 

2004c, 2005, 2007, 2013; Fábián - Serlegi 2007a, 2009; Fábián et al. 2013). 

Balatonkeresztúr-Réti-dűlő lelőhely a Balaton déli partjától 3 km-re délre, a Marcali-hát 

és a mocsaras Nagyberek határán helyezkedik el. A lelőhely az M7 autópálya 

nyomvonala által kijelölt Ny-K-i irányú, 100 m széles sávban a Marcali-löszhát keleti 

lejtőjén a mocsaras Nagyberek széléig húzódott. A felület nyugati fele keleti irányban 

enyhén lejtett, míg a keleti fele egy rövidebb vízszintes rész után egy meredekebb 

lejtővel simult bele a Nagyberek vízjárta területébe (5.1. ábra).  

 

5.1. ábra. Balatonkeresztúr-Réti-dűlő lelőhely elhelyezkedése 

A 2003-2004-es év folyamán 45.000 m² terület került feltárásra, amelyen során 

összesen 2976 régészeti objektumot bontottunk ki és dokumentáltunk. A közel 3000 
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objektum nyolc nagyobb régészeti korszak számos népességének emlékanyagát és 

megtelepedésének nyomait őrizte meg. Az idetelepülő emberek újra és újra 

megközelítőleg ugyanazt a jól körülhatárolható területet szállták meg, amelyben fontos 

szerepet játszhatott a Balaton közelsége és a Nagyberek vízjárta, gazdag növény- és 

állatvilága (Fábián – Serlegi 2007a, 276-280, 2. ábra).  

A nyomvonal és a komplex pihenő által kiszakított, közel 900 méter hosszú és 350 és 

160 méter széles,  terület a középső rézkor elejétől kezdve egészen a késő rézkori, 

badeni kultúra végéig folyamatos lakott volt (5.1. ábra). 

A lelőhelyen a Balaton-Lasinja kultúra nyomai a felület nyugati, műúthoz közel eső 

részén összpontosultak, de néhány objektuma szórványosan a dombtetőn is 

megtalálható volt. Ettől kissé keletre helyezkedett el a középső rézkor végére tehető 

tűzdelt, barázdás díszű kerámia kultúra egyik gödre. A felület középső részén bukkantak 

elő a késő rézkori, bolerázi időszak telepobjektumai közel 300 méter hosszan, lehúzódva 

a Nagyberek mocsaras, vízjárta széléig. A teljes területen, mind a bolerázi, mind a 

klasszikus és kései badeni kultúra településmaradványait megtaláltuk. A badeni kultúra 

településének magja a dombtetőn és környékén helyezkedett el. A késő rézkori 

megtelepedés időszaka alatt egy településen belüli elmozdulás figyelhető meg az 

alacsonyabban fekvő térfelszínekről a magasabban található plató területe felé. 

Település keleti végét a Nagyberek határozta meg,  nyugati határát pedig a több száz 

méteren feltárt badeni objektumoktól mentes terület jelölte ki. A nyomvonal által 

meghatározott felületen kívül, az objektumok szóródása alapján elsősorban dél felé 

sejthetjük a település további kiterjedését. A lelőhelyen előkerült sírok és gödrökbe 

temetett zsugorított vázak közül feltételezhetően tizenöt csontvázas temetkezés köthető 

a késő rézkori megtelepedéshez. Edény és kőeszköz melléklet hat halott mellett volt, a 

többi sír elhelyezkedése és rítusa alapján feltételesen sorolható ide. A felületen összesen 

megtalálhatók a badeni kultúra nagy kiterjedésű, több egymásba ásott objektumból álló 

gödörkomplexumai és egy kerámiaalapozású kemence, melynél a boltozat maradványai 

is előkerültek. A dombtetőn koncentrálódó késő rézkori objektumok között feltártunk 

több, egész állatvázat tartalmazó „áldozati” gödröt és badeni temetkezést is. A 

rendelkezésre álló megfigyelések alapján, a badeni megtelepedés súlypontja észak és 

főként dél felé, a Marcali-löszhát keleti lejtőjén húzódhatott. A feltárás adatai alapján 

meghatározható volt a nyugati széle, míg keleti kiterjedését egyértelműen a Balaton 

egykori öble, a Nagyberek zárta le (Fábián – Serlegi 2007a, 276-280, 2. ábra). 
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5.2. A lelőhelyen előkerült leletanyag elemzése 

 

5.2.1. A kerámiaanyag  

A késő rézkor 200 telepobjektumaiból előkerült kerámiaanyag feldolgozása során közel 

6000 db edénytöredék és 47 egész edény tipológiai elemzésére került sor, mely a 

későbbi objektum elemzések alapja is egyben. A badeni kerámiaanyag minden részletre 

kiterjedő aprólékos elemzése nem célja a disszertációnak. A badeni edényművesség 

készítési, formai és tipológia leírása és elemzése már számos tanulmány fő témája volt, 

(Nĕmejcová-Pavúková 1964, 1979, 1981, 1984, 1991, 1998; György 2008; Furholt 2008a, 

2008b, 2009; Bondár 1982, 2010; Nagy 2010; Horváth 2010, 2012;). A balatonkeresztúri 

leletanyag a tanulmányokban leírt badeni jellemzőknek megfelel. 

 

5.2.1.1. A badeni kerámiatipológiai rendszer alakulásának rövid 

áttekintése 

E. Neustupný nevéhez fűződik a badeni kultúrára vonatkozó első átfogó tipológiai 

rendszer. Tanulmányában 5 fokozatra (A-E) osztotta a kultúrát, amelyből az A-B fázisok 

a bolerázi, a C-D fázisok a klasszikus badeni, az E pedig a késői, lokális csoportokat 

(Řivnac, Bosáca, Kosztolaci csoport) jelentette (Neustupný 1959, 1973).  

A legáltalánosabban használt részletes tipológiai rendszert V. Nĕmejcová-Pavúková 

dolgozta ki, aki több munkájában is foglalkozott az edények típusba sorolásával és a 

kultúra belső kronológiai szintjeinek, illetve tágabb kapcsolatainak meghatározásával 

(Nĕmejcová-Pavúková 1964, 1979, 1981, 1984, 1991, 1998). 1981-es tanulmányában négy 

fejlődési fázisra osztotta a badeni kultúrát (I-IV), ahol a badeni I azonos a bolerázi 

csoporttal, a II. és III. periódusok a korai klasszikus, míg a IV. a késő klasszikus fázist 

jelölték, és részletesen kidolgozta az Ia-b, IIa-b III időszakok tipológiáját. 1984-ben 

megjelent munkájában tovább finomította a badeni kultúra korai (bolerázi) fázisának 

tipológiáját és Vrbové lelőhely anyagára alapozva meghatározta az Ic fázis jellemzőit 

(Nĕmejcová-Pavúková 1984, 142). Tipológiai felosztását szinkronizálta Neustupný 

rendszerével és bolerázi, idősebb klasszikus és fiatalabb klasszikus badeni kultúra 

megjelölést használta. 1991-es tanulmányában a különböző fázisok stílusjegyei és 

formai jellemzőin keresztül a badeni kultúra égeikumi kapcsolataival foglalkozott. A 
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magyarországi leletanyagból Nĕmejcová-Pavúková alapján Torma I. különítette el a 

badeni kultúra korai szakaszának emlékanyagát (Torma 1969, 1973, 483-495), amelyben 

a szerző a IIa fázist még a bolerázi időszakhoz sorolta (Torma 1973, 55-56). Ezt az 

osztrák kutatás is elfogadta (Ruttkay 1995, 145). 

A baden III. fázis további pontosítását A. Točik és Endrődi A. saját feltárásaik anyagának 

felhasználásával fejlesztették tovább (Točik 1987; Endrődi 1997). Točik a III. fázist is 

három különböző alfázisra osztotta (a, b, c), amelyeket egy-egy lelőhellyel reprezentált. 

Az 1987-es művében azonban, csak a Šurany - Nitriánsky Hrádok-Zámeček nevével 

jelzett IIIb fázis tipológiai táblázata jelent meg, a IIIa (Komjatice-Nevidzany-Úny), a IIIc 

(eredetileg Chl’aba alapján kidolgozott) és a IV. fázisok jellemző típusai nem kerültek 

bemutatásra (Točik 1987, Abb. 2-3). Endrődi a Budapest környéki lelőhelyek alapján 

dolgozta ki a IVa fázis tipológiáját, felvázolta jellegzetes edényformáit (Endrődi 1997). A 

IV. fázis tipológiájához további adalékokkal szolgált Pécs-Vasas (Bondár 1982) és 

Hódmezővásárhely-Bodzáspart (Harkai 2000) lelőhelyek kerámiaanyagának 

feldolgozása is. Az ossarni és lichtenwörthi leletek elemzése és a szlovákiai Iža 

anyagával való összevetése során Ch. Mayer elvetette a badeni kultúra későbbi 

időszakának Nĕmejcová-Pavúková-féle felosztását és Ossarn I. leletanyagát Iža III, 

Ossarn II. pedig Iža III leletanyagával feleltette meg, és megállapította, hogy Iža IV. leletei 

hiányoznak Ausztriában (Mayer 1990). A klasszikus badeni kultúra három fő fázisa így 

Červený Hrádok (baden IIb), Ossarn I. (baden III), Ossarn II (Baden IVa) lelőhelyek 

kerámiaanyagaival jellemezhető (Mayer 1995). A késő rézkor kezdetét jelző 

protobolerázi horizontot Kalicz N. határozta meg és választotta le a korábbi Balaton-

Lasinja II-III kultúráról.  Leletanyagát részben a Balaton-Lasinja II-III részben a bolerázi 

csoport anyagából válogatta ki (Kalicz 1982, 9; 1985, 33; 1991, 375, 380-381; 2001; Kalicz 

- Horváth 2010). A protobolerázi horizont lényegében megegyezik Nĕmejcová-Pavúková 

rendszerének Ia fázisával. Mindazonáltal a protobolerázi horizont, mint kulturális 

jelenség önállósága máig nem egyértelműen eldöntött kérdés, mint ahogy 

magyarországi megjelenése sem egyértelmű, hogy önálló horizontként, stílusként vagy 

csoportként értelmezhető (Ecsedy 1978; Bondár 2003, 8-9; Bondár 2010, 335-337; Rajna 

2011).  
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Napjaink kutatása a bolerázi időszakon belül tehát három alfázist különböztet meg 

(baden Ib-Ic-IIa). A klasszikus badeni időszakot szintén három fázisra bontja, amelyben 

az egyes fázisokat lelőhelyek kerámiaanyagaival jellemezik Červený Hrádok (baden IIb), 

Ossarn I. (baden III), Ossarn II (Baden IVa). A klasszikus badeni időszakon belül a baden 

IIb-III a korai klasszikus, míg a baden IV a kései klasszikus badeni kultúrát jelenti. 

Az ötvenes évektől meginduló tervásatások és leletmentések a kronológiai helyzet 

tisztázásán túl, sokban hozzájárultak a kultúra egyre több lelőhelyének és anyagának 

megismeréséhez, amely a kutatásban kultúrán belüli csoportok elkülönítéséhez vezetett. 

A Fonyód-Úny, a Viss és az Ózd-pilinyi csoportot Banner elsősorban a temetkezések és 

természetesen a kerámiatípusok, díszítések alapján választotta szét (Banner 1956, 184-

187), amelyeket Korek J. finomította tovább doktori disszertációjába (Korek 1983, 12-

30). A badeni kultúra edénytípusaival és kronológiájával foglalkozó munkákban szinte 

általánossá vált egy-egy tipo-kronológiai horizontot jellegzetes lelőhelyek neveivel 

fémjelezni (pl. IA – Štúrovó, IB – Nitriánsky Hrádok-Vysoky breh, IIA – Fonyód-Tekovksy 

Hrádok, IIB – Červený Hrádok – Szeghalom-Dióér, III – Nevidzany, Viss, Ossarn, IV – Úny-

Chl’aba-Ózd, stb.), azonban mind a mai napig problémát jelent, hogy a jellegzetesnek 

meghatározott lelőhelyekről elnevezett csoportok milyen topográfiai és időrendi 

viszonyban állnak egymással és a kultúra egészével. 

Kalicz N. összehasonlította Nĕmejcová-Pavúková rendszerét a magyarországi leletanyag 

tipológiai elemzéseivel, amelyben arra a következtetésre jutott, hogy a magyarországi 

lelőhelyek esetében egyértelműen három nagy fázis – bolerázi, korai klasszikus baden, 

késő klasszikus baden – időszakok azonosíthatók. A részletesebb alfázisokra történő 

bontásuk egyelőre nehézkes, amely az eltérő kutatási terület sajátosságaiból eredhet 

(Kalicz 2004).  

A Banner J. féle csoportok közül több létezését a kutatás jelenlegi állása alapján 

elvethetjük (Banner 1956). A fonyódi csoport esetében bizonyításra került, hogy leletei a 

bolerázi csoport végére keltezhetők (Torma 1977). Az únyi csoport Neustupninál területi 

csoportként a baden C fázisban szerepelt a vissi csoporttal együtt (Neustupný 1973). 

Kronológiai típusként megjelenik Tormánál, aki a klasszikus időszak legelejére helyezte 

(Bondár 2003, 10). Endrődi és Nĕmejcová-Pavúková a badeni kultúra kései időszakába – 

a IV a fázisba – sorolta a csoportot (Endrődi 1997). Bondár M. és Patay P. (Patay 1999) is 

a csoport kései keltezését fogadja el (Bondár 1987a, 2003, 10;) 
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A vissi csoport az egyik, amely valóban területi csoportnak tűnik, előfordulása Kelet-

Magyarországon Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

területére jellemző (György 2009), illetve lelőhelyei megtalálhatók Közép- és Kelet-

Szlovákia területén is. Időrendileg a badeni kultúra klasszikus idősebb és fiatalabb 

fázisába sorolható, azaz a baden III-ra helyezte a kutatás. Az Ózd-pilinyi csoport 

területileg és kronológiailag is körülhatárolható (Patay 1999). A badeni kultúra késői 

fázisában a baden IV-ben, Észak-Magyarországon Nógrád, Heves megye északi részén, 

Borsod-Abaúj-Zempén megye és ezekkel határos szlovákiai területeken élhetett ez a 

csoport. A kostolaci kultúrát egymástól függetlenül és közel egy időben megjelent 

munkáikban Korek J. (Korek 1984), Bondár M. (Bondár 1984) és Ecsedy I. (Ecsedy 1985) 

leválasztották a badeni kultúráról és önálló, de rövid életű kultúraként határozták meg, 

amely Magyarország területén is megjelent.  

Az utóbbi években, a nagy felületű feltárások kapcsán kezd egyértelművé válni, hogy a 

feltárt lelőhelyek leletanyagai szinte soha nem egyetlen horizontba tartoznak, hanem a 

badeni kultúra belső felosztását tekintve több periódust ölelnek fel. Sokszor, pedig a 

badeni kultúra előtti, vagy az utáni kultúrák emlékanyagát is tartalmazzák, utalva 

bizonyos átfejlődésre, illetve a terület folyamatos lakottságára, tehát igen félrevezető 

egy-egy periódust lelőhely-névvel fémjelezni. A tipológiai rendszerek és a közölt 

leletanyagok egymásnak való megfeleltetését legutóbb Bondár végezte el (Bondár 2010, 

328-329, Table 4-5). A szerző Nagyút-Göbölyjárás II késő rézkori település 

kerámiaanyagának feldolgozása kapcsán a badeni kerámia tipológiai periodizációjának 

áttekintését adta, egyúttal Nĕmejcová-Pavúková tipológiai rendszerének revízióját 

nyújtotta. 

 

5.2.1.2. A kerámiaanyag tipológiai jellemzőit 

A kerámiaanyag tipológiai jellemzőinek meghatározásakor Nĕmejcová-Pavúková 

klasszikusnak tekinthető munkái (Nĕmejcová-Pavúková 1981, 1984, 1991, 1998) 

jelentették a kiindulópontot. A balatonkeresztúri  késő rézkori kerámia leletanyag 

részletes áttekintése során1 a Nĕmejcová-Pavúková által felállított tipológiai sorok 

alapvetően használhatónak bizonyultak. A kerámiák formai változatainak többsége 

                                                           
1 A kerámiaanyag leírása külön excel táblázatban található a disszertáció CD mellékletében. 
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megtalálható a dél-balatoni leletanyagokban is. Valójában csak egy különlegesebb 

edényforma nem szerepelt tipológiai táblázatában, de az is megtalálható más délnyugat-

szlovákiai leletanyagokban (Točik 1987). Nĕmejcová-Pavúková rendszere meglátásom 

szerint az egyes fázisokon belül azonban túlrészletezett, a különböző alfázisokra 

helyezett edény és díszítés variációk kronológiailag nem különíthetők el ilyen 

mértékben, illetve időbeli eltérést nem biztos, hogy mutatnak (Bondár 2010, 330). 

Balatonkeresztúr-Réti-dűlő kerámialeleteinek vizsgálata során, hasonlóan 

Balatonőszöd-Temetői-dűlő kerámiaanyagának elemzéséből levont következtetésekhez, 

egyetértek azzal, hogy a bolerázi Ib és Ic fázisok szétválasztása nem indokolt, illetve 

azzal, hogy a IIa fázisnak nevezett időbeli horizont egy átmeneti fázist jelenthetett, 

amelyben valóban megjelennek a bolerázi és a korai klasszikus badeni elemek is 

(Horváth 2012, 722). Alapvetően a három fő fázis, a bolerázi, korai klasszikus és késő 

klasszikus badeni, elkülönítése volt lehetséges a lelőhelyen. A formák és jellemzőik 

leírásánál Bondár M. legutóbb e témában megjelent tanulmányában használt összevont 

típusokat bizonyos helyeken felhasználtam a kerámiaanyag leírásánál (Bondár 2010). 

A vastag betűvel kiemelt, számozott edénytípusok a Balatonkeresztúri késő badeni 

lelőhelyen megtalálható edénytípusokat jelenti. A formai meghatározásra alkalmas 

kerámiatöredékek ezen leírások alapján kerültek táblázatokba (Függelék: 3. 6. 9. 

táblázatok) 

 

5.2.1.2.1. Csészék (5.2. ábra) 

A csészék alapformája széles száj, alacsony cilindrikus nyak és nyomott gömbös test. 

Egyfülű ivóedényként díszített és díszítetlen változata egyaránt megtalálható. 

Nĕmejcová-Pavúková tipológiai rendszerében a díszítetlen változatok a korai, bolerázi 

időszakra jellemzők (6. tábla 2) (Němejcová-Pavúková 1981 Obr. 1. Type B1; 1984 Obr. 

11. Type B1–2, Obr. 33. Type B1). A díszített változatok hasán jellegzetesen függőleges 

vagy V-alakban váltakozó kannelúra minta (2. tábla 1; 3. tábla 5-6), vagy annak 

imitációja látható a korai időszakban, (baden Ib-IIa), és a nem túl széles, kis szalagfül 

nem húzódik a perem fölé (2. tábla 3) (Němejcová-Pavúková 1981 Obr. 2, Type B1–3, Obr. 

3. Type B1–2; 1984 Obr. 33. Type B2–5) (Csésze 1. típus). 

A post-bolerázi időszakra jellemző, hogy a díszítetlen csésze/bögre szalagfülét egy kis 

perem fölé húzott bütyök jellemzi (11. tábla 5-6). Ezt a típust Nĕmejcová-Pavúková a IIa-
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ra és a IIb fázis elejére helyezte (Němejcová-Pavúková 1981 Obr. 4, Type B1–2; 1991, 

Abb.7, 8) (Csésze 2. típus). A korai klasszikus időszakban a nyomott gömbös testet 

továbbra is kannelúra díszíti, de a kicsi, cilindrikus nyak enyhén kihajló a peremnél, a 

csésze szalagfüle esetenként völgyelt és már egy kissé perem fölé húzott (31. tábla B-

2859.35, 37).  

Már a korai klasszikus időszakban megjelenik a csészék enyhén kihajló peremű, 

félgömbös vagy kónikus változata beböködött díszítéssel (10. tábla 7) (Němejcová-

Pavúková 1981 Obr. 4, Type C1). A késő klasszikus badeni időszakban (baden III–IVa) 

jellemzően egyszeres vagy dupla beböködött pontsor díszíti a hasukat (13. tábla 3). 

Ennek a formának a díszítetlen változata is előfordul (Endrődi 1997, 4.kép A1-9 típus; 

Němejcová-Pavúková 1981 Obr. 5, Type C1–2; Točik 1987, Abb. 8, B1-5) (Csésze 3. típus). 

 

5.2.1.2.2. Bögrék (5.2.ábra) 

A badeni kultúra bögréi és korsó formái a fázisokon belül igen hasonlóak egymáshoz, 

eltérés elsősorban méretükben figyelhető meg (Bondár 2010, 318). Nĕmejcová-

Pavúková tipológiai rendszerében is közösen G típusként jelennek meg végig a badeni 

kultúra élete alatt (Němejcová-Pavúková 1981 Obr. 1-5, Type G). A későbbi funkció 

meghatározások miatt a kerámiaanyag elemzésénél külön kerülnek leírásra.  

A bolerázi időszak bögréire kihajló, nagyon rövid nyak jellemző. Szalagfülük a peremből 

indul és az edény vállára támaszkodik, átmetszetük inkább ovális, mint lapos. A bögrék 

hasát legtöbbször függőleges és ferde, esetleg farkasfogas (zeg-zug) kannelúrázás borítja 

(1. tábla 7; 2. tábla 3; 3. tábla 1; 22. tábla B-1020.5), de vannak díszítetlen változatok is 

(3. tábla 4; 29. tábla B-2650.90). Előfordulnak a függőleges átfúrású szubkután fülek is 

(Bögre 1. típus). 

A klasszikus badeni időszak legelején talán a legjellemzőbb egy kihajló peremű, 

gömbösebb testű, díszítetlen bögre változat, melynek alja legtöbbször domború, így nem 

tud megállni a talpán (10. tábla 2-4, 8; 25. tábla B-1669.337; 32. tábla B-

2870.98,196,197,198) (Němejcová-Pavúková 1981 Obr. 4, Type G7) (Bögre 2. típus). A 

korai klasszikus időszakban (baden IIb-IIIa) a bögrék nyaka általában valamivel 

magasabb és a nyomottabb gömbös testet általában függőleges kannelúrák díszítik, 

szalagfülük pedig már enyhén perem fölé húzott, lapos átmetszetű és sok esetben 
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völgyelt is (10. tábla 1; 32. tábla B-2859.51) (Němejcová-Pavúková 1981 Obr. 4, Type G1-

6) (Bögre 3. típus).  

A késő klasszikus fázisra kimondottan az S-profilú, hosszú cilindrikus nyakú, nyomott 

gömbös hasú, lekerekített aljú csészék jellemzőek. Hosszú, perem fölé húzott széles 

szalagfülük van. A bögréket általában a hason függőleges kannelúrával díszítették vagy 

díszítés nélküliek (Bögre 4. típus). Balatonkeresztúron ez a forma nem jellemző, 

helyette inkább mericék fordulnak elő. 

  

5.2. ábra. Bolerázi csésze, bögre és korsó formák (II. tábla), klasszikus badeni csésze, bögre és merice 
formák (VI. tábla) Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

5.2.1.2.3. Korsók (5.2. és 5.3. ábra) 

A  bolerázi időszak korsó és bögre formái igen hasonlóak, különbség inkább csak 

méretükben fogható meg. A korsókra ívelt, alacsony, kónikus nyak és gömbös test 

jellemző. Az inkább lapos, ovális átmetszetű fül nem magasodik a perem fölé. A korsók 

hasát, csak úgy mint a bögrékét, legtöbbször függőleges és ferde, esetleg farkasfogas 

(zeg-zug) kannelúrázás borítja (22. tábla B-1078.6), de vannak díszítetlen változatok is. 

Gyakoriak itt is a függőleges átfúrású szubkután fülek (26. tábla B-1829.34) (Korsó 1. 

típus).  
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A korai klasszikus időszakban (baden IIb-III) a korsók magasabb, hengeresebb nyakkal 

és nyomottabb, kónikusabb testtel fordulnak elő, szalagfülük egy kicsit a perem fölé 

húzott (11. tábla 8). Ennek a típusnak a tipológiailag legidősebbnek tartott típusai azok, 

amelyek hasa függőleges és ferde kannelúrák váltogatásával díszítettek (9. tábla 6-7; 25. 

tábla B-1669.343). Ebben az időszakban jellemző a nyak-váll találkozásánál megjelenő 

vízszintes kannelúra is (9. tábla 3), de a bikónikus nyomott gömbös testet legtöbbször 

függőleges kannelúrázás díszíti (8. tábla 1; 16. tábla 5). Előfordulnak beböködött 

pontokkal díszített és díszítetlen változatai is (8. tábla 6; 16. tábla 4, 6) (Korsó 2. típus).  

 

5.3. ábra. Korai és kései klasszikus badeni korsó formák (VII. tábla) Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

A késő klasszikus időszakban (baden III-IVa) a korsók hosszú cilindrikus nyakkal, 

nyomott gömbös testtel rendelkeznek, amelyek az edény alsó harmadán a 

legszélesebbek. Szalagfülük széles, lapos átmetszetű és magasan a perem fölé húzottak, 

néha beböködött pontsor díszíti őket. A korsó fülén függőlegesen futó, dupla pontsoros 

díszítés mellett a perem alatt és a nyakon és fülön is találkozunk függőlegesen lefelé futó 

beböködött pontsorokkal (27. tábla B-1955.1, B-1955.7). Itt már a függőleges és ferde 

kannelúrák váltogatásával készült díszítésmód nem fordul elő, ezeken inkább 

benyomott pontok és szélesebb kannelúra díszítés dominál (15. tábla 8; 17. tábla 7; 24. 
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tábla B-1630.1; 26. tábla B-1949.1). Sokszor a széles szalagfüleket kannelúrával is 

díszítették. (Korsó 3. típus). 

 

5.2.1.2.4. Tálak (5.4. ábra) 

A tálak töredékei általában igen nagy mennyiségben jelennek meg badeni telepeken. 

Három fő forma különíthető el, melynek számos variációja figyelhető meg a 

leletanyagokban, így Balatonkeresztúron is. A különböző táltípusok megtalálhatók végig 

a badeni időszakban, kronológiai különbségek az apró részletekben figyelhető meg.  

A bikónikus vagy kónikus tálak, amelyet tölcséres vagy kihajló peremű tálnak is 

szokás nevezni, Nĕmejcová-Pavúková tipológiai rendszerében J típusként jelennek meg 

(Němejcová-Pavúková 1981 Obr. 1- 5, Type J). A tálakra jellemző a tölcséresen kihajló 

perem, éles törésvonal, csonka kúpos test (4. tábla 3; 5. tábla 3; 20. tábla B-608.136,  B-

608.14). 

A bolerázi időszakban peremük belső oldalát vagy az egész belső felületüket változatos 

kannelúra díszítés fedi (5. tábla 4-6; 20. tábla B-608.14), törésvonalon esetenként 

bütykök (1. tábla 2-3; 4. tábla 2; 20. tábla B-608.14)  bevagdalások (1. tábla 2) találhatók, 

vagy a kónikus tálrészen bekarcolt halszálka minta, esetleg durvított (Kammstrich) 

felület jellemzi őket (4. tábla 2; 20. tábla B-608.168), míg peremük besimított, de 

díszítetlen, nagyméretű változatai is előfordulnak (4. tábla 5) (Tál 1. típus).  

A korai klasszikus badeni (baden IIb-III) kihajló peremű tálak törésvonala 

legömbölyítettebbé válik, maguk a tálak is mélyebbek lesznek (10. tábla 5). 

Törésvonalukon alagútfülek vagy fogóbütykök jelennek meg (8. tábla 2). A tálak között 

előfordul, hogy kihajló peremük besimított, fényezett, míg a test felülete durvított (11. 

tábla 4). Díszítetlen változata is előfordul, legtöbbször ezek igen nagy méretűek is 

lehetnek (10. tábla 5). Az idősebb klasszikus badeni kultúra tálai díszítésükben is 

különböznek a bolerázi időszak táljaitól. Gyakran a tálak külső oldalát beböködött 

pontok és bekarcolt vonaldíszek, sraffozott függő háromszögek variációival díszítették 

(11. tábla 7; 12. tábla 5; 27. tábla B-1950.3). A tálak belső díszítéseként megjelenő belső 

kannelúra még megtalálható ebben az időszakban (12. tábla 1, 3; 29. tábla B-2468.10), 

de egyre kevesebb esetben fordul elő, és elsősorban a perem belső felületén való 

alkalmazásra szűkül (Tál 2. típus). 
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A késő klasszikus badeni (baden III-IVa) tölcséres nyakú, kihajló peremű kónikus tálak 

még mélyebbek, a vállnál lévő törésvonaluk legömbölyített. Beböködött pontsorok 

díszítik, nem csak a törésvonalon, hanem a perem alatt is (13. tábla 1-2; 15. tábla 3-4; 17. 

tábla 4; 30. tábla B-2828.10), amely ebben a késői időszakban a korsóknál is megjelenik. 

A peremet bevagdosással is szokták cizellálni. A tálak belső felén a váll vonalának 

homorulatában is jellemző a pontsor díszítés, valamint a tál lentebbi részén a bekarcolt 

háromszög vagy vonaldíszítés (13. tábla 2; 14. tábla 1; 15. tábla 5). Előfordul díszítetlen 

változatban is (13. tábla 7; 14. tábla 5; 15. tábla 6). Ezek a tálak vagy fül nélküliek vagy 

szubkután füllel rendelkeznek. A bikónikus tálakon többször is látszik a polírozás 

nyoma, általában csak a váll fölötti részen (Tál 3. típus). 

  

5.4. ábra. Bolerázi tál formák (IV. tábla), klasszikus badeni kihajló peremű tál formák és kétosztatú tál 
töredékek (VIII. tábla) Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

A behúzott, kissé duzzadt peremű, lekerekített vállú, bikónikus testű tálak, amelyek 

díszített és díszítetlen változatban is előfordulnak leginkább a bolerázi időszakra (baden 

Ib) jellemzőek (1. tábla 4; 20. tábla B-608.100) (Tál 4. típus). Nĕmejcová-Pavúková 

tipológiai rendszerében H típusként jelennek meg (Němejcová-Pavúková 1981 Obr. 2, 
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Type H). A későbbi kora és kései klasszikus badeni periódusban már inkább a félgömbös, 

vagy enyhén kónikus formák fordulnak elő (Němejcová-Pavúková 1981 Obr. 3-5, Type H).  

A félgömbös tálak leginkább a korai klasszikus időszaktól jellemzőek, bár a bolerázi 

időszakban is előfordulnak néha (Tál 5. típus). Egyenes vagy behúzott pereműek, 

profitált aljjal rendelkeznek. Gyakran a perem alatt vagy a hason benyomott pontsor 

vagy lencsedísz látható, melyet néha plasztikus bütyök tör meg (7. tábla 1). Többször 

ebből a beböködött pontsorból bekarcolt vonalak (11. tábla 1) vagy sraffozott függő 

háromszögek indulnak körbe a tál felületén.  

A késő klasszikus fázisban (baden III-IV) kimondottan az enyhén behúzott peremű, de 

már kónikus testű formák jellemzőek, díszítésben a vállon beböködött pontsorok 

jellemzők, de a bekarcolt hálóminta is előfordul (Tál 6. típus). 

 

5.2.1.2.5. Amfora alakú edények (5.5. ábra) 

Az alapforma rövid, enyhén kihajló nyak és ovális, esetleg ívelt, bikónikus testtel 

jellemezhető. A formavariáció között megtaláljuk a vállon vagy a has felső harmadára 

felrakott két vagy több kisebb szalagfüllel ellátott edényt és a fül nélkülieket is.  

A díszítetlen formákat Nĕmejcová-Pavúková függesztő edényekként (N típus) határozta 

meg tipológiai rendszerében és a bolerázi időszakhoz (baden Ia–Ic) sorolta őket 

(Němejcová-Pavúková 1981, Obr 1.-2., Obr. 11), de Bondár az amfora típusú edényekhez 

(Amfora 1. típus) sorolta őket (Bondár 2010, 312), amellyel teljességgel egyetértek 

(ltsz.11.1.B-608.44). A forma azonban létezik a későbbi badeni időszakban is, kissé 

nyitottabb, cilindrikus szájjal és kónikusabb testtel, vállon két kisebb szalagfüllel (18. 

tábla 4) (Endrődi 1997, 4. kép J2-3; Točik 1987, Abb. 8, E-2). 

A díszített amfora típusú edények jellemzői a vállon körbefutó többszörös, 

benyomkodással tagolt bordasor, és az edény testét díszítő bekarcolt halszálka minta, 

plasztikus bütykök és durvított felületek váltakozása (1. tábla 1; 3. tábla 3; 4. tábla 1; 7. 

tábla 4; 20. tábla B-464.3, B-608.184; 22. tábla B-1020.10). Méretük igen változatos. A 

díszített variációk O típusként jelennek meg Nĕmejcová-Pavúková rendszerében. Bondár 

M. az amforák 2. típusába sorolja ezeket (Bondár 2010, 312). Itt szintén Amfora 2. 

típusként kerülnek besorolásra A forma megtalálható vállon vagy a hason nyugvó két 

szalagfüllel (27. tábla B-2162.10), a vállra felrakott hármas–kettes-egyes tagolt 
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bordasorral a bolerázi (baden Ib-IIa) időszakban (6. tábla 8; 5. tábla 1-2;  30. tábla B-

2757.1).  

A klasszikus badeni időszakra az ujjbenyomkodásokkal tagolt bordák száma egyre 

csökken és az ovális testek felületén bekarcolt függő háromszögek, hálóminta, 

beböködött pontsorok (9. tábla 4-5), esetleg nagy kannelúraszerű díszítések jelennek 

meg (6. tábla 7; 12. tábla 7;  32. tábla B-2870.4) (Amfora 3. típus). 

Az amfora formákhoz szokták sorolni az alacsony, behúzottabb nyakú és tojásdad alakú 

edényt, amelynek legtöbbször díszítetlen a testfelülete (Němejcová-Pavúková 1984 Obr. 

11. Type O1–5; Bondár 2010, 314). Fül nélküliek, vállukon a bolerázi időszakban 

háromszoros, majd a klasszikus badeni időszakra kétszeres és egyszeres tagolt bordasor 

fut körbe (17. tábla 1-2). A késő klasszikus fázisban (baden III–IV) ez a forma füllel, 

díszítetlenül, nagyméretű tárolóedényekként jelenik meg. Nyakuk hengeres, hasuk 

öblös, tipológiailag az idősebb klasszikus badeni kultúra amfora alakú edényeiből 

vezethetők le (18. tábla 4) (Amfora 4. típus). 

 

5.5. ábra. Bolerázi amfora alakú edényformák (I. tábla) Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 
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5.2.1.2.6. Amfora alakú tárolóedények  

Az amfora alakú tárolóedények fül nélküli nagyméretű hombárok. Szélesebb szájú 

edények, mint a klasszikus amfora forma, nyakuk hengeres, hasuk öblös. A K típusként 

jelenik meg Němejcová-Pavúková rendszerében, a bolerázi (baden Ib) fázisban 

nyakukon körbefutó egy vagy két bordasorral (Němejcová-Pavúková 1981 Obr. 2; 1984 

Obr. 11, Obr. 33, Type K1–2). A későbbi időszakban a plasztikus bordadíszítések 

gyakoribbá válnak. Nagyméretű hasas tárolóedény, ívelt nyakkal, a nyakhajlatban két 

szemben ülő átfúrt füllel vagy fogóbütyökkel vagy anélkül a jellemző forma a klasszikus 

badeni időszakra (18. tábla 5-6). A balatonkeresztúri kerámianyagban csak töredékesen 

található meg ez a forma. Meglétükre a töredékek falvastagságából és szalagfülekből 

következtethetünk. 

 

5.2.1.2.7. Fazekak (5.6. ábra) 

Az S-profilú, enyhén behúzott nyakú és kihajló peremű, kónikus testű fazék igen 

változatos mérettartományban fordul elő. Němejcová-Pavúková tipológiai sorában P 

típusként jelennek meg (1981 Obr. 1–4; 1984 Obr. 11, Obr. 33, Type P). A telepanyagok 

egyik vezető edényformája. A típus kialakulását Endrődi a bolerázi csoporttól 

követhetően vezeti le, ahol többsoros bordadísszel fordulnak elő (Endrődi 1997). Mind a 

klasszikus és késő badeni, mind a kosztoláci kultúrában hasonló gyakorisággal 

előforduló típus és a telepek általános és gyakori kerámiája. A forma kisebb variációja is 

előfordul, legtöbbször csuporként került megnevezésre, de alakja miatt idesorolható (2. 

tábla 4; 29. tábla B-2650.60). 

A bolerázi fázisra (baden Ib-IIa) jellemző a perem alatt futó többszörös (2-3 sor) 

plasztikus, bevagdalásokkal tagolt borda (1. tábla 5-6; 2. tábla 6; 4. tábla 6; 20. tábla B-

608.185; 21. tábla B-608.9; 26. tábla B-1769.10). Az edények teste legtöbbször külön 

felvitt agyagmázzal, vagy bekarcolt halszálka mintával durvított és kis szalagfülek 

helyezkednek el a peremen vagy nyakon (1. tábla 5; 6. tábla 3, 5-6;26. tábla B-1829.86; 

28. tábla B-2410.268), vagy az edény felső harmadán (Fazék 1. típus).  

A fazekak a későbbi időszakokban is enyhén profilált testűek, a peremen ujjbenyomásos, 

vagy bevagdalt, plasztikus bordadísz látható, felületük durvított, sokszor kis szalagfülek 

vagy bütykök helyezkednek el az edény pereméből indulva a nyakon (8. tábla 3-4; 16. 

tábla 3; 32. tábla B-2870.11). A peremen gyakran bevagdosás, vagy lencsesor látható és 
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az ujjbenyomkodásokkal tagolt bordák száma kettőre (10. tábla 6; 16. tábla 2), illetve 

egyre csökken. A felületük lehet sima díszítetlen (16. tábla 1; 25. tábla B-1669.88), 

esetleg bekarcolt háló minta díszíti az egész felületet vagy csak az edény felső harmadát 

(23. tábla B-1320.14) (Němejcová-Pavúková 1981 Obr. 3. Type P1–2, Obr. 4. Type P2–4, 

Obr. 5. Type P). (Fazék 2. típus).  

A késő badeni időszakban az előbbiek folytatólagos megléte mellett az egyszerű 

díszítetlen, de egy kicsit elnyújtottabb ovális forma jellemző, esetleg a peremen két 

szemben elhelyezkedő fogóbütyökkel (13. tábla 6), illetve perem alatt beböködött 

pontsorral vagy egyszeres bordával díszítve. Díszítésben itt is előfordul az edény testét 

befedő bekarcolt hálóminta (26. tábla B-1949.15) (Fazék 3. típus). 

  

5.6. ábra. Bolerázi fazék és tárolóedény formák (III. tábla), klasszikus badeni fazék és amfora alakú edény 
formák (V. tábla) Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

5.2.1.2.8. Hombárok /tárolóedények (5.6. ábra) 

A hombárok nagy méretű gabonatároló edények. Az S-profilú, enyhén behúzott nyakú és 

kihajló peremű, kónikus formájú tárolóedény csak méretében és falvastagságában tér el 

az előbb tárgyalt fazék formától. Nĕmejcová-Pavúková ezt a típust szintén együtt 

tárgyalta a P típusú fazekakkal (Nĕmejcová-Pavúková 1981 Obr. 1–4; 1984 Obr. 11, Obr. 
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33, Type P). Felületük legtöbbször durvított, olyan mintha felvitt agyagmázzal fedték 

volna be (2. tábla 5; 28. tábla B2-410.24, B-2410.106, B-2410.115). A perem alatt 

többszörös, benyomkodással tagolt bordadíszek, a nyakon vagy a vállon egymással 

szemben kis szalagfülek, esetleg fogást elősegítő bütykök találhatók (4. tábla 4, 6). A 

hombárok a badeni kultúra élete folyamán formájukban alig változnak, de a késői 

időszakban tojásdad testük egy kicsit elnyújtottabb lett. A badeni időszakok közötti 

eltérés a perem alá közvetlenül feltett tagolt bordadísz-sorok számán figyelhető meg. A 

két-három soros bordadísz a bolerázi fázisra jellemző (28. tábla B-2410.24, B-2410.115) 

(Tárolóedény 1. típus).  

A korai klasszikus badeni időszakban az egy, ritkábban kettős bordasor jellemző, a kis 

szalagfülek helyett egyre inkább a bütykök megjelenése jellemző (Tárolóedény 2. 

típus).  

A késő klasszikus badeni időszakban is hasonló jellemzők írhatók le. A durvított 

felületek mellett peremük alatt közvetlenül egysoros, tagolt borda vagy beböködött 

pontsor fordulhat elő. (Tárolóedény 3. típus).  

A balatonkeresztúri kerámianyagban töredékesen található meg ez a forma. Meglétükre 

a töredékek falvastagságából, felületük kiképzéséből következtethetünk. 

 

5.2.1.2.9. Kétosztatú tálak (5.4. ábra) 

A korai klasszikus (baden III) fázisban új formaként jelenik meg a kétosztatú tál,  

amelyet bekarcolt háló minta, beböködött pontsorok, sraffozott háromszögek 

díszíthetnek. Němejcová-Pavúková tipológiai táblázatában az L típus képviseli 

(Němejcová-Pavúková 1981 Obr. 5. Type L). A kétosztatú tálak a badeni kultúra egyik 

legjellegzetesebb kerámia típusa, amelyet legtöbbször a kultikus tárgyak körébe szokott 

sorolni a kutatás, rendeltetésének kérdésessége miatt. Ezzel szemben gyakran 

előfordulnak telepanyagokban, olyan változatos kivitelezési és minőségbeli 

különbséggel, hogy bizonyos esetekben elgondolkoztató különös rendeltetésük. 

Általában a kétosztatú tálak oldalán, alján és peremén a bekarcolt vonaldíszek, 

függőleges párhuzamos vonal kötegek, sraffozott háromszögek valamint a beböködött 

vagy benyomott pontsor díszek kombinációjával találkozunk (15. tábla 1; 17. tábla 5-6). 

Díszkorongjukon is igen eltérő méret és díszítésbeli különbségek tapasztalhatók. Vannak 

díszítetlen, kisebb átmérőjű osztógombbal ellátott darabok, amelyek a korábbi fázist 
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(baden III) képviselik (23. tábla B-1320.1), míg a legkésőbbiek gazdagon díszítettek (33. 

tábla B-2948.49) (baden IV). A kétosztatú tálak pereme alatt függesztő fülek találhatók. 

A formára jellemző a kannelúra díszítés, vagy a perem felé emelkedő ansa lunata 

szerűen kiképzett függesztő fül, valamint a peremből induló, plasztikusan kiképzett 

függőleges bordák alsó részének átfúrásával kialakított függesztő fül és alagút fül. A 

balatonkeresztúri lelőhelyen ilyen szépen díszített darabok nem kerültek elő, csak 

töredékekből következtethetünk a forma meglétére, ezért altípusait sem tudjuk 

megkülönböztetni. 

A szakirodalomban legtöbbször különleges, szertartási tárgyként tartják számon. Ennek 

problematikáját legutóbb Bondár M. a budakalászi temetető (Bondár 2009, 285), 

Horváth T. a szertartási edények és állat áldozati gödrök kapcsolatán keresztül (Horváth 

2012, 171) tárgyalta munkájában. 

 

5.2.1.2.10. Mericék (5.2. ábra) 

Kizárólag a III fázis végén és a IVa fázisban jelennek meg az úgynevezett mericék, 

amelyek vagy csúcsos aljjal, kúpos testtel vagy enyhén domború fenékkel, enyhén ívelt 

cilindrikus testtel és kihajló peremmel rendelkeznek. Mindhárom formának széles, 

magasan a perem fölé húzott szalagfüle van, amely vagy az edényke aljáról, vagy 

középvonalából indul, és a peremre támaszkodik. Néha omphalosos kialakítású 

aljkiképzés látható (Němejcová-Pavúková 1981 Obr. 5. Type F; Točik 1987, Abb. 8, C1a, 

C1b, C1c). A fordított csonka kúpos testű lapos aljú merice, melynek széles szalagfüle az 

edénytest közepétől indul és magasan a perem fölé húzott. Ez a típus a korai klasszikus 

időszak végén jelenik meg (Endrődi 1997, 130). A fordított kúpos testű, kis lapos vagy 

hegyes aljú merice, melynél a fül az edény alsó harmadából vagy az aljából indul (13. 

tábla 5; 14. tábla 2-4; 18. tábla 1-2; 24. tábla B-1630.4; 30. tábla B-2751.2; 33. tábla B-

2948.110, B-2948.119), illetve a hengeres testű, lapos aljú változat, melynél a széles 

szalagfül az edény aljáról indul (14. tábla 6; 15. tábla 2; 18. tábla 3), kizárólag a késő 

klasszikus (baden IV) fázisban jellemző (Bondár 1982). 

 

5.2.1.2.11. Virágcserép alakú edény  

Ezt a kerámiaformát a badeni kultúra fiatalabb szakaszának leletei között találjuk meg 

Endrődi baden IVa fázisba, O2-3 típusába sorolja be (Endrődi 1997, 130, 4. kép). A 
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virágcserép alakú edény, az egyenesen levágott peremű pohár forma előfordul 

díszítetlen és egy díszített változatban is. A díszített változat oldalát gyakran a perem 

alatt középmagasságban és az aljához közel dupla pontsor díszíti. Egyik változatának 

peremből magasan felhúzott széles szalagfüle van, amely oldalának alsó harmadából 

indul. Legtöbbször díszítetlen, fül nélküli változatai fordulnak elő (17. tábla 3). A 

szögletesedő formák ebben az időszakban kerülnek előtérbe. 

 

5.2.1.2.12. Különleges forma 

Egy különleges ovális, mély ívelt oldalú tál került elő a B-2400-esobjektumból. Külső 

felületét agyagmáz borítja (6. tábla 1; 27. tábla B-2400.39) A forma Točik CH1 típusához 

hasonlít (Točik 1987, Abb. 9), amelyet Šurany lelőhely anyagából vett fel tipológiai 

táblájába. Němejcová-Pavúková rendszerében nem található meg. Az edény jó 

párhuzama a közeli Balatonőszöd-Temetői-dűlő lelőhelyén került elő (Horváth 2012, 

52.1 ábra). A formát talán só lepárlására használhatták (Gibbson – Woods 1990, 271;  

Horváth 2012, 615). 

 

5.2.1.3. A kerámia leletanyag jellemzőinek összefoglalása 

Az elemzésbe bevonható kerámiatöredékek (1384 db) természetesen limitáltak, nem 

minden egyes töredékről lehet egyértelműen eldönteni, hogy milyen formához 

tartozhatott, mégis le kell szögezni, hogy a badeni komplexum népessége igen 

karakterisztikus edényformákat használt, melyek díszítései is sok esetben 

formafüggőek, így véleményem szerint, az őskori kultúrák között a badeni időszak igen 

szerencsésnek mondható a kerámiatöredékek meghatározhatósága szempontjából. 

Természetesen a meghatározások során nem zárható ki a szubjektum maga, de 

törekedtem a fentebb leírt kerámiaformák és díszítések következetes követésére. A 

táblázatba bekerült edényformák darabszáma restaurált darabok, elkülöníthető 

peremek, profilok és meghatározható oldaltöredékeket jelentenek, nem a teljes kerámia 

leletanyagot (5.7. ábra). A fazekakból, tárolóedényekből származó jellegtelen 

oldaltöredékek kategorizálásánál a falvastagság és felszíni kiképzés segített. A fazekak 

falvastagságánál 0,6-1,2 centimétert, míg a tárolóedények/hombárok esetében 1,2< 

centimétert vettem alapul. 
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5.7. ábra. A késő rézkori kerámiaformák megoszlása a késő rézkor különböző fázisaiban Balatonkeresztúr-
Réti-dűlőn 

 

A diagramokban szereplő számok az azonosítható töredékek darabszámát jelentik. A 

bolerázi időszak darabszámai (733 db) a fázis legmagasabb objektumszámával 

magyarázható, ahonnan értelemszerűen több kerámia/kerámiatöredék került elő, mint 

a másik két fázisból összesen (371 db – 280 db). Mégis az arányok összehasonlítása 

hasznos lehet a további elemzések szempontjából.  

Érdekes megfigyelni, hogy mindhárom periódusban a feltételezhetően általánosan 

legtöbbször használt fazekak/amfora típusú edények mellett egy ugyanolyan vagy még 

magasabb százalékban előforduló forma, a kihajló peremű kónikus tálak és a klasszikus 

badeni időszakban a korsó is ilyen (5.8. ábra).  
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5.8. ábra. A kerámiaformák egyenkénti megoszlása a késő rézkor különböző fázisaiban Balatonkeresztúr-
Réti-dűlőn 

 

Ha használati szempontból tekintjük át a formákat, akkor a tálaló készletek szinte az 

edényformák felét teszik ki (5.9. ábra).2 Ebből az ivásra alkalmas formák - mint csésze, 

bögre, korsó és feltehetően a merice is ide tartozik - arányait vetjük össze, szinte 

mindhárom időszakban az edénykészlet ¼-ét teszik ki, de a korai klasszikus településen 

különösen magas a bögrék és korsók aránya (5.10. ábra).  

 

5.9. ábra. A kerámia típusok megoszlása a bolerázi időszakban Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn (733 db 
töredék) 

 

                                                           
2 A kördiagramok jelkulcsában szereplő zárójeles számok a 6.1.2.3. fejezetrészben a szeriációhoz használt 
edényforma-változatokat jelentik. 
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Az étkezéshez kapcsolható készletek (főleg a tálakat sorolhatjuk ide) szintén az edények 

kb. ¼-ét teszik ki és arányuk egységesnek mondható mindhárom fázis alatt. A főzéshez 

feltételezhetően elsősorban a fazekakat és az amfora típusú edények egy részét 

használhatták, a szűkebb szájú példányokat inkább tároló célokat szolgálhattak. A késő 

badeni időszakból a virágcserép alakú edények is talán idesorolhatók (5.11. ábra). Ha így 

összesítjük a formákat megközelítőleg az edényformák 30%-t teszik ki. A tárolásra 

alkalmas edények viszonylag egységesen 15-17 %-át teszik ki a telepanyagnak. A 

feltehetően kultikus vagy legalábbis különleges célokra használt kétosztatú tálak a 

klasszikus fázishoz kapcsolhatók, megjelenésük erre az időszakra korlátozódik. A 

lelőhelyen elsősorban a késői településhez köthetők, amely felhívja a figyelmet a késő 

klasszikus településrész objektumainak vizsgálatkor a terület funkciójának vizsgálatára. 

 

5.10. ábra. A kerámia típusok megoszlása a kora klasszikus badeni időszakban Balatonkeresztúr-Réti-
dűlőn (371 db töredék) 

 

5.11. ábra. A kerámia típusok megoszlása a késő klasszikus badeni időszakban Balatonkeresztúr-Réti-
dűlőn (280 db töredék) 

4% 

21% 

16% 

16% 
1% 1% 

10% 

2% 

22% 

6% 

1% 0% 

Csésze (8.) 

Bögre (9. 12.) 

Korsó (10.) 

Tál kihajló peremű kónikus (11.) 

Tál behúzott peremű  (5.) 

Tál félgömbös (13.) 

Amfora típusú edény (6. 19.) 

Amfora típusú tároló edény (23.) 

Fazék (7. 20.) 

Tároló edény (25.) 

Csőtalpas tál  

Kétosztatú tál (15.) 

0% 2% 

18% 

21% 

4% 
10% 

2% 

19% 

8% 

0% 
3% 12% 

1% 

Csésze (14.) 
Bögre (16.) 
Korsó (17.) 
Tál kihajló peremű kónikus (18.) 
Félgömbös tál (13.) 
Amfora típusú edény (19.) 
Amfora típusú tároló edény (23.) 
Fazék (20.) 
Tároló edény (25.) 
Csőtalpas tál  
Kétosztatú tál (15.) 
Merice (21.) 
Virágcserép alakú edény (22.) 



65 
 

 

A tálaló edények és ezen belül ivóedények korai klasszikus időszakban mutatkozó 

kiugró száma ellenére azt mondhatjuk, hogy az egyes funkcionális edénykészletek 

arányai egységesek a település élete alatt, ami azt is jelenti, hogy az edények 

felhasználása, evés, ivás, főzés tárolás nem fázis és kultúra specifikus, hanem a minden 

napi élet részei. 

 

5.2.2. Csiszolt kőanyag bemutatása3 

 

Csiszolt kőeszköz anyaghoz az elsősorban őrléshez használatos őrlőszerszámokat és a 

vágásra használatos kőbalták sorolhatók a leletanyagban, kiegészülve néhány 

feltehetően kerámiakészítéshez kapcsolható simító kavicsokkal (5.12. ábra). 

Összesen 109 db őrlőkő, őrlőlap és dörzskő, 6 db simító kavics és 25 db kőbalta került 

elő a balatonkeresztúri lelőhely badeni időszakából (Függelék: 10. táblázat). Látható, 

hogy míg viszonylag sok az őrlő- és dörzskő (39. - 40. tábla), addig a kőbalták (34. – 36. 

tábla) szerényebb számban képviseltették magukat a településen. A balták nagy részén 

másodlagos felhasználás nyomai figyelhetők meg. Ez is azt bizonyítja, hogy a településen 

maximálisan fel- és kihasználták a kőeszközöket, amely arra utalhat, hogy nem volt 

könnyű megfelelő kőnyersanyaghoz jutni. A szegényes kőeszköz szám a kőanyag 

egészére nézve megállapítható, és hasonló a régió badeni lelőhelyeihez (Horváth 2012, 

404). 

A lelőhelyen feltárt csiszolt kőanyag esetében a nyersanyag választék, a tipológiai 

formák és a technológia nagyon egységesnek mondható. A település különböző fázisai 

között is csak mennyiségi adatokban térnek el egymástól, ezért a következőkben egyben 

tárgyaljuk őket. Az egyes időszakokban történő előfordulásukat a 8. fejezetben található 

leletszóródási térképek ábrázolják. 

A csiszolt őrlőkövek (39. - 40. ábra) anyaga elsősorban szürke és vörös permi homokkő, 

esetleg durvább szemcsés barna homokkő volt. Alakjukról elmondható, hogy főleg ovális 

vagy kissé szögletesedő az őrlőlap részük, és félgömbös átmetszet jellemzi őket. 

                                                           
3A csiszolt kőanyag meghatározását Dr. Horváth Tündének és Marton Tibornak (MTA BTK RI 
munkatársainak köszönhetem. A kőnyersanyagok  különlegesebb darabjainak petrográfiai vizsgálatait 
Oláh István Csaba geológus, a MNM NÖK Leletdiagnosztikai Laboratórium munkatársa végezte el. Az 
eredményekért Neki és Pánzél Péter geológusnak tartozom köszönettel. 
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Hosszanti tengelyük mentén ferdék lehetnek és egyik végük íveltre, míg másik 

egyenesre faragott. A finomabban kifaragott oldalak több esetben lecsiszoltak. Lapszerű 

csiszolólapok is szép számban előfordultak. Több őrlőlap feltehetően a gyakori őrlés 

miatt kiteknősödött (39. tábla B-2237, B-2311), esetleg vájat alakult ki rajtuk (39. tábla 

B-1493, B-2400/2), az egyiken pedig üreg alakulhatott ki magok törésétől (39. tábla B-

1644). Megfigyelhető, hogy az elkopott, eltörött őrlőlapokat, csak úgy, mint a sérült 

kőbaltákat másodlagosan felhasználták marokkőnek. A marokkövek vagy dörzskövek 

anyaga legtöbbször szintén homokkő (vörös permi homokkő), néhány esetben kvarcit és 

esetleg bazalt, de ez utóbbi esetben legtöbbször csiszolt kőbalta másodlagos 

felhasználásáról van szó. Formájuk általában gömbölyű, esetleg ovális, pont kézbe illő. 

Simító kavicsok mindig őrlőkövekkel és két esetben kőbaltával együtt kerültek elő. A 

kavicsokat elsősorban kerámia besimításához, fényezésre használhatták.  

 

5.12. ábra. A késő rézkori csiszolt kőanyag tipológiai összetétele Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

A kőbalták két fajtája található meg a településen, a nyéllyukas és a nyéllyuk nélküli 

trapéz alakú változat. Nyersanyaguk legtöbb esetben bazalt, amelyet feltehetően a közeli 

Balaton-felvidékről származhat. A kőbalták egy része igen rossz állapotban került elő, 

felszínük lemezesen lepattogzott és érintésre erősen mállottak, így sokszor a típusuk 

megállapítása is nehézkesnek bizonyult (34. tábla B-1647, B-2067/2). Feltételezhető 

volt, hogy erős égésnek voltak kitéve, de visszaellenőrizve az előkerülésük kontextusát 

egyedül egy esetben, a B-2757-es gödörben volt bizonyítható az égési réteg (36 tábla B-

2757). Ebből az objektumból erősen égett pattintott kőeszköz is előkerült. A többi 
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esetben semmi sem támasztotta alá az égés meglétét, legalábbis az objektumon belül 

nem, viszont a Balatonőszödön feltárt bazalt kőbalták nagy része is hasonló állapotban 

került elő. A balatonőszödi baltákon végzett vizsgálat kimutatta, hogy ezek valószínűleg 

helyi, Balaton-felvidékről származó, a betemetődés jellegének és idejének függvényében 

erősen málló állapotba kerülő bazalt változatokból készültek (Horváth 2012, 403).  

Az átfúratlan balta példányok főként laposak és trapéz alakúak voltak, az átfúrt 

nyéllyukas darabok közepes és nagyobb méretvariációban kerültek elő, az előbbiek 

gyalubalták míg az utóbbiak nehéz fejű kalapács balták lehettek. A nyéllyukas balták 

készítési hulladékaként értelmezhető kúpos kőfurat mag csak négy esetben került elő. 

Érdekes, hogy ahonnan kőfurat mag került elő, onnan kőbalta nem, illetve hogy míg a 

nyéllyukas balták nagy része a bolerázi időszakból származik, kőfurat csak klasszikus 

badeni fázisból került elő. A kőbaltákat elsősorban favágáshoz és famegmunkáláshoz 

használhatták (vágás, faragás, vésés). Talán vannak közöttük olyan darabok is, amelyek 

vadászathoz, állatok megölésére vagy harci fegyverként funkcionált. Ilyen lehetett a B-

464-es gödörben talált balta (36. tábla B-464). Egy másik baltán vörös festéknyom volt 

megfigyelhető (34. tábla B-1020/2), amely talán összefüggésbe hozható a festék 

porításával és ezáltal ugyanabban a  gödörben talált kerámia simító kaviccsal, azaz 

mindkét eszköz kerámiakészítéshez kapcsolható. A baltákat ilyenkor valószínűleg 

kalapácsként zúzásra használhatták. Minden bizonnyal egy-egy eszköznek számos 

területen vették hasznát és ezek a tevékenységek olybá tűnnek, hogy elsősorban a 

háztartásokhoz kapcsolódtak. Ezért talán az sem meglepő, hogy a kőbaltákat általában 

őrlőkövekkel, csiszolólapokkal együtt találtuk a gödrökben, gyakran a kőbalta 

másodlagos felhasználásának nyomaival.   

Néhány esetben azonban egyértelműen import kőanyaggal van dolgunk, amelyek  csak 

távolabbi forrásokból lehetett beszerezni és mind nyersanyagában, mind 

kidolgozásukban a státusz-szimbólum kategóriába sorolhatók. (A kőzetek petrográfiai 

vizsgálatának eredményei a lentebbi 5.2.2.1. fejezetrészben olvasható.) Ezek az 

importkőzetek megjelennek az őskor más korszakaiban is (Szakmány 2009), azonban a 

lelőhelyen általánosan felhasznált, regionálisan, azaz a közelben beszerezhető 

kőnyersanyagokkal szemben különleges jelentőséggel bírnak. Ilyen a lelőhely egyik 

legkülönlegesebb darabja egy kőbuzogány töredéke, amelyet egy zöldpala fáciensű 

metamorfózist elszenvedett metagabbróból készítettek (36. tábla B-1769). Esetében 

tételezhető fel, hogy státusz-szimbólum vagy méltóság jelvény lehetett. A kőbuzogány 
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nyersanyaga északi (kis-lengyelországi, Jordanów-Gogolow) területek felé mutat, de 

nem vethető el az esetleges déli, balkáni eredete sem. Érdemes megjegyezni, hogy 

néhány csiszolt kőeszköz és a badeni településen talált volhíniai kova és ’északi’ tűzkő 

eszközök nyersanyag-lelőhelyei azonos, északi területek felé vezetnek. Elképzelhető, 

hogy a beszerzésük egyszerre történ és a nyersanyag vagy a kész termék a régión belül 

került elosztásra. Ez annál is valószínűbb, mert a közeli balatonőszödi badeni telepen 

csiszolt és pattintott kőanyag összetétele nagyon hasonló a Balatonkeresztúron 

találtakkal (Horváth 2012, 492). A lelőhelyen ún. luxus nyersanyagból, szerpentinitből és 

egy amfibolitból (36. tábla B-464) kialakított nyéllyuk nélküli balta és egy kontakt 

metabázitból (zöldpala) (36. tábla B-683) készült nyéllyukas változat, melynek nyéllyuk 

része teljesen elkopott. Míg a szerpetinit forráshelye a Mecsek előterében található Gyód 

vagy Helesfa lehetett, addig az amfibolit lelőhelyéül már távolabbi helyek jöhetnek 

számításba, mint a csehországi Morvaikum és Moldanubikum területe, vagy a Kis-

Kárpátok területe Szlovákiában, a kontakt metabázit (zöldpala) pedig a morvaországi 

Želešice bányájából származik (Szakmány 2009, 15-17). Különleges darab még a 

kristályos mészkőből csiszolt gyöngy, melynek anyaga szintén utalhat a badeni kultúra 

déli kapcsolataira, de a nyersanyag helyi származása is elképzelhető.  

A csiszolt kőanyagról összességében elmondható, hogy egységes képet mutat, a badeni 

telep lakói főleg helyi eredetű nyersanyagokat használtak, három-négy tárgy esetében 

bizonyíthatók távolabbi, főleg észak felé mutató kapcsolatok. Magyarország egészére 

kiterjedő régészeti kontextusban talált kőnyersanyag-vizsgálatok azt mutatták ki, hogy 

az egész Dunántúl területére átfogóan a zöldpala-metabázit – bazalt – szerpentinit 

nyersanyag-együttesből álló csiszolt kőeszközök a jellemzők, amely igaznak mondható a 

balatonkeresztúri csiszolt kőanyag esetében is (Szakmány 2009, 25-26). A leletanyag 

összetétele és jellege pedig szinte teljesen megegyezik a dél-balatoni régió másik nagy 

lelőhelyén, Balatonőszödön feltárt csiszolt kőanyaggal (Horváth 2012, 403-526).  
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5.2.2.1. Négy különleges csiszolt kőeszköz petrográfiai vizsgálatának 

eredményei4 

B-464 gödör,  kőbalta (36. tábla B-464) 

Polarizációs mikroszkópos vizsgálat alapján a kőzet amfibolit, nagy metamorfózist 

szenvedett. A kőzet szövete lepido-nematoblasztos. Fő kőzetalkotói: amfibol, plagioklász 

földpát, kevés albit, biotit, epidot-zoizit, miszkovit, rutil, apatit. A biotit megjelenése arra 

utal, hogy a közet az amfibolit fáciens elérése után kisfokú retrográd metamorf hatást 

szenvedett el. Jellegzetes, hogy a plagioklász szericitesedik és zoizitesedik (37. tábla).  

A kőzet biztosan import eredetű, Magyarország területén hasonló kőzetformáció 

felszínen nem bukkan elő. Hasonló kőzettípusok előfordulnak a mecseki miocén korú 

konglomerátumban, de azok megjelenése eltérő, ezért ezt a geológiai forrást kizárhatjuk. 

Hasonló kőzettípusok bukkannak elő Csehországban, a Morvaikum és Moldanubikum 

területén, valamint Szlovákiában a Kis-Kárpátokban. Geokémiai vizsgálatok lennének 

szükségesek ahhoz, hogy eldönthető legyen, hogy ez az import kőzet honnan származik 

a felsoroltak közül.  

 

B-683 gödör, kőbalta (36. tábla B-683) 

Polarizációs mikroszkópos vizsgálat alapján a kőzet a egy kontakt metabázit, szövete 

uralkodóan lepidoblasztos, ám a palássági síkot minden irányban átmetsző amfibol 

anyagú csomókat és sávokat tartalmaz.  E másodlagos hatásra kialakult irányítatlan 

amfibol generáció egyértelműen kontakt metamorf hatásra alakult ki. Kőzet alkotó 

ásványok: amfibol (két eltérő amfibol generáció; az első valószínűleg ferro-gedrit, a 

második összetétele inkább aktinolithoz állhat közel), klorit, plagioklász, zoizit, magnetit 

(37. - 38. tábla). A magnetit mennyisége kiemelkedően magas. A kőzet mágneses 

szuszceptibilitásának értéke kiemelkedően magas (27 MSI) (Szakmány 2009, 17). E 

tulajdonságok alapján a kőzet egyértelműen azonosítható, a morvaországi Želešice 

lelőhelyéről származik. Ez a kőzet típus több magyarországi neolitikus lelőhelyről 

ismert, igen nagy keménységű, rugalmas szívós kőzet, ezért nagy távolságokra exportált 

kitűnő minőségű nyersanyag. 

 

                                                           
4 A petrográfiai vizsgálatokat és a rövid értékelést a MNM NÖK Leletdiagnosztikai Laboratóriumában Oláh 
István Csaba geológus készítette el. 
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B-1769 gödör, buzogány (36. tábla B-1769) 

Polarizációs mikroszkópos vizsgálat alapján a kőzet egy zöldpala fáciensű metamorfózist 

elszenvedett metagabbró. Az eredeti magmás szövet többé-kevésbé megmaradt, ám a 

kőzetalkotó ásványok zöldpala fáciensű metamorfózist szenvedtek. Az eredeti 

plagioklász földpát a tektonikus stresszre alszemcseképződéssel reagált és jelentős 

mértékű sausurites átalakulást szenvedett el. Néhány nagyobb épségben megmaradt 

kristálymag labradorit-bytovnit összetételt mutat. Az eredtei mafikus fázis piroxén volt, 

ám ez csaknem teljes egészében aktinolittá alakult át. A piroxén néhány apró relikt 

magként még megfigyelhető. Az aktinolit és a földpát határán kiterjedt zoizisztben 

gazdag zónák találhatók, de az átalakulás nem érte el az epidot kialakulásának 

körülményeit. Ezek mellett a kőzetben kis mennyiségű rutilt, titanitot, leukoxénesedő 

ilmenitet valamit kloritot találunk (38. tábla). 

Magyarországról és Erdélyből ismertek hasonló kőzetek, mint a szarvaskői bazalt, 

marosmenti ofiolit sorozat, mecseki metagabbró biztosan kizárhatók a lehetséges 

forrásterületek közül. A kőzet import eredetű. Hasonló kőzeteket találhatunk a 

Penninikum (Dél-Alpok) területén. A Glasshütten és Schirmitz árok területén található 

metagabbrók azonban pumpelleytet tartalmaznak, valamint a kékamfibolit is jellemző 

rájuk, tehát ezt a forrásterület kizárható. A leginkább hasonló kőzetek Lengyelország 

legdélebbi területén a Jordanów-Gogolow masszívum területén, a Tapadla-nyeregben 

találhatók meg, azonban az egyezés itt sem tökéletes, mivel a tapadlai metagabbrók 

epidotot is tartalmaznak, bár ki sem zárható mint nyersanyag lelőhely. Ezért nem 

zárhatjuk ki a déli eredetet sem, bár a nyugat-balkáni, szerb-horvát-boszniai 

metagabbrókról nagyon korlátozott ismereteink vannak egyelőre. 

 

S-34 – marokkő (36. tábla S-34) 

Polarizációs mikroszkópos vizsgálat alapján a kőzet egy jelentős mennyiségű hematitot 

tartalmazó bauxitnak bizonyult, minden bizonnyal a Bakonyból származik (38. tábla). 

Nyírád, Halimba, Úrkút jöhetnek számításba nyersanyagforrásként. A bauxit nagyon 

erősen hidroszkópos anyag, ezért víz hatására a festékanyag sokkal könnyebben 

felhasználható, míg száraz állapotban viszonylag kemény és szilárd marad. 
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5.2.3. Pattintott kőanyag bemutatása5 

 

A balatonkeresztúri lelőhelyen összesen 72 db pattintott kőeszköz és nyersanyag 

töredék került elő a késő rézkor időszakából (Függelék: 11. táblázat). A településen belül 

ebből 27 db a bolerázi időszakhoz, 18 db a kora klasszikus és 12 db a késő klasszikus 

badeni időszakhoz köthető. A csak feltételezhetően a badeni megtelepedéshez köthető 

sírokból még további 15 pattintott kőeszköz, köztük a korszakra jellemző nyílhegy 

sorolható ide (42. tábla, 44. – 46. tábla és 59. tábla). 

A balatonkeresztúri lelőhely domináns kőeszköz nyersanyaga településtől sem túl távoli 

lelőhelyű bakonyi, azon belül is főleg szentgáli típusú radiolarit (T. Biró 1984, 48-49; Biró 

- Regenye 2007, 264), mely az egész őskor folyamán kedvelt kőzetfajta volt (5.13. ábra). A 

pattintott kőeszközök nyersanyaga Balatonkeresztúron elsősorban ebből a 

nyersanyagból készült (66%). Emellett néhány darabbal képviselteti magát a szintén 

Bakonyból származó Úrkút-eplényi típusú radiolarit (T. Biró 1984, 48-49; Biró - Regenye 

2007, 265) (13%). A többi nyersanyag előfordulása szinte eltörpül a bakonyi 

nyersanyagokhoz képest, amely jól mutatja a korszakban általánosan megfigyelt 

jelenséget, miszerint a helyben, illetve a közelben gyűjthető alapanyagokat részesítették 

előnyben és minimális a távolsági kereskedelemmel beszerezhető kőzetfajták 

előfordulása (Cs. Balogh 2009, 393). A kovakőzetek csoportján belül egyetlen 

magyarországi előfordulású dunántúli Nagytevel térségében található teveli tűzkő (Biró-

Regenye 2007, 265) fordul elő a lelőhely gödreiben (3%). Más nyersanyagtípusok; a 

Mecsekben előforduló szürke radiolarit (4%), a Budai hegységben elérhető szarukő 

(2%), a Dunakanyartól a Tokaj-hegységig fellelhető hidro- és limnokvarcitok (4%) (T. 

Biró 1984, 47-48) szintén kis arányban fordulnak elő. A kvarcit kavicsokat vízfolyások 

medréből gyűjthették (3%) (T. Biró 1984, 51). A távolabbi előfordulású kőnyersanyagok 

között a kárpáti radiolarit, a volhíniai kova és az északi tűzkő jelenik meg a badeni 

településen 1-2 %-ban (59. tábla).6 

A pattintott kőeszközök nyersanyag összetétele a dél-balatoni régióban feltárt többi 

lelőhelyen is nagyon hasonló képet mutat (Nagy 2010; Horváth 2012). Ettől a Budapest 

környéki lelőhelyek szakirodalomból ismert - Budakalász-Luppa csárda (Cs. Balogh 

                                                           
5 A pattintott kőanyag tipológiai meghatározásait, a kőeszközök leírását Marton Tibornak (MTA BTK RI) 
munkatársának köszönhetem.  
6 A nyersanyagok meghatározását részben Marton Tibornak (MTA BTK RI) és Oláh István Csaba 
geológusnak (MNM NÖK) köszönhetem. 
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2009), Budapest, Medve utca és a káposztásmegyeri telep (Cs. Balogh 2009, 397-398; 

Endrődi 2004, 18), illetve az Alsónémedi temető (Cs. Balogh 2000, 50-51; 2009, 397) - 

pattintott kőanyaga sem tér el jelentősen, ahol szintén a bakonyi radiolarit félék 

dominálnak, eltérések csak az arányokban vannak, valamint előtérbe kerülnek az onnan 

jobban elérhető nyersanyagok is, mint a Dunakanyar és Északi –középhegység területén 

található hidro és limnokvarcitok, illetve más kőzetfajták is (pl. obszidián). 

 

 

5.13. ábra. A késő rézkori pattintott kő leletanyag nyersanyag-összetétee Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

Jól látható, hogy mindhárom fázisban a bakonyi radiolarit a domináns nyersanyagfajta 

(5.14. ábra). Egyedül a badeni sírokból előkerült kovák között azonos az Úrkút-eplényi 

radiolarit aránya. 
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5.14. ábra. A késő rézkori pattintott kő leletanyag nyersanyagainak megoszlása a késő rézkor különböző 
időszakaiban Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

A bolerázi időszakba sorolható 102 objektumból összesen 27 db pattintott kőeszköz, 

magkő nyersanyag és gyártási hulladék került elő (42. tábla B-608, B-2214, B-883, B-

2141, BB-2870; 43. tábla B-1230, B-1176).  

A pattintott kőeszközök nem mutatnak túl nagy változatosságot, nagy részük retusált 

penge (42. tábla B-2214), leütési felszínük sima, éleik párhuzamosak, disztális végükön 

gyakori az egyenes, vagy ferde csonkítás (42. tábla B-2859). Szinte mindegyik pengén 

használati kopásnyomok tapasztalhatók 8, sok esetben jobb élükön sarlófény nyomai 

láthatók. 

A bolerázi objektumokból előkerült pattintott kőeszközök között egy altern retussal 

kialakított atipikus fúró (43. tábla B-1176) és egy altern retusú kés is megtalálható, mely 

utóbbinak mindkét éle erősen kopott (42. tábla: B-2870). A szilánkok egy részén is 

megfigyelhető volt használati kopásnyom, illetve sarlófény, a többi darab technológiai 

típus, a pattintási folyamat során létrejött hulladék.  

A korai klasszikus badeni időszakba sorolható 66 objektumból mindössze 18 db 

pattintott kőeszköz és gyártási hulladék került elő, magköveket nem találtunk ezekben a 

gödrökben (42. tábla B-2859, B-1199; 43. tábla B-895, B-2817, B-2035).  

A telepen ebben a fázisban is a kova pengék domináltak az eszközök között, egyik darab 

mindkét végén ferdén csonkított (trapéz) típusú, melynek mindkét éle kopott (43. tábla 

B-895). Itt is több szilánk bifaciális, felszíni retusokkal megmunkált és használati kopás 
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is látható rajtuk (43. tábla B-2817),  egyik eszköz pedig egy vakaró töredéke lehet. A 

retusálatlan darabok egy részét, a rajtuk megfigyelhető kopásnyomok és több esetben 

sarlófény alapján szintén eszközként rekonstruálhatjuk.  

A késő klasszikus badeni időszakra keltezhető 59 objektumból 12 db pattintott kőeszköz, 

magkő, nyersanyag töredék, illetve gyártási hulladék került elő (43. tábla B-2976). Az 

eszközök között mindössze néhány penge, egy meredek altern retusokkal megmunkált 

kova szilánk fordul elő. Egy retusálatlan penge és egy pengemagkő a B-2189 gödörben 

eltemetett halott mellékletei lehetnek. 

A B-2645 számú gödörben feltárt, S-43 sír környezetben kerámia mellékletek nem 

kerültek elő, olyan bifaciális, felszíni retusokkal megmunkált nyílhegyek viszont igen, 

melyek alapján a temetkezés feltételesen a késő rézkorra keltezhető. Két nyílhegy 

háromszög alakú, konkáv (43. tábla S-43/2), illetve egyenes bázisú, az éleik bifaciális 

megmunkálásúak (43. tábla S-43/3). A harmadik darab egy szintén bifaciális 

megmunkálású aszimmetrikus hegy (43. tábla S-43/4). 

 

5.15. ábra. A pattintott kő leletanyag típusainak megoszlása a késő rézkori településen, Balatonkeresztúr-
Réti-dűlőn 

 

A lelőhelyen összesen 11db sarlófényes penge vagy szilánk került elő, amely a darabok a 

kőeszközök aratással/mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos használatát veti fel 

(5.15. ábra). Balatonőszöd-Temetői-dűlő lelőhelyen ugyanakkor a sarlófényes 

kovapengék fitolit vizsgálatára is lehetőség adódott, amely azt mutatta ki, hogy a késeket 

nem csak kultúrnövények (gabonafélék) vágására használták, hanem famegmunkálásra, 

kéregtelenítésre is (Skakun 2004, 75). A kéreg lehántolása (pl. fenyőé, nyírfáé) hasonló, 

„sarlófény” nyomokat hagy a vágóéleken (Horváth 2012, 393-399). A fenyőfélék és a nyír 

kérge a kátrányszurok leggyakoribb alapanyaga, melyet előszeretettel használtak az 
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őskor folyamán, ragasztó, tömítő, vagy impregnáló anyagként (Szilvágyi – Varga 2007, 

166). 

Néhány pattintott kőeszközt erősen égett állapotban találtunk, sokszor olyannyira, hogy 

ezek nyersanyaga sem volt megállapítható. A hat égett pattintott kőeszköz közül négy 

esetében az előkerülés helyén, azaz a gödör betöltésében is megfigyelhető volt egy 

faszenes, hamus, esetleg patics-szemcsékkel tarkított lazább humuszos réteg, amely a 

lelet gödörbeli megégését jelentheti, bár valószínűbb, hogy ezek a leletek az elégetett 

hulladékokkal együtt kerülhettek hulladék tárolására szánt gödörbe. Két esetben 

feltételezhetően az előzőleg megégett eszközök kerülhettek a gödrökbe. Talán érdemes 

megjegyezni, hogy csak a bolerázi és a késő klasszikus településen találtunk égett 

kovaeszközöket, csakúgy mint égett csiszolt kőbaltákat és egyedül a B-2757-es bolerázi 

objektumból került elő mindkettő sötétszürke, enyhén paticsos, faszenes, tömött 

humuszos betöltésből. 

A település késői időszakához tartozó állatáldozati gödrökben talált pattintott 

kőeszközök között két penge és két szilánk volt található. A balatonőszödi badeni 

településhez képest (Horváth 2012, 379-380), itt nem mutatható ki olyan egyértelmű 

összefüggés az állatok szakrális megölése és a gödrökben talált pattintott kőeszközök 

között. A balatonkeresztúri áldozati gödrökbe nem került nyílhegy vagy sarlófényes 

penge, azonban a fentebb ismertetett csiszolt kőanyag jobban alátámaszthatja az 

állatáldozatok termékenységi rítusokként való értelmezését (Horváth 2012, 379-380). A 

magkövek és nyersanyag darabok itt is, mint Balatonőszödön hiányoznak ezen 

objektumok anyagából. 

Fontos megemlíteni még, hogy az eszközkészlet ugyan nem nagyszámú, de a 

kialakításuk során létrejövő hulladék sem túl sok. Ez két dolgot vethet fel, egyrészt a 

kész termék/eszköz beszerzését más települések erre szakosodott embereitől, vagy a 

kőnyersanyag legmaximálisabb felhasználására való törekvést a nehézkes beszerzés 

miatt, amelyet az eszközök másodlagos felhasználására utaló nyomok támaszthatnak 

alá. Magkő maradványok csak a település bolerázi és késő klasszikus időszakából 

kerültek elő, amely szintén a minimális helyi kőeszköz készítésre utalhat 

A dél-balatoni régióban található feldolgozott badeni lelőhelyek Balatonlelle-Felső 

Gamász (Nagy 2010), Balatonőszöd-Temetői-dűlő (Horváth 2012) pattintott 

kőeszközeinek nyersanyaga és a belőlük kialakított eszközkészlet és technológia igen 
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egységesnek mondható, és teljes mértékben összevethető a balatonkeresztúri 

leletanyaggal. Nyersanyagként elsődlegesen a bakonyi radiolaritokat alkalmazták. 

Mindenhol a retusált pengék, az ad hoc jelleggel használt szilánkok és a bifaciálisan 

megmunkált háromszög alakú nyílhegyek a domináns eszköz típusok, fúrók kaparók 

elvétve kerültek elő.. A nyílhegyeket feltételezhetően vadászatokhoz, a bifaciálisan 

retusált, vágóél jellegű eszközöket pedig a növényi anyagok feldolgozásához 

használhatták, mely utóbbi jelentőségét az étel előkészítésben a telepanyagokban 

megjelenő őrlőkövek is mutatják (Horváth 2012, 403-526). Technológiai és tipológiai 

szempontból ezek az eszközök a korábbi kárpát-medencei kőiparokhoz képest a Közép-

Európában megfigyelhető „aeneolitikus technológiai váltás” jó példái (Balcer 1988, 95). 

 

5.2.4. Agancs- és csonteszközök7 

 

A településéről összesen 14 megmunkált agancs, és 35 csonteszköz került elő (5.16. és 

5.17. ábra; 47. – 53. tábla; Függelék: 12. táblázat). 

 

5.16. ábra. Az agancs- és csonteszközök  típusainak megoszlása a késő rézkori településen, 
Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

                                                           
7 A balatonkeresztúri állatcsontanyag feldolgozását Daróczi-Szabó Márta archaeozoológus végezte el. Az 
általa tett megfigyelések és megállapítások közös értelmezései szerepelnek ebben a fejezetben, melynek 
egy része megjelent a disszertációm témájáról szóló közös cikkünkben. 
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5.17. ábra. Az agancs- és csonteszközök  nyersanyagának megoszlása a késő rézkori településen, 
Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

A bolerázi időszak településéhez hat megmunkált agancs- és 16 csonteszköz köthető 

(Fábián et al. 2013, 149). Előbbiek közül ötöt szarvas-, egyet pedig őzagancsból 

készítettek (5.18. ábra). A szarvasagancsból kialakított eszközök változatos formákat 

mutattak: volt közöttük kalapács, ár, készítési hulladék, és egy nehezen beazonosítható 

félkész tárgy is, amelyet formája alapján feltehetőleg nyélnek szántak. Az egyik ágcsúcs 

töredékén látható nyomról nem lehetett egyértelműen eldönteni, hogy használati 

kopásnyom-e, vagy az állat életében, természetes módon alakult ki. Emiatt ezt a darabot 

csak kérdőjelesen lehet az eszközök közé sorolni. Az őzagancsból pedig nyelet 

készítettek (52. tábla B-608). Úgy ehhez, mint a kalapácshoz egy-egy vetett darabot 

használtak fel (53. tábla S-29). 

A csonteszközök között a különféle kaparók fordultak elő a leggyakrabban (5.19. ábra). 

Két esetben egy-egy kiskérődző sípcsontjából formálták meg őket, három darab 

marhabordából készült, egy pedig egy szarvasmarha lábközépcsontjából. Feltehetőleg 

ide sorolható az a két megmunkált vadkanagyar is, amelyek meglehetősen töredékes 

állapotban maradtak ránk.   

Az előkerült négy árból egyet egy nagytestű emlős hosszúcsont szilánkjából, egyet egy 

kiskérődző lábközépcsontjából, egyet egy kisebb kutya vagy róka orsó-, egy másikat 

pedig ugyanannak az állatnak a könyökcsontjából készítettek. Az egyik gödörből egy 
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csüngőként hordott átfúrt kutyaszemfog került elő. Egy kistestű emlős bordájának 

megmunkálását félbehagyták, így nem lehet megállapítani, mit akartak belőle készíteni.   

 

5.18. ábra. Az agancs- és csonteszközök  nyersanyagának megoszlása a késő rézkor különböző 
időszakaiban Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

Az eszközöket két nyílhegy is gazdagította (52. tábla B-632). Az egyik egy gondosan 

megmunkált darab volt csekély mértékű használati nyommal, amely azonban eltért egy 

„szokványos” nyílhegy kopásnyomától (52. tábla B-2945). Ez a tény, valamint a 

kidolgozás finomsága és a csont felszínének tökéletes állapota miatt feltételezhető, hogy 

nem egy vadászathoz használt darabbal, hanem egy amulettel állunk szemben. Ez a 

funkció a másik nyílhegy esetében is felmerült, amely azonban félkész maradt. A csont 

felszínének kitűnő állapota ez esetben is arról árulkodik, hogy a tárgy nem sokat hevert 

a felszínen, hanem hamar betemetődött vagy betemették. Szintén rituális tárgynak tűnik 

az a (feltehetőleg) őstulok csontjából készített gondosan megformált és szintén igen jó 

állapotú lándzsahegy (50. tábla B-2485), amelyen, bár megfigyelhető egy kevés 

használati nyom, azt nem lehet összefüggésbe hozni a tárgy eredeti funkciójával. A 

kopásnyomok tanúsága szerint a hegyet eredetileg egy nyélre húzták rá. Mindhárom 

tárgy esetében feltételezhetjük a rituális célból való elföldelést (Choyke – Daróczi-Szabó 

2010, 244, Fig. 12b). 
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5.19. ábra. Az agancs- és csonteszközök  típusainak megoszlása a késő rézkor különböző időszakaiban 
Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

A badeni időszakba 37 eszköz tehető: 18 csontból, kettő vadkanagyarból, 8 agancsból, 9 

pedig dentaliumból készült. Két kivétellel az összes tárgy, (ahogy a bolerázi időszakra 

keltezhető darabok is), gödrökből került elő. A csontból kialakított darabok közül tízet 

árként használtak. Ezek többsége a bőrmegmunkálással hozható kapcsolatba. A 

készítésükhöz juh és/vagy kecskecsontokat (két lábközép- és két sípcsontot, egy 

könyökcsontot és két hosszúcsont szilánkot), egy gímszarvas és egy szarvasmarha 

lábközépcsontját, valamint egy hasonló méretű emlős hosszúcsontjának töredékét 

használták fel. Kaparóként hat eszköz határozható meg. Három marhacsontból (kettő 

könyök-, egy pedig lábközépcsontból), egy juh vagy kecske sípcsontjából, kettő pedig 

vadkanagyarból készült. Azt a véső-szerű tárgyat, amit akár fakéreg lehántása során is 

használhatták, szintén szarvasmarha lábközépcsontjából formálták meg. Az egyik 

kiskérődző kéz- vagy lábközépcsontjának szilánkjából csalihorgot készítettek (51. tábla 

B-2859/6). A megtartása alapján sokáig hordták annak a szarvasmarhának a 

metszőfogát, amelyet a gyökerénél keresztülfúrtak. Az egyik nagytestű emlős 

hosszúcsontjából készített kihegyezett tárgyat a kopásnyomok tanúsága szerint 

benyelezve használták., de pontos funkciója nem állapítható meg.  A bolerázi időszakhoz 

hasonlóan a badeni anyagból is került elő olyan (szintén nagytestű emlős 

hosszúcsontjából kialakított) nyílhegy (47. tábla B-1872), amely inkább amulettnek 

tartható, mint tényleges fegyvernek (5.18 és 5.19. ábra).  
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Az agancsok közül csak egy tartozott őzhöz. Bár látszódnak rajta vágásnyomok, 

megmunkálása abbamaradt, így nem tudni, milyen célra szánták. Három 

szarvasagancsból kalapácsot vagy fejszét készítettek, ebből kettő vetett darab volt, 

amihez az állat vadászata nélkül, gyűjtögetés révén is hozzá lehetett jutni. Az egyik az S-

29 sírban feküdt (53. tábla S-29). Az átfúrt csonteszköz a halott férfi tarkója mellől, 

hegyével lefelé került elő. Egy másik darabból szerszámnyél készült. Hasonló célra 

szolgálhatott az agancstárgy is, amelynek különösen rossz megtartása nem tette 

lehetővé, csak néhány készítési nyom felismerését. Az egyik megmunkált és átfúrt 

ágvéget feltehetőleg horogként használták.  

A tengerben élő agyarcsigák (Dentálium) vagy kereskedelmi úton kerültek a Kárpát-

medencébe, vagy fosszilis darabokból alakították ki azt a kilenc gyöngyöt, amelyet a S-34 

női sírban a halott nyakába helyeztek (53. tábla S-34).8   

A csonteszközök révén nemcsak a mindennapi életben használatos tárgyakkal 

találkozhatunk, de a minden valószínűség szerint amulettként szolgáló lándzsa- és 

nyílhegyek segítségével a kultikus életbe is bepillantást nyerhetünk. Ez utóbbiak legjobb 

párhuzamai Győr-Szabadrét-domb lelőhely boleráz objektumaiból ismertek. (Choyke – 

Daróczi-Szabó 2010 244, Fig. 12a). 

 

5.2.5. Orsógombok és agyagnehezékek9 

 

Balatonkeresztúron mindhárom fázisban megtalálhatók (5.20. ábra). Általában 

gondosan soványítottak, égetésük változó és felületük többnyire finoman besimított, 

néha polírozott is. Összesen 28 orsógomb és 4 szövőszéknehezéknek tartható tárgy 

került elő (54. – 58. tábla; Függelék: 13. táblázat), egy agyaglelet feltehetően a szövés-

fonáshoz kapcsolható, de pontos funkciója kérdéses (57. tábla B-464).  Míg a bolerázi 

településről 16 darab, addig a korai klasszikus fázisból 10, míg a késői klasszikusból 2 

orsógomb látott napvilágot. A korai klasszikus telepről 10-ből 7 darab egy objektumból 

került elő, amely valószínűleg ki is jelöli a telep használatos szövőszékének helyét.  

                                                           
8 A gyöngyök meghatározását Alice M. Choykenak az Aquinkum Múzeum munkatársának és Daróczi-Szabó 
Mártának köszönhetem. 
9Az orsógombok és nehezékek részletes feldolgozását Ana Grabundzija a berlini Freie Universität 
doktorandusz hallgatója végzi doktori disszertációja keretében. A disszertáció címe: ’Archaeological 
Evidence for wool Processing in South East and Central Europe between 4th and 2nd Millennium BC’. A 
témára vonatkozó hasznos információkat Neki köszönhetem. 
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5.20. ábra. Az orsógombok előfordulása a különböző időszakokban Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

Az orsógomb formák közül a lapos (kónikus és konkáv), illetve (konvex és konkáv) 

kónikus orsógombok találhatók a bolerázi fázisban, melyekből a lapos a legnagyobb 

számban előforduló típus. A klasszikus badeni időszakban pedig kiegészülnek a 

bikónikus és a kerék alakú változatokkal (konvex, kónikus, bikónikus) (58. tábla). 

Mindkét időszakban vannak díszített példányok is, amelyeket sugaras elrendezésű 

kannelúrázás vagy karcolt minta látható. A kerék alakú forma öt darabja egy 

objektumból került elő (58. tábla 6-10), amelyek inkább szövőszék jelenléteként 

értelmezhetők, mint kocsikerék-modellek szimbolikus eltemetésének helyeként 

(Horváth 2012, 616-617).  

Ha az orsógombok típusainak előfordulását vizsgáljuk, megfigyelhető, hogy annak 

ellenére, hogy a legtöbb darab a bolerázi periódusból származik, típusokban a klasszikus 

badeni időszak gazdagabb, tehát funkcionális szempontból a bolerázi orsógombok 

kevesebb variációt mutatnak (5.21. ábra). A bolerázi településen elsősorban a lapos 

orsógomb formák jellemzőek (mint lapos kónikus, lapos konvex), bikónikus és kerék-

alakú kónikus darabok csak a klasszikus badeni időszakban fordulnak elő. Ez 

feltételezésem szerint a szövés technikájának finomodására utal, áttételesen pedig más 

fajta szövőszékre, vagy a szövendő nyersanyag változására vet fényt.  
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5.21. ábra. Az orsógombok típusainak megoszlása a különböző időszakokban Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

Jól látható a lentebbi diagramon az is, hogy standard méretű és feltehetően súlyú 

orsógombokat használtak (5.22. ábra). Bár a bolerázi és a klasszikus badeni orsógombok 

nagyon hasonlóak, de azért izolálni lehet  egy – egy határozott csoportot mind a bolerázi, 

mind a badeni orsógombok között.  

Érdekes, hogy elsősorban a bolerázi időszakból kerültek elő agyagnehezékek, amelyek a 

függőleges, azaz álló szövőszéket valószínűsítik. Ezzel szemben a klasszikus badeni 

időszakból csupán egy ilyen darab került elő, az is a korai fázisból.  

 

5.22. ábra. Az orsógombok jellemző méretei Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 
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5.2.6. Különleges agyagtárgyak 

 

  5.2.6.1. Antropomorf töredék 

Talán idesorolható az az antropomorf töredék, amely oszlopszerű lábat ábrázol (55. 

tábla B-1388). A lelet tárológödörből került elő, égésnyomok is megfigyelhetők voltak a 

betöltésében. A darab párhuzamait inkább kora és középső rézkori leletek között 

találjuk (Bondár 2006, 1. kép 1-5.), de hasonló töredékek a balatonőszödi lelőhelyen is 

előkerültek badeni környezetből, ahol vörös festéknyom is látható volt rajtuk (Horváth 

2012, 189, 687, 60. tábla). 

Előkerülés helye: Kerek, méhkas alakú, egyenes aljú B-1388 gödörből került elő. A gödör betöltése felül 

világosbarna, lösszel kevert, alul sötétszürke, faszenes, humusz. 

Leírás: Sárgásszürke antropomorf idol oszlopszerű lába, különálló. Lábfej része elnagyoltan kialakított, de 

megáll a "lábán". Mérete: m=4,3 cm  d=2,3 cm (ltsz.11.1.B1388.37) 

 

5.2.6.2. Pecsétlő 

A pecsétlők viszonylag egységes típust mutatnak a bolerázi időszakban a kultúra egész 

elterjedési területén (Ruttkay 1993-94, 226); egyoldalúak és fogóval ellátottak. A 

klasszikus badeni fázisban már nem fordulnak elő. Többségük általában lapított, enyhén 

ívelt „gúla” vagy „piramis” alakú attól függően, hogy ovális, vagy szögletes bázisú a 

nyomófelület. A „gúla” vagy „piramis” sokszor ívesen felhúzott oldala legömbölyített 

csúcsban végződik, amely néha megnyújtva, egyben a pecsétlő nyele. A mintájuk 

legtöbbször beszurkált, illetve bemélyített pontokból, pontsorokból, vagy bevésett 

vonalakból, esetleg a kettő variációjából áll (Ruttkay 1993-94, 223). 

Az előkerült pintadéra (55. tábla B-1020/3) formailag az egyszerű pecsétlők sorába, 

azon belül is a konvex bázisú változatok körébe tartozik (Fábián 2004b) 

Előkerülés helye: a legelő területén, ásónyomos szintsüllyesztés során bukkantunk rá a 236/490-es 

számú, 5x5 méteres szelvény DK-i sarkában, a B-1020, a jelenkori felszíntől megközelítőleg 30 

centiméteres mélységben, bolerázi kerámiatöredékekkel együtt.  

Anyaga: sárgásbarna színű, csillámos homokkal soványított, gyengén fényezett felületű, viszonylag jól 

égetett agyag. 

Leírás: egyoldalas, fogóval ellátott, ép, agyag pecsétlő. Teste lapos, bázisa elnyújtottan ovális, (egyik végén 

enyhén szögletesedő) konvex felületű. Fogója ovális átmetszetű, kissé csúcsosodó, a pecsétlő testéhez 

ívesen kapcsolódik. A pecsétlőfelület négy beszurkált pontsorral kitöltött, amelyen csekély, vörös 

festéknyom figyelhető meg. Fogóján és a bázisán korábbi, míg a nyomófelület szélén a feltáráskor 
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keletkezett sérülés nyoma látható. Mérete: a pecsétlő felülete: 4,2 x 1,2 cm; magassága: 3,1 cm; fogó 

vastagsága: 1 cm (ltsz.11.1.B1020.69) 

A pecsétlők használatának módját jelzik az előkerült példányok egy részén 

megfigyelhető vörös festéknyomok, melyek színes minták kialakítására utalnak, 

különböző típusú anyagokon. Díszítendő felületként legtöbbször textil, bőr vagy az 

emberi test jöhet számításba. A lelőhelyünkön talált darabot valamilyen puhább felület 

(pl. emberi test, bőr) festésre használhatták, ugyanis a konvex felületi kiképzés és a 

nyomóminta kimunkálása csak puha, ugyanakkor rugalmas felületen — mint az emberi 

bőr — érvényesül.  

 

5.2.6.3. Agyagcsüngő 

A B-1769-es kerek, szabályos, egyenes oldalú és aljú gödörben feküdt, melyből az 

edénytöredékeken túl rengeteg állatcsont és egyéb leletanyag (kagyló, kovaszilánk, 

kőbuzogány, csonteszközök) került elő. A tárológödör betöltése négy különböző 

rétegből áll. A csüngő 40-60 cm mélységből a lösszel kevert humuszos paticsszemcsés, 

faszenes, hamus, laza rétegben találtunk rá (56. tábla B-1769). Az agyagtöredék 

hosszúkás, középen átfúrt volt, funkciója erősen kérdéses, talán felfűzve csüngőként, 

esetleg amulettként használhatták. 

Leírás: A hosszúkás ovális, lapos, középen átfúrt agyagtárgy töredéke, pereme legömbölyített, csak a fele 

maradt meg. Középen a keskenyebb oldalán törött el, a lyuk fele maradt meg. Sötétszürke, finom, homokos 

soványítású, besimított felületén körben, az oldalain is folytatólagosan hegyes eszközzel beszurkált 

pontsorok láthatók, amelyek szinte az egész felületét befedik. Mérete: h: 4,2 cm sz: 2,4 cm, v: 1 cm, lyuk 

d:0,5 cm (ltsz.11.1.B1769.110). 

 

5.2.7. Gyöngyök 

 

Gyöngy ékszerek általában ritkák a badeni kultúrkörben és elsősorban sírokból, 

temetkezések viseleti mellékleteként kerülnek elő. A gyöngyök elsősorban kagylókból, 

csigákból, csontból, rézből és mészkőből készültek. Balatonkeresztúron a korai 

klasszikus badeni fázisba helyezhető S-34 temetkezésben bukkantunk kilenc csiszolt 

Dentalium (agyarcsiga) gyöngyre a halott nyaka körül (53. tábla S-34).10 Gyöngyök 

                                                           
10 A gyöngyök meghatározását Alice M. Choykenak az Aquinkum Múzeum munkatársának és Daróczi-Szabó 
Mártának köszönhetem. 
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megtalálhatók férfiak és gyermekek mellett is és több esetben nem csak nyakban, hanem 

deréktájon, mint például Sárváron (Farkas 2002, 115), ugyanakkor, ha az előkerülés 

helyzetéből egyértelmű a láncra való felfűzés, tehát nyakláncként való viselése, akkor 

általában női vagy gyermek sírokhoz kapcsolódik (Honti 1981, 27; Bondár 1987b, 47), 

csakúgy, mint Balatonkeresztúron, ahol női halottat ékesítettek vele. 

Badeni kultúra temetőiből, sírokból több helyen is tártak fel  Dentalium csigából csiszolt 

gyöngyöt, mint például az alsónémedi (Korek 1951, 57), Szentes-nagyhegyi (Banner 

1956, 89-91, Taf. LIX. 1-5) és budakalászi (Bondár 2009, 292; Sümegi 2009, 410-433; 

Demény et al. 2009, 438-447) temetőkből. Néhány esetben kagylót/csigát említenek a 

leírások, amelyek között több fajta állat mészváza előfordulhat (Kalicz 1999, 65; Bondár 

1987b, 47-48). Többször előfordult, hogy a halottakkal eltemetett gyöngyök között 

rézből és mészkőből csiszolt darabok is előfordultak, akár egy síron belül (Sófalvi et al. 

2007, 155-156). Talán az S-34-es temetkezésben talált azonosíthatatlan kis réz darabka 

is az ékszer része lehetett.  

Meg kell említenünk még a B-2010-es szabályos, kerek, de sekély gödörben talált 

csiszolt mészkő gyöngyöt (36. tábla B-2010). Szokatlan, hogy nem sírból került elő, de a 

beásás környékén sem tártunk fel késő rézkori temetkezést. A viszonylag nagy méretű 

gyöngy a Bakony hegységben található mészkőből készülhetett. Mészkő gyöngyök több 

lelőhely temetkezéseiből ismerünk a dél-balatoni régióban, mint például Balatonlelle-

Felső-Gamász (Sófalvi et al. 2007, 155-156; Nagy 2010, 410-411) és a balatonlellei 

tömegsír (Honti 1981, 29).  

Az eddig ismert több mint 1800 badeni lelőhelyből összesen 110 esetben fordult elő 

temetkezés és ezek között csupán 12 esetben tártak fel valamilyen gyöngy mellékletet 

(Bondár 2009, 294). Ez annak ellenére, hogy ennél a számnál magasabb lehet az 

előfordulásuk a még nem publikált és csak részben feltárt temetőkben, de 

mindenképpen azt sugallja, hogy a gyöngy ékszer réz darabkával kiegészülve státuszt, 

presztízst jelentett az eltemetett halott számára. Ez pedig a társadalom bizonyos 

rétegződését feltételezi.  

A 239/490 szelvényben feltárt S-34 zsugorított vázas temetkezés mellékleteiként került feltárásra kilenc 

csiszolt gyöngy. Az ovális, enyhén szögletesedő sírgödörben a felnőtt csontváza D-É tájolású volt, bal 

oldalán feküdt zsugorított testhelyzetben. A csontváz nyakrésznél körbe 9 db dentaliumból csiszolt 

gyöngyöt találtunk. A lyuk természetes rajtuk, a kagyló fosszilis vagy import áru lehetett a 
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Mediterráneumból. A gyöngyök méretei: h.-sz. 3,65x5,09 5,27x6,4, 6,19x6,25, 4,14x5,94, 3,77x5,4, 

3,31x4,86, 3,49x4,73, 3,59x4,64 cm (ltsz: 11.1.S-34.6.) 

A 237/498 szelvényben feltárt B-2010 objektumból egy csiszolt kerek mészkőgyöngy került elő. Méretei: 

d:21 mm v:8 mm, lyuk d: 2 mm. 

 

5.2.8. Réztöredék 

 

Rézből készült ékszerek, eszközök legtöbbször sírokból kerültek elő, azok közül is 

inkább a csontvázas temetkezések mellől, úgy mint az alsónémedi (Korek 1951, 38-40), 

budakalászi (Bondár 2009, 291-293) temetőből és a balatonboglári tömegsírból (Honti 

1981, 26-27), de hamvasztásos sírokból is van rá példa, Mezőcsát–Hörcsögösön (Kalicz 

1999, 67). Leggyakrabban réz gyöngyök fordulnak elő, a már fenn említett temetőkben 

is, és általában 1-2 darab került elő temetkezésenként, sokszor töredékesen, oxidálódva. 

A Balatonkeresztúron talált kis réz maradvány is talán ezek közé sorolható. Az S-34-es 

„gazdag” női sírban a fej és felsőtest környékén a sírföldben találtuk.  

A 239/490 szelvényben feltárt S-34 zsugorított vázas temetkezés a sírból előkerült egyéb lelet volt egy 

apró rézdarabka. 

 

5.2.9. Kagylók 

 

A lelőhely késő rézkori objektumaiban viszonylag kevés kagylóhéj fordult elő. Azokban 

az objektumokban, amelyekben találtunk, általában egy-két darabra korlátozódott 

jelenlétük, és sok esetben csak nagyon töredékes, pontosabb beazonosításra alkalmatlan 

állapotban, kerültek elő. Csupán négy gödörből származott nagyobb mennyiségű kagyló 

(B-608, B-1020, B-2162, B-2304), de ez sem jelent 10-15 darabnál többet. A badeni 

leletanyagban az Unio faj képviseltette magát. Az előkerült kagylók nagy része Unio 

pictorum (festőkagyló) (Schöll-Barna et al. 2012, 90), amely a mai napig jellegzetes a 

Balaton környezetében. 

Az egyes gödörben talált mennyiségek alapján azt mondhatjuk, hogy ez a fajta vízi 

élelemforrás nem játszott jelentős szerepet a település életében, csak úgy mint a közeli 

Balatonőszöd badeni településén (Horváth 2012, 35), de nem vethető el az a feltételezés, 

hogy esetleg a kagylók húsát már a gyűjtés helyén elfogyasztották a hulladékot jelentő 

héjakat pedig ott hagyták, így ez nem jelenik meg a település leletei között. 



87 
 

 

5.23. ábra. A kagylóhéjak előfordulása a késő rézkori településobjektumokban Balatonkeresztúr-Réti-
dűlőn 

 

5.2.10. A lelőhely állatcsontanyaga 

 

A balatonkeresztúri állatcsontanyag feldolgozását Daróczi-Szabó Márta archaeozoológus 

végezte el.11 Az általa tett megfigyelések és megállapítások közös értelmezései 

szerepelnek ebben a fejezetben, melynek egy része megjelent a disszertációm témájáról 

szóló közös cikkünkben (Fábián et al. 2013, 144-150).  

A késő rézkori objektumokból előkerült 5394 állatmaradvány közül 2477 darab 

keltezhető a bolerázi fázisra, a többi a kora és késő klasszikus badeni kultúra emléke. Az 

alábbiakban azonban csak a települések objektumaiból előkerült darabokat vizsgáljuk, a 

késő klasszikus badeni áldozati gödrök anyagai egy másik fejezetben kerülnek 

bemutatásra.   

 

 

                                                           
11 Az állatcsontanyag leírása külön excel táblázatban a disszertáció CD mellékletében található. 
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5.2.10.1. Bolerázi időszakból előkerült fajok jellemzése 

A bolerázi csontok kétharmadát (1675 db) lehetett faj, vagy legalább család szinten 

meghatározni. A többi darab esetében sokszor csak annyit lehetett megállapítani, hogy az 

adott töredék nagy- (szarvasmarha-ló méretű), vagy kistestű (juh-sertés méretű) emlős 

maradványa volt-e, esetenként pedig csak a gerinces osztályok elkülönítésére nyílt 

lehetőség. (5.24. ábra) 

FAJOK Töredékszám % 
Juh vagy kecske Caprinae Gray 1852 654 39,04 
Juh Ovis aries Linné 1758 35 2,08 
Kecske Capra hircus Linné 1758 2 0,11 
Szarvasmarha Bos taurus Linné 1758 571 34,08 
Házi sertés Sus domesticus Erxl.1777 239 14,26 
Kutya Canis familiaris Linné 1758 53 3,16 
Házállatok 1554 92,7 
Vaddisznó Sus scrofa Linné 1758 27 1,61 
Gímszarvas Cervus elaphus Linné 1758 18 1,07 
Őstulok Bos primigenius Linné 1758 4 0,23 
Európai őz Capreolus capreolus. Linné 1758 4 0,23 
Mezei nyúl Lepus europaeus Pallas, 1778 2 0,11 
Vadmacska Felis silvestris Schrebel 1775 1 0,05 
Mezei hörcsög Cricetus cricetus Linné 1758 1 0,05 
Vademlősök 57 3,4 
Nyári lúd anser anser Linné 1758 14 0,83 
Dolmányos varjú Corvus cornix Linné 1758 1 0,05 
Vadmadarak  15 0,89 
Európai harcsa Silurus glanis Linné 1758 23 1,37 
Ponty Cyprinus carpio Linné 1758 2 0,11 
Csuka Esox lucius Linné 1758 1 0,05 
Mocsári teknős Emys orbicularis Linné 1758 9 0,53 
Halak, hüllők  35 2,08 
Vadon élő állatok  107 6,38 
Házi vagy vadló Equus caballus Linné 1758 seu Equus 
przewalskii Pol.1881 

14 0,83 

Meghatározható  1675 100 
Szarvasmarha-ló méretű emlős Mammalia indet. 394  
Juh-sertés méretű emlős Mammalia indet. 388  
Macska-nyúl Mammalia indet. 1  
Béka Anura 1  
Madár Aves 8  
Kagyló Bivalvia 8  
Hal Pisces 2  
Nem meghatározható  802  
Összesen 2477  

5.25. ábra. A bolerázi településről származó állatmaradványok Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 
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A töredékszámból felállított fontossági sorrend alapján a legfontosabb háziállat a juh és a 

kecske lehetett, (a meghatározható fajú csontok 41 %-a tartozott hozzájuk), majd a 

szarvasmarha (34 %), és a sertés (14 %) következett  

A kutyák aránya mindössze 3 %. Bökönyi szerint a Kárpát-medencében csak a 

bronzkoriban hagytak fel az ebhús fogyasztásával (Bökönyi 1974, 320), így a megtalált 

maradványok konyhahulladéknak is tarthatóak. Tény, hogy a későbbi korszakokban 

széles körben elterjedt és a húsfogyasztást megcáfoló teljes vázak a lelőhelyen ebből az 

időszakból nem kerültek elő.  

Jelenlegi tudásunk szerint a háziasított lovak a rézkortól kezdtek megjelenni a Kárpát-

medencében és csak a bronzkortól kezdve terjedtek el szélesebb körben (Bökönyi 1974, 

239-240). Azonban a vad ős és a háziasított leszármazott csontjainak méretbeli el nem 

különülése miatt (Bartosiewicz 2006, 111), nehezen dönthető el, hogy a megtalált 

darabok melyik csoporthoz tartoztak.  

A vadon élő állatok aránya nem túl magas, mindössze 6 %, amely arra utal, hogy a 

vadászat élelmezésben betöltött szerepe jócskán háttérbe szorult az állattenyésztés 

fontossága mögött.  

 

Juh (Ovis aries L.) és kecske (Capra hircus L.) 

A töredékszám alapján felállított fontossági sorrendben a kiskérődzők álltak az élen, ide 

tartozott a fajra/családra meghatározható csontok 41 %-a.  

A Kárpát-medencében nem őshonos juhok és kecskék első megjelenése a Körös-kultúra 

idejére tehető. A rézkor végén, illetőleg a bronzkor elején, a Mediterraneum keleti 

részéből és Délnyugat-Ázsiából érkező népcsoportokkal ismét fellendült a juhtartás. A 

rézkor végén érkezett állatok nagyobb termetűek voltak, mint elődeik, és a korszak 

elejére jellemző 57-60 cm-es átlagos marmagasság a korszak folyamán növekedésnek 

indult (Bökönyi 1974, 169-171). 

A kecskeformák alcsaládjába tartozó két faj csontjai olyan nagyfokú hasonlóságot 

mutatnak, hogy elkülönítésük a koponya és a kéz-, illetve lábközépcsontok kivételével 

szinte lehetetlen. Az előkerült 691 darab kiskérődző csontból mindössze 37 esetben 

lehetett különválasztani őket, az eredmény 35 juh és két kecske. Az aránypár alapján 

joggal feltételezhetjük a juhok túlsúlyát a pontosan nem meghatározó kiskérődzők 
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kategóriájában is.  

A töredékek legalább 24 egyedből származtak. Marmagasság-becslésre 18 hosszúcsont 

bizonyult alkalmasnak, amelyek Teichert számításai alapján (Teichert 1975) 54,5 és 61,5 

cm közötti, átlagosan 58,1 cm-es állatokat mutatnak. Ezek az értékek inkább a rézkor 

eleji átlagnak feleltek meg. Noha Bökönyi szerint ez idő tájt kezdték felfedezni a juhok 

gyapjában rejtőző lehetőségeket (Bökönyi 1974, 171), a másodlagos hasznosításokkal 

szemben inkább az állatok húsának fogyasztása lehetett fontosabb, legalábbis erre utal a 

fiatal korban elpusztult egyedek 50 % feletti aránya (5.26. ábra). 

 

5.26. ábra: A bolerázi időszak főbb háziállatainak életkor szerinti eloszlása 
 

A megtalált állatcsontok anatómiai eloszlásán kívül az Uerpmann-féle (Uerpmann 1973) 

húsminőségi osztályokba sorolás is látható (5.27. ábra). (E szerint az „A” kategóriás, 

legnagyobb értékű húsokhoz a gerincoszlop tartozik a farokcsigolyák kivételével, 

valamint a váll-, és medenceöv csontjai és a lábszárak testközeli része. „B” kategóriásnak, 

azaz közepes értékűnek számít a koponya az agyvelővel, az állkapcsok a rágóizomzattal 

és a nyelvvel, a szegycsont és a bordák, valamint a lábak alsó vége. A „C” kategóriás, 

legkisebb értékű húsokhoz az arc csontjai, a farokcsigolyák és a szárazvégtagok 

sorolhatóak.) A kiskérődzőknél a közepes, B értékű húsokat hordozó részekből fordult 

elő a legtöbb, ezt követték az értékes A, majd a C, azaz a hússzegény régiót képviselő 

csontok.  

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
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szarvasmarha (248 db) 

juh és/vagy kecske (354 db) 
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 Juh vagy kecske Juh Kecske Szarvasmarha Sertés Kutya Ló 

Atlas 7   2 4 3  

Epistropheus 6   5 2   

Vertebra cervic. 12   10 9 2  
Vertebra thorac. 39   12 9 1  

Vertebra lumb. 22   5 4 1  

Vertebra cervic/thorac/lumb.    1    

Scapula 32   18 19   

Humerus 29   20 10 1  

Pelvis 32   20 3  1 

Sacrum 3   2    

Femur 16   18 4  1 

A húsérték 198 0 0 113 64 8 2 

Cranium 14 3  23 12  1 

Maxilla 7   4 5 2  

Mandibula 64 4  41 40 7 3 

Os hyoideum 1   2    

Costa 139   62 26 10  

Sternum     1   

Radius 47   39 6 6 1 

Ulna 23   23 10 6 1 

Patella 1   2    

Tibia 56   16 15 1  
Fibula     7   

B húsérték 352 7 0 212 122 32 6 

Vertebra caud.        

Calcaneus 12   16   1 

Astragalus 6   15 1   

Metacarpus 12 16 2 50 7 3 2 

Ossa carpi 1   10    

Metatarsus 35 10  39 7   

Ossa tarsalia 2   15  4  

Metacarpus vagy metatarsus    1 7 1  

Phalanx I. 6   21 5   

Phalanx II. 1   19 1   

Phalanx III.    9 1   

Os sesamoideum       2 

Dens 21   42 24 4 1 

Cornus 2 2  8    

C húsérték 98 28 2 245 53 12 6 

Os longum indet. 6   1    
Összesen 654 35 2 571 239 52 14 

5.27. ábra. A húsfogyasztásban szerepet játszó emlősök faj és anatómiai részek szerint az Uerpmann-féle 
húsminőségi kategóriák jelölésével a bolerázi időszakban Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

Szarvasmarha (Bos taurus L.) 

A töredékszám alapján felállított fontossági sorrendben a kiskérődzőket a 

szarvasmarhák követték a maguk 34 %-os arányával. A csontok legalább kilenc egyed 

maradványai. Bár az őstulkok háziasítása akár helyben is megtörténhetett, úgy tűnik, az 

első szarvasmarhák egy része a juhval és a kecskével együtt az első földműves 

népességgel érkezett hazánk területére (Bartosiewicz 2006, 102) A korszak 
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szarvasmarháinak marmagassága 122 cm körüli lehetett, de a rézkor végén 

(feltételezhetően a badeni kultúra idején) Közép-Európába a kisebb termetű 

„törpemarhák” (Bökönyi 1974, 117-118). A csontok töredezettsége olyan mértékű volt, 

hogy mindössze hét metapódium maradt épen, amelyek alapján el lehetett végezni az 

adott egyedek nem- (Nobis 1954) és marmagasság-becslését (Calkin 1962). A kapott 

értékek megfeleltek a korszak átlagának (5.28. ábra).  

 Tehén Tehén, vagy ökör Ökör Bika 

boleráz 111 cm, 113 cm, 116 cm, 

118 cm 

126,5 cm 129 cm 135 cm 

klasszikus badeni  114 cm 118 cm — 122 cm 
5.28. ábra. A településekről előkerült becsülhető marmagasságú és nemű szarvasmarhák 

 

Bökönyi szerint a szarvasmarhák kasztrálásával is a rézkortól kezdve számolhatunk 

(Bökönyi 1974, 116). Két lábközépcsont mutatott az ökrökre jellemző arányokat, az egyik 

azonban akár nagyobb tehéné is lehetett. (Pusztán a méret és az arányok alapján a 

kasztrált egyedek nem minden esetben különíthetőek el a nagyobb tehenektől, illetve a 

bikák egy részétől.) 

Noha az Uerpmann-féle kategóriák sorrendje C, B és A, azaz a legtöbb töredék a húsban 

szegény szárazvégtagokhoz kapcsolódott, amelyet a közepes, majd a húsminőségi 

szempontból legértékesebb részek követtek, a fiatalon elpusztult egyedek 50 % feletti 

aránya ez esetben is arra utal, hogy a másodlagos hasznosításokkal szemben (ld. 

tejtermelés, igavonás) fontosabb lehetett az állatok húshaszna (5.25. ábra). 

 

Sertés (Sus domesticus Erxl.) 

A töredékszámot tekintve a kérődzők után a sertések következtek a maguk 14%-os 

arányával. A csontok legalább 12 egyedből származtak. A sertés abban különbözik a 

többi gazdasági haszonállattól, hogy kizárólag elsődleges hasznosítással rendelkezik, 

ami a fiatal korban leölt állatok magas arányában is megmutatkozik. Ahogy az a 5.25. 

ábrán is látható, ez az érték az itteni anyagban 76 %.  

A sertések húshasznával függ össze az is, hogy maradványaik még a kérődzőcsontoknál 

is töredékesebben szoktak előkerülni. Emiatt, ép hosszúcsontok híján, marmagasságot -

Teichert módszerét használva (Teichert 1969) mindössze három rövidcsontból lehetett 

számolni. A kapott értékek egy 71,7 cm, egy 83,6 cm, és egy 83,8 cm-es egyedről 
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tanúskodtak. Utóbbi kettő mérete alapján akár vaddisznóval párosodott házi sertés 

utóda is lehetett.  

A megmaradt szemfogak két koca és négy kan disznó esetében tették lehetővé a nemek 

elkülönítését.  

A sertéseknél a húsminőségi osztályokba sorolás ugyanazt az eredményt hozta, mint a 

kiskérődzők maradványainak esetében, azaz a legtöbb csont a közepes értékű húsokat 

jelölő B kategóriába tartozott, majd – sorrendben – az értékesebb A, és a legkevésbé 

értékes C kategória következett (5.27. ábra).  

 

Kutya (Canis familiaris L.) 

A kutyák aránya a meghatározható fajú állatok között alig több, mint 3 %. Maradványaik, 

ahogy már említettem, konyhahulladéknak is tarthatóak.  

A csontok legalább két fiatal és két kifejlett példánytól származtak. Töredezettségük 

mindössze az egyik kifejlett egyed esetében tette lehetővé marmagasság számítását. Az 

adott egyed Koudelka módszerét használva (Koudelka 1886) 46 cm-es lehetett, amely 

értékével szintén beleillik a legáltalánosabb mérettartományba.   

Az Uerpmann-féle húsminőségi osztályokba sorolás a kutyáknál ugyanazt a sorrendet 

mutatta, mint a kiskérődzők és a sertések esetében, azaz B, A és C. (5.27. ábra) 

 

Ló (Equus caballus L.) 

A töredékszám alapján a meghatározható fajú állatoknak mindössze 0,8 % -t alkották a 

lovak, amelyek vad- vagy házi voltát nem lehetett eldönteni. Előbbieknél, mint 

zsákmányállatoknál ez egyértelmű, de ebben az időszakban utóbbiakat is minden 

valószínűség szerint húsuk miatt tartották. (Bökönyi 1974, 248.)  

Az előkerült csontok legalább két (valószínűleg kifejlett) egyedből származtak, amelyek 

marmagassága (a kézközépcsontok alapján) Kiesewalter módszerét alapul véve 

(Kiesewalter 1888) 141,6, illetve 149,5 cm lehetett. Mindkét érték meglehetősen nagy 

állatról tanúskodik, hiszen a korszak átlaga Bökönyi szerint 135 cm körüli lehetett. 

(Bökönyi 1974, 270). 
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Vadállatok 

A vadon élő állatok aránya a halakkal és a hüllőkkel együtt 6 %. Ebbe a csoportba 

azonban nemcsak a ténylegesen levadászott, vagy kihalászott fajok maradványai 

tartoznak. Az egyetlen őz- és a 13 szarvasagancs egy részéhez akár az állat elejtése 

nélkül, gyűjtögetés révén is hozzájuthattak, illetve, hogy a teknős-, béka- és a 

hörcsögcsontok akár a későbbi korok állatai is lehettek, amelyek belefúrva magukat a 

lazább régészeti kultúrrétegekbe pusztulásuk után tafonómiai növekményként 

jelenhettek meg.   

A vademlősök között a legtöbb töredék (27 db) a vaddisznókhoz (Sus scrofa L.) köthető. 

A maradványok alapján legalább négy egyeddel számolhatunk, amelyek marmagassága 

Teichert sertésekre kidolgozott szorzószámai alapján (Teichert 1969) 92 cm, 101 cm, 105 

cm és 109,5 cm-re becsülhető. Mivel a vaddisznó őshonos a Kárpát-medencében, 

háziasítása akár helyben is megtörténhetett. A vad ős és a háziasított utód szabad 

párosodása révén számos átmeneti méretű egyed keletkezhetett, (ld. korábban a házi 

sertéseknél említett két nagyobb méretű példányt), amelyek elkülönítése szinte 

lehetetlen a nagyobb házi kanoktól és a kisebb vaddisznó kocáktól.  

Töredékszámukat tekintve a vaddisznók után a gímszarvasok (Cervus elaphus L.) 

következtek. Öt vázcsont és 13 agancs tartozott hozzájuk. Utóbbiakhoz, ahogy már 

korábban említettem, az állat elejtése nélkül, gyűjtögetés révén is hozzá lehetett jutni, de 

az agancsok töredékessége miatt csak két esetben látható, hogy valóban vetett darabbal 

állunk szemben.  

Az agancs, a csonttól eltérő szerkezete és tulajdonságai miatt évezredek óta kedvelt 

eszközkészítési alapanyag. Ezt igazolja, hogy öt darabon is látszódtak megmunkálás- 

és/vagy használati kopásnyomok.  

Az őzek (Capreolus capreolus L.) vadászatára mindössze három vázcsont, és egy 

agancsból készített eszköz utalt. 

Az őstulkok (Bos primigenius Boj.) egykori jelenlétét négy csont igazolja. A mezei nyúl 

(Lepus europaeus Pall.) nemcsak húsa, de prémje miatt is kedvelt zsákmányállatnak 

számított. Valószínűleg ez utóbbi miatt ejthették el a vadmacskát is. A nyúlra két, a 

vadmacskára egy csont utalt. A vademlősök maradványainak húsminőségi osztályokba 

sorolását az 5.29. ábra mutatja.  
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 Őstulok Vaddisznó Gímszarvas Őz Vadmacska Mezei nyúl Mezei hörcsög 

Scapula  1 1 1    

Humerus  3     1 

Pelvis  1    1  
Femur 1     1  

A húsérték  5 1 1 0 2 1 

Maxilla  1      

Mandibula  5 1  1   

Radius  1 1     

Tibia 1 2      

Fibula  1      

B húsérték  10 2 0 1 0 0 

Calcaneus 1 2      

Astragalus 1 2      

Metacarpus  3  2    

Metatarsus  3 2     

Cornus   13 1    

Dens  2      

C húsérték  12  3 0 0  

Összesen 3 27 18 4 1 2 1 

5.29. ábra. A vademlősök faj és anatómiai részek szerint az Uerpmann-féle húsminőségi kategóriák 
jelölésével 

 

A meghatározható madárcsontok12 (13 db) egy kivétellel mind nyári lúdtól (Anser anser 

L.) származtak. E faj rendszeresen fészkel a Kárpát-medencében, de csak februártól 

novemberig tartózkodik nálunk. Költőterületein a legváltozatosabb vizes élőhelyekhez 

kötődik. (Faragó 2007, 48). A varjak egykori jelenlétére egy csont utalt.  

A kézi gyűjtés miatt a halcsontok száma minden valószínűség szerint alulreprezentálja a 

korabeli halfogyasztás mértékét, mivel ezek, a többi állatcsonthoz képest kisebbek és 

törékenyebbek, ezáltal jóval nagyobb mértékben vannak kitéve a tafonómiai 

veszteségeknek. A fajra meghatározható töredékek között a harcsák (Silurus glanis L.) 

domináltak (23 db.) míg pontyokhoz (Cyprinus carpio L.) kettő, csukához (Esox lucius L.)  

pedig egy csont tartozott. A harcsacsontok nagyobb mennyisége ízlésbeli különbségeken 

kívül tafonómiai okokkal is magyarázható, hiszen a hozzájuk köthető maradványok jóval 

nagyobbak voltak, mint a többi halhoz tartozó töredék.  

 

5.2.10.2. A klasszikus badeni időszak 

A klasszikus badeni időszakra keltezhető telepobjektumokból összesen 1042 

állatmaradvány került elő, amelyek közül 657 darabot lehetett meghatározni faj, vagy 

család szinten. (5.30. ábra) A töredékszám alapján felállított sorrendben a 

                                                           
12 A madárcsontok meghatározásáért Gál Erika, archaeozoológusnak tartozom köszönettel. 



96 
 

szarvasmarhák álltak az élen, a csontok 44%-a hozzájuk tartozott, majd a juhok és/vagy 

kecskék (29 %), illetve a sertések (13,5 %) következtek. A kutyák, lovak, illetve a vadon 

élő állatok aránya ebben az időszakban sem túl magas.  

FAJOK Töredékszám % 
Szarvasmarha Bos taurus Linné 1758 289 43,98 
Juh vagy kecske Caprinae Gray 1852 172 26,18 
Juh Ovis aries Linné 1758 17 2,58 
Házi sertés Sus domesticus Erxl.1777 89 13,54 
Kutya Canis familiaris Linné 1758 36 5,51 
Házállatok 603 91,8 
Gímszarvas Cervus elaphus Linné 1758 15 2,28 
Vaddisznó Sus scrofa Linné 1758 14 2,13 
Mezei nyúl Lepus europaeus Pallas, 1778 8 1,21 
Bölény vagy őstulok  
Bison bonasus seu Bos primigenius Linné 1758 

4 0,6 

Európai őz Capreolus capreolus. Linné 1758 3 0,45 
Vademlősök 44 6,69 
Nyári lúd anser anser Linné 1758 1 0,15 
Vadmadarak  1 0,15 
Európai harcsa Silurus glanis Linné 1758 1 0,15 
Ponty Cyprinus carpio Linné 1758 1 0,15 
Halak  2 0,3 
Vadon élő állatok  47 7,14 
Házi vagy vadló Equus caballus Linné 1758 seu Equus 
przewalskii Pol.1881 

7 1,06 

Meghatározható 657 100 
Nagytestű emlős Mammalia indet. 198  
Kistestű emlős Mammalia indet. 173  
Hal Pisces 6  
Madár Aves 5  
Kagyló Unidae 2  
Hüllő Reptilia  1  
Pontosabban nem meghatározható  385  
Összesen 1042  

5.30. ábra. A klasszikus badeni településről származó állatmaradványok Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

Szarvasmarha (Bos taurus L.) 

A szarvasmarhákhoz köthető 289 töredék legalább öt egyed maradványa. A csontok 

töredezettsége miatt csak három marmagasság-számításra és nem-meghatározásra 

alkalmas ép csont került elő. Nobis és Calkin módszereit felhasználva (Nobis 1954; Calkin 

1960, 119) a kapott eredmények egy 114 cm-es tehenet, egy 122 cm-es bikát, és egy 118 

cm-es példányt mutattak. Utóbbi, arányait tekintve, egyaránt lehetett tehén és ökör is 
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(5.28. ábra). Az életkor-meghatározásra alkalmas csontok között itt jelentős 

mennyiségben jelentkeznek a fiatal egyedek maradványai (5.31. ábra), ami, akárcsak a 

korábban tárgyalt bolerázi anyag esetében, ezúttal is az állatok húshasznának 

fontosságával magyarázható. Ennek az sem mond ellent, hogy a Uerpmann-féle 

kategóriák sorrendje C, B és A, azaz a legtöbb töredék a húsban szegény 

szárazvégtagokhoz kapcsolódott, amelyet a közepes, majd a húsminőségi szempontból 

legértékesebb részek követtek (5.32. ábra). 

 

5.31. ábra: A klasszikus badeni időszak főbb háziállatainak életkor szerinti eloszlása 

 

Az egyik állat ágyékcsigolyáján ízületi gyulladás okozta csontkimarjulás nyomát lehetett 

megfigyelni. Egy másikon ismeretlen kórokú gyulladás okozta csontkinövések és 

deformációk jelentkeztek. A betegség ez utóbbi esetben az egyed kényszervágásához 

vezetett, amit a csigolyán megfigyelhető vágásnyom is bizonyít.  

 

Juh (Ovis aries L.) és kecske (Capra hircus L.) 

A töredékszámuk alapján a bolerázi időszakban első helyen álló házi kiskérődzők a 

klasszikus badenben a szarvasmarhák mögé szorultak a maguk mintegy 29 %-os 

arányával. A faj szerinti szétválasztást 17 csont esetében lehetett elvégezni, ezek mind 

juhokhoz tartoztak. Két ép hosszúcsont esetében az adott egyed marmagasságát is meg 

lehetett becsülni, az egyik birka Teichert alapján (Teichert 1975) 60 cm-es, a másik 61 

cm-es lehetett. A kiskérődzők maradványai legalább 15 egyedből származtak.  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

sertés (56 db) 

juh és/vagy kecske (74 db) 

szarvasmarha (111 db) 
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juvenilis 
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adultus 



98 
 

Az életkor-meghatározásra alkalmas csontok között ezúttal is viszonylag magas a fiatal 

korban elpusztult állatok aránya, bár alatta marad a bolerázi időszakban megfigyelhető 

értéknek13 (5.31. ábra). A házi kiskérődzőknél a közepes, B értékű húsokat hordozó 

csontokból került elő a legtöbb, ezt követték a C, azaz a hússzegény, majd végül az A, azaz 

a legértékesebb régiót képviselő darabok (5.32. ábra). 

 

 Szarvasmarha Juh vagy kecske Juh Sertés Kutya Ló 

Atlas 3     1 

Epistropheus 2      

Vertebra cervic. 3      

Vertebra thorac. 11 1  1   

Vertebra lumb. 4 1     

Scapula 10 3  7 1 1 

Humerus 3 11  4 1  

Pelvis 8 3  2 1  

Femur 5 2  3 1  

A húsérték 49 21 0 17 4 2 

Cranium 15  3 1 3  

Maxilla 2 2  3 1  

Mandibula 15 34  15 4  

Costa 26 18  20 3  

Sternum    1   

Radius 13 26  3 5 1 

Ulna 8 5  7 7  

Patella 1      
Tibia 9 17  6 4  

Fibula    5 1  

B húsérték 89 102 3 61 28 1 

Calcaneus 6 1  1   

Astragalus 6 1     

Metacarpus 18 9 4 1  1 

Ossa carpi 13      

Metatarsus 30 17 6 1 2  

Ossa tarsalia 4      

Metacarpus vagy metatarsus    3 2  

Phalanx I. 23     1 

Phalanx II. 13     1 

Phalanx III. 8      

Os sesamoideum 1      

Dens 26 15  5  1 

Cornus 3  4    

C húsérték 151 43 14 11 4 4 

Os longum indet.  6     
Összesen 289 172 17 89 36 7 

5.32. ábra. A húsfogyasztásban szerepet játszó emlősök faj és anatómiai részek szerint az Uerpmann-féle 
húsminőségi kategóriák jelölésével a klasszikus badeni időszakban 

 

                                                           
13Mivel kisebb mennyiségről van szó, mint a korábbi időszak esetében, figyelembe kell venni az 
esetlegesen összefüggő vázrészek által okozott torzításokat is.  
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Sertés (Sus domesticus Erxl.) 

A sertésekhez tartozott a meghatározható csontok 13,5 %-a. Az előkerült maradványok 

legalább hat példányból származtak. Noha mindössze 56 csont esetében lehetett 

következtetni az adott egyedek életkorára, ezek nagyobb része fiatal korban leölt 

állatokat mutat, (ld. 5.31. ábra) összefüggésben a sertések egyoldalú elsődleges 

hasznosításaival. Marmagasság becslésére mindössze egy csigacsontot lehetett 

felhasználni, a Teichert módszere alapján (Teichert 1969) kapott érték egy 74 cm-es 

egyedről árulkodik. Az épen maradt szemfog alapján mindössze egy kocát lehetett 

azonosítani.  

A húsminőségi osztályokba sorolás alapján a legtöbb csont a közepes értékű húsokat 

jelölő B kategóriába tartozott, majd – sorrendben- az értékesebb A, és a legkevésbé 

értékes C kategória következett (5.32. ábra).  

 

Kutya (Canis familiaris L.) 

A fajra meghatározható töredékek 5,5 %-a tartozott kutyákhoz. A csontok legalább négy 

egyedtől származtak, amelyek közül kettő még nem volt teljesen kifejlett, töredékes 

állapotuk azonban nem tette lehetővé az állatok nemének vagy marmagasságának 

megállapítását. Annak ellenére, hogy a 5.32. ábrán az ebek maradványainak Uerpmann-

féle húsminőségi osztályokba való besorolása is látható, a kategóriák szerinti eloszlás a 

minta kis mennyiségéből adódóan messzemenő következtetések levonására nem 

alkalmas. Ahogy azt már a bolerázi ebeknél is említettem, a kutyacsontok éppúgy 

tarthatóak konyhahulladéknak, mint a többi háziállat maradványa. 

 

Ló (Equus caballus L.) 

Hét csont köthető a lovakhoz, ebből kettő ugyanahhoz a kifejlett egyedhez, amelynek 

marmagassága Kiesewalter alapján (Kiesewalter 1888) 153 cm lehetett. Ez az érték 

jócskán felülmúlja a Bökönyi által 135 cm körülire becsült korabeli átlagot. (Bökönyi 

1974, 270). Ahogy a bolerázi lovaknál, ez esetben sem állapítható meg, hogy vad, vagy 

már háziasított példányok maradványai kerültek-e elő.  
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Vadállatok 

A vadon élő állatok aránya 7 %, amelyből azonban le kell vonni a gyűjtögetéssel is 

beszerezhető agancsokat és az esetleges tafonómiai növekményként odakerült fajok 

maradványait. A gímszarvasokhoz 15 töredék köthető, ebből egy fog, kettő csont, a többi 

pedig agancs. Utóbbiak közül hatot eszközzé alakítottak. Az egyiken az is látszott, hogy 

hullott agancsból formálták meg.  

Vaddisznók (Sus scrofa L.) maradványai 14 alkalommal kerültek elő. A megmaradt 

szemfogak alapján két kan disznót lehetett azonosítani. Az egyik darabot eszközzé 

alakították. A mezei nyulakhoz (Lepus europaeus Pall.) nyolc csont tartozott, az azonos 

nemzetségbe tartozó bölényhez és őstulokhoz négy csont köthető. Az őzek (Capreolus 

capreolus L.) egykori jelenlétét mindössze két csont és egy megmunkálásra szánt agancs 

mutatja. (A vademlősök maradványainak anatómiai eloszlását és húsminőségi 

osztályokba sorolása a 5.33. ábrán látható.)  

A madárcsontok közül mindössze egy nyári lúdhoz (Anser anser L.) tartozó darabot 

lehetett meghatározni. A halak egykori jelenlétére egy ponty (Cyprinus carpio L.) és egy 

harcsacsont (Silurus glanis L.) utalt.  

 Bölény vagy őstulok Gímszarvas Vaddisznó Őz Mezei nyúl 

Vertebra thorac. 1     

Scapula   1 1  

Humerus   2  2 
Pelvis 1     

Femur      

A húsérték 2 0 3 1 2 

Cranium    1  

Maxilla 1  1   

Mandibula   3  1 

Costa   1   

Radius   1  2 

Ulna   1  3 

Patella   1   

Tibia      

Fibula   1   

B húsérték 2 0 9 1 6 

Calcaneus      

Astragalus      

Metacarpus   1   

Metatarsus  2    

Cornus 1 12  1  

Dens  1 1   
C húsérték 1 15 2 1 0 

Összesen 4 15 14 3 8 

5.33. ábra. A vademlősök faj és anatómiai részek szerint az Uerpmann-féle húsminőségi kategóriák 
jelölésével 
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Az ásatásokról előkerült állatcsontok többsége (ha nem áldozati állatról, vagy 

megmunkált darabról van szó) az egykori lakosok húsfogyasztását tükrözi. A megvizsgált 

maradványok alapján úgy a bolerázi, mint a badeni időszakban a kérődzők fontosságával 

számolhatunk, de amíg ez az előbbinél a juhok és/vagy kecskék hangsúlyosabb 

szerepében nyilvánult meg, a későbbi időszakban a szarvasmarhák fontossága erősödött 

meg. A többi faj és kategória esetében nem lehetett ennyire markáns különbségeket 

megfigyelni a két horizont között, az azonban egyértelmű, hogy az állattartás fontossága 

mögött eltörpül a vadászat és halászat élelmezésben betöltött szerepe.  (5.34. ábra)  

 

 

5.34. ábra. A bolerázi és a klasszikus badeni településekről előkerült állatmaradványok százalékos 
arányainak összehasonlítása Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

Az eltérések Chi próbával is ellenőrzésre kerültek, amely megerősítette a százalékos 

összehasonlítás eredményeit. (5.35. ábra) A csontok töredezettségét a konyhai 

feldolgozással, illetve a velő kinyerésével együtt járó darabolások egyaránt okozhatták. A 

fiatalon elpusztult egyedek magas aránya (amely nemcsak az egyoldalúan húshasznú 

sertéseknél, de a kérődzők esetében is viszonylag magasnak tartható mindkét 

időszakban, szintén az állatcsont-anyag konyhahulladék jellegét erősíti. Kutyák 

rágásnyomait csak ritkán lehetett megfigyelni, ami egyaránt magyarázható az ebek 

csekélyebb számával, és/vagy a csontok gyors betemetődésével.  
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Boleráz 

 
Klasszikus  baden 

 

 
megfigyelt elméleti megfigyelt elméleti Összesen 

Szarvasmarha 654 677 289 265 943 

Ló 14 15 7 6 21 

Juh vagy kecske 608 572 189 225 797 

Sertés 239 235 89 92 328 

Kutya 53 64 36 25 89 

Vadon élő állat 107 110 47 43 154 

Összesen 1675 
 

657 
 

2332 
5.35. ábra. A bolerázi és a badeni településről előkerült állatcsontok Chi2 próbája 
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6. A badeni megtelepedés időbeli keretei Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

6.1. Relatív kronológia 

 

Mivel a település belső szerkezetének feltérképezése során alapvető fontosságú, hogy a 

közel egy időben használt objektumokat leválogatásra kerüljenek, ezért első lépésként a 

települési objektumok kronológiai besorolására volt szükség. Minden olyan gödör anyag 

bekerült a vizsgálat körébe, amelyből kerámia leletanyag került. Természetesen néhány 

esetben a töredékek csak arra voltak elégségesek, hogy a késő rézkori időhorizonthoz 

való tartozásuk megerősíthető legyen, de szerencsésebb esetekben néhány 

kerámiatöredék is mutatott fázisokra utaló tipológiai jellegzetességeket. 

  A badeni megtelepedés egymást követő fázisai a klasszikus régészeti tipológia 

módszereire támaszkodva került meghatározásra. A badeni kerámiatöredékek tipológiai 

elemzésekor a lelőhelyen feltárt kerámiaanyag alapján felvázolt, a nemzetközi és a 

magyar kutatásban elfogadott tipológiai rendszer kritériumait használtam fel (lásd. 

5.2.1.2. fejezetrész). Mivel a kerámialeletek tipologizálása során nem zárható ki a 

szubjektív szemlélet, ezért statisztikai módszereket hívtam segítségül települési 

objektumok relatív kronológiájának meghatározásához. A változók a tipológiai rendszer 

által adott fogódzók alapján kerültek meghatározásra, melyek egyenkénti leírása (1-25-

ig) lentebb található (lásd. 6.1.2.3. fejezetrész). A kapott eredményeket végül abszolút 

kronológiai dátumokkal egészítettem ki (lásd. 6.2. fejezetrész). 

 

6.1.1. A kerámia leletanyag tipo-kronológiai jellemzői 

 

A lelőhely kerámiaanyagának tipo-kronológiai elemzése azt mutatta, hogy a lelőhelyen a 

badeni megtelepedés három nagyobb fázisát lehetett teljes biztonsággal elkülöníteni 

(5.36. ábra). A vizsgált településrészek anyagának részletes, minden egyes, a kutatás 

által elkülönített alfázisra való tipológiai bontása nem kivitelezhető, mivel az egyes 

gödrök kerámiaanyagához talált fontosabb analógiák sok esetben egymáshoz közeli, 

több alfázishoz köthetők egyszerre (pl. Ib-Ic-IIa). A három nagyobb fázisra lebontott 

kerámiaanyag azonban egy koherens tipológiai fejlődési sort alkot, így az általuk 

meghatározott objektum-csoportok időben követik egymást a horizontális telepeken 
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belül. Ezeket a megtelepedési horizontokat a következő kerámiatipológiai jellemzők 

fémjelzik a balatonkeresztúri lelőhelyen: 

A Nĕmejcová-Pavúková rendszerében baden Ib – Ic – II a-nak nevezett alfázisokat 

magába foglaló bolerázi csoport edénytöredékei között meglehetősen nagy számban 

jelen vannak a tölcséresen kihajló peremű, éles törésvonalú, csonka kúpos testű tálak. 

Néha a peremük belső oldalát vagy az egész belső felületüket változatos kannelúra 

díszítés fedi (5. tábla 4-6). Külső díszítésként a törésvonalon esetenként bütykök 

találhatók (5. tábla 4), vagy a kónikus tálrészen bekarcolt halszálka minta esetleg 

durvított (Kammstrich) felület jellemzi őket, míg peremük besimított. A bolerázi 

időszakra jellemzőek a behúzott, kissé duzzadt peremű, lekerekített vállú, bikónikus 

testű tálak, amelyek díszített és díszítetlen változatban is előfordulnak a leletanyagban 

(1. tábla 4). Az enyhén behúzott nyakú és kihajló peremű fazék és tárolóedény gyakori 

forma, de csak a bolerázi fázisra jellemző a perem alatt futó többszörös (2-3 sor) 

plasztikus, ujjbenyomkodásokkal tagolt borda (1. tábla 5, 6; 4. tábla 6). Az edények teste 

legtöbbször külön felvitt agyagmázzal, vagy bekarcolt halszálka mintával durvított és kis 

szalagfülek helyezkednek el a peremen vagy nyakon, vagy az edény felső harmadán (1. 

tábla 1). A korsókra ívelt, kónikus nyak és gömbös test, míg a bögrékre kihajló, nagyon 

rövid nyak jellemző (2. tábla 3.). Szalagfülük a peremből indul és az edény vállára 

támaszkodik, átmetszetük inkább ovális, mint lapos. Mindkét edényforma hasát 

legtöbbször függőleges és ferde, esetleg farkasfogas (zeg-zug) kannelúrázás borítja, de 

vannak díszítetlen változatok is (3. tábla 1). Gyakoriak a függőleges átfúrású szubkután 

fülek. Az amfóra típusú edények kisebb arányban jelennek meg a leletanyagban, de 

jellemzőik a vállon körbefutó többszörös bordasor, és az edény testét díszítő bekarcolt 

halszálka minta, plasztikus bütykök és durvított felület megtalálhatók a töredékek 

között (1. tábla 1; 3. tábla 2-3; 5. tábla 1-2). A bolerázi csoport legjellegzetesebb 

díszítéseként az ujjbenyomkodással tagolt többszörös (2-3) bordák, a bekarcolt 

halszálka minta, a belső kannelúrázott felület említhető meg  (Nĕmejcová-Pavúková 

1981, 1984, 1991, 1998, 386-388).  

A klasszikus badeni időszak korai, azaz idősebb fázisára (baden IIb-IIIa) a bolerázi 

fázisban már meglévő formák továbbélése, mint kihajló, tölcséres peremű, kónikus tálak, 

fazekak, amfóra típusú edények, hombárok, korsók és bögrék jellemző. A tipológiai 

fejlődés bizonyos edényformák finom változásában és a díszítésben érhető tetten. Az 

elsősorban kónikus tálak belső díszítéseként megjelenő belső kannelúra még 
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megtalálható ebben az időszakban, de egyre kevesebb esetben fordulnak elő, és 

elsősorban a perem belső felületén való alkalmazásra szűkül. A fazekakon, amfóra típusú 

edényeken és hombárokon látható ujjbenyomkodásokkal tagolt bordák száma kettőre, 

illetve egyre csökken (10. tábla 6). A bekarcolt halszálka minta már nem jellemző, mint 

ahogy az egész felületet kitöltő díszítés sem. Helyette bekarcolt függő háromszögek, 

hálóminta, beböködött pontsorok jelennek meg a tálakon (8. tábla 2; 11. tábla 7) és 

amfóra típusú edényeken. A fázisra jellemző formák között említhetők meg a 

felcsúcsosodó peremű bögrék és korsók (11. tábla 5-6), illetve, hogy a korsók magasabb, 

hengeresebb nyakkal és kónikusabb testtel fordulnak elő (11. tábla 8). A bögrék nyaka is 

magasabb ebben az időszakban és a nyomottabb gömbös testet általában függőleges 

kannelúrák díszítik, szalagfülük pedig már enyhén perem fölé húzott, lapos átmetszetű 

és sok esetben völgyelt is (10. tábla 1-4) (Nĕmejcová-Pavúková 1991, 1998, 389-390).  

A badeni kultúra utolsó időszakában (baden IIIb-IVa) a már ismert edényformák élnek 

tovább, de jól körülírható formai eltéréseket mutatnak az előző fázishoz képest. Az S-

profilú, nyomott gömbös hasú csészéknek hosszú, perem fölé húzott szalagfülük van. A 

korsók hosszú cilindrikus nyakkal és az edény alsó harmadán legszélesebb, nyomott 

gömbös testtel rendelkeznek, amelyet függőleges kannelúrázás borít (17. tábla 7). 

Szalagfülük széles, lapos átmetszetű és perem fölé húzottak, néha beböködött pontsor 

díszíti őket. A tölcséres nyakú, kihajló peremű kónikus tálak mélyebbek és a vállnál lévő 

törésvonaluk legömbölyített. Beböködött pontsorok díszítik, nem csak a törésvonalon, 

hanem a perem alatt is, amely ebben a késői időszakban a korsóknál is megjelenik. A III 

fázisban új formaként jelenik meg a kétosztatú tál, amelyet bekarcolt háló minta, 

beböködött pontsorok, sraffozott háromszögek díszíthenek (17. tábla 5). Kizárólag a III 

fázis végén és a IVa fázisban jelennek meg az úgynevezett mericék, amelyek vagy 

csúcsos aljjal, kúpos testtel vagy enyhén domború fenékkel, enyhén ívelt cilindrikus 

testtel és kihajló peremmel rendelkeznek. Mindkét formának széles, magasan a perem 

fölé húzott szalagfüle van, amely vagy az edényke aljáról, vagy középvonalából indul, és 

a peremre támaszkodik (14. tábla 2-4, 6; 18. tábla 1-3). A fazekak és hombárok a badeni 

kultúra élete folyamán formájukban alig változnak, de a késői időszakban tojásdad 

testük egy kicsit elnyújtottabb lett (13. tábla 6.). Peremük alatt közvetlenül egysoros, 

tagolt borda vagy beböködött pontsor fut körbe (Nĕmejcová-Pavúková 1981, 1991, 1998, 

390-391). 
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5.36. ábra. A késő rézkori megtelepedés három időszakának főbb kerámiatípusai Balatonkeresztúr-Réti-
dűlő lelőhelyen 
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6.1.2. Statisztikai módszerek alkalmazása a relatív kronológiában 

 

A statisztikai módszerek processzuális régészettel terjednek el, a posztprocesszuális  

ideológia szerepének hangsúlyozásával a statisztikai módszerek használata némileg 

visszaszorult. Bár az utóbbi időszak emberi viselkedés kiszámíthatóságát célzó 

kutatások fellendülésével (Barabási 2010) a módszerek alkalmazása ismét nagy 

lendületet kapott a régészeten belül is. Ha feltételezzük, hogy az emberi viselkedés 

matematikai módszerekkel mérhető és leírható, amelyet a processzuális régészeti 

irányzat követői elfogadtak, akkor statisztikai módszerek alkalmazása objektív 

lehetőségnek tűnik, valójában azonban számos ponton szubjektív elemeket 

tartalmazhat, amelyet fontos mindig szem előtt tartanunk (McHugh 1999, 62-84). 

Mindazonáltal a statisztikai módszerek régészeti alkalmazásával lehetőség nyílik nagy 

mennyiségű adathalmaz jobb áttekintésére, az adatok közötti összefüggések, tendenciák 

felismerésére. A tipokronólógiai és statigráfiai megfigyelések mellet a szeriáció és 

korrespondencia analízis jól kiegészítheti, megtámogathatja egymást és az előző két 

módszert.  

 

6.1.2.1. Szeriáció 

A szeriáció azon a feltevésen alapul, hogy a tárgyak jellemzői az idő előrehaladtával 

megváltoznak, így a statisztikai módszer segítségével egy adott leletkör egyes elemeinek 

egymáshoz viszonyított időrendje kimutathatóvá válik. A szeriáció valószínűségi alapon 

rendezi sorba az egységeket úgy, hogy az egyes tárgytípusoknak vagy 

jellegzetességeknek a lehető legrövidebb élettartama legyen.  

Azt azonban le kell szögeznünk, hogy a szeriáció az egymáshoz viszonyított tárgyak 

sorrendjének csak statisztikai valószínűségét adja meg. A szeriáció ott végezhető el, ahol 

az egyes tárgyak, jelen esetben a kerámiaforma és díszítés legalább két gödörben 

előfordul. A gyakori vagy nagyon ritka előfordulású, illetve kronológiai értékkel nem 

bíró típusokat kihagytam a vizsgálatból, mivel azok eltorzíthatják a szeriációt  A 

szeriáció mátrixában a kategóriák hiányát vagy meglétét 0/1 jelzi. 

Kétféle szeriáció alkalmazható a relatív kronológia felállítására: a kontextuális és a 

gyakorisági szeriáció. A kontextuális szeriációnál a tárgyak, jelenesetben a kerámiák 

stílusának tartóssága szolgál alapul. A gyakorisági szeriáció a kerámiastílus 

előfordulásának gyakoriságát mutatja meg az adott időszakban. A szeriáció során, 
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azonban a sorrendet, azaz az időrend kezdetét és végét a kutatónak, más módszerrel kell 

meghatározni (Renfrew - Bahn 1999, 115-118). Ez az eljárás időigényes nagy 

adathalmazok esetében nagyon hasznos, nem beszélve az adatok vizualizálásról, amely 

felfedi a mátrixon belüli apró anomáliákat is. 

 

6.1.2.2. Korrespondencia-elemzés 

A korrespondencia-analízis a szeriáció és klaszter elemzés előnyeit egyesíti, azok 

hátrányai nélkül. Az egységek közti átlagos hasonlóság alapján tárja fel az 

adathalmazban rejlő struktúrát. Folytonos adatsorokat és csoportokat is képes 

kimutatni. Jelen esetben a relatív kronológiai vizsgálatokhoz a folytonosság 

kimutatására van szükségünk, de a csoportképző tulajdonsága is hasznos lesz a 

számunkra, mint látni fogjuk.. Ha folytonosság figyelhető meg az adatokban, akkor az 

parabola alakban jelenik meg a koordináta rendszerben, ha csoportok vannak, akkor 

elkülönülő egységek, felhők látszanak a koordináta rendszerben. A korrespondencia 

analízis mélyebb elemzések elvégzésére is alkalmas és képes az adatok 

strukturálatlanságának kimutatására is.  

 

6.1.2.3. A statisztikai elemzésekből levonható következtetések 

A kerámianyag adatainak felvétele után a Past (Paleontological Statistics) 2.17 verzióját 

használtam (Hammer et al. 2001). Összesen 172 elemezhető kerámia leletanyagot 

tartalmazó települési objektum került a statisztikai elemzésbe (Függelék: 3., 6. 9. 

táblázatok). A statisztikai adatfelvétel során kerámiatipológia fentebb vázolt jellemzői 

alapján (5.2.1.2. fejezetrész)14 alakítottam ki a változókat, összesen 25 ilyen „típus 

csomag” került meghatározásra a Balatonkeresztúron feltárt kerámiaanyag jellemzői 

alapján. A meghatározott változókat egy – egy edényforma és az adott formán az egyes 

fázisokra jellemző díszítések és formai jegyek előfordulása jelentette. A következő 

változók alapján történt statisztikai elemzés, melynek összesített táblázata a 

Függelékben található (Függelék: 14. táblázat). A szeriáció táblázatában a sorszámok 

kódolják az egyes leírt változókat, amelyek a következők: 

1. Csésze 1. típus: S-profilú díszítetlen vagy függőleges kannelúrával díszített csésze. 

Kis szalagfüle nem húzódik a perem fölé.  

                                                           
14 A ferde vonallal kiemelt, számozott edénytípusok leírása az 5.2.1.2. fejezetrészben található. 
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2. Bögre 1. típus: A mélyebb S-profilú bögrék hasát legtöbbször függőleges és ferde, 

esetleg farkasfogas (zeg-zug) kannelúrázás borítja. Kis szalagfüle nem emelkedik 

a perem fölé. 

3. Korsó 1. típus: Alacsony, kónikus nyakú, gömbös testű korsó forma. Az inkább 

lapos, ovális átmetszetű fül nem magasodik a perem fölé. A hasukat legtöbbször 

függőleges és ferde, esetleg farkasfogas kannelúra díszítés fedi.  

4. Tál 1. típus: Tölcséresen kihajló perem, éles törésvonal, csonka kúpos testű tál. 

Perem belső oldalát vagy az egész belső felületüket változatos kannelúra díszítés 

fedi törésvonalon esetenként bütykök találhatók. Előfordul, hogy bekarcolt 

halszálka minta, esetleg durvítás fedi a kónikus testet, míg a perem besimított.  

5. Tál 4. típus: Behúzott, kissé duzzadt peremű, lekerekített vállú, bikónikus testű 

tálak, amelyek díszített és díszítetlen változatban is előfordulnak.  

6. Amfora 2. típus: Amfora típusú edény jellemzői a vállon körbefutó 

benyomkodással tagolt többszörös (2-3) bordasor, és az edény testét díszítő 

bekarcolt halszálka minta, plasztikus bütykök és durvított felületek váltakozása, 

vállon vagy a hason nyugvó két szalagfül jellemző.  

7. Fazék 1. típus: A perem alatt futó többszörös (2-3 sor) plasztikus, 

ujjbenyomkodásokkal tagolt borda jellemző, fazék teste besimított, vagy külön 

felvitt agyagmázzal, esetleg bekarcolt halszálka mintával durvított és kis 

szalagfülek helyezkednek el a peremen vagy nyakon.  

8. Csésze 2. típus: Az díszítetlen S-profilú csésze szalagfülét egy kis perem fölé 

húzott bütyök jellemzi.  

9. Bögre 2. típus: Kihajló peremű, gömbösebb testű, díszítetlen bögre változat, 

melynek alja legtöbbször domború, így nem tud megállni a talpán.  

10. Korsó 2. típus: Magasabb, hengeresebb nyakú, kónikusabb test jellemző, 

szalagfülük egy kicsit a peremfölé húzott. Hasukon függőleges és ferde 

kannelúrák váltakozhatnak, bütykök és egyéb plasztikus díszítések is 

előfordulnak, mint például a nyak-váll találkozásánál vízszintes kannelúrák 

megléte.  

11. Tál 2. típus: A kihajló peremű kónikus tálak törésvonala legömbölyítettebbé válik, 

a tálak mélyebbek. Törésvonalukon alagútfülek jelennek meg, de nem ritka a 

peremből induló és a törésvonalra támaszkodó völgyelt szalagfül. Külső felükön a 
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vállon beböködött pontsor jellemző, amely pontokból lefelé csüngő, sraffozott 

bekarcolt háromszögek díszítik.  

12. Bögre 3. típus: Magasabb nyakú és a nyomottabb gömbös testű bögre. 

Legtöbbször függőleges kannelúrák díszítik, szalagfülük pedig már enyhén perem 

fölé húzott, lapos átmetszetű és sok esetben völgyelt is.  

13. Tál 5. típus: A félgömbös tál, amely lehet enyhén kónikus testű, egyenes vagy 

behúzott pereműek. Gyakran a perem alatt vagy a vállon benyomott pontsor vagy 

lencsedíszből a bekarcolt, sraffozott függő háromszögek indulnak,, de a bekarcolt 

hálóminta is előfordul.  

14. Csésze 3. típus: A csészék enyhén kihajló peremű, inkább kónikus testű változata 

beböködött díszítéssel a hason.  

15. Kétosztatú tál  

16. Bögre 4. típus: S-profilú, hosszú cilindrikus nyakú, nyomott gömbös hasú, 

lekerekített aljú csésze. Hosszú, perem fölé húzott széles szalagfülük van, hasukat 

függőleges kannelúrák díszítik.  

17. Korsó 3. típus: Hosszú cilindrikus nyakú, nyomott gömbös testű korsó. 

Szalagfülük széles, lapos átmetszetű és magasan a perem fölé húzottak, esetleg 

beböködött pontsor díszíti őket a perem alatt és a nyakon is találkozunk 

függőlegesen lefelé futó beböködött pontsorokkal.  

18. Tál 3. típus: Még mélyebb kónikus tál típus, a vállnál lévő törésvonaluk 

legömbölyített beböködött pontsorok díszítik, nem csak a törésvonalon, hanem a 

perem alatt is a tál lentebbi részén a bekarcolt háromszög vagy vonaldíszítés 

jellemző, de előfordul díszítetlen változatban is. 

19. Amfora 3. típus: A forma nagyméretű tárolóedényekként, egyszeres bordasorral 

jelenik meg. fül nélkül vagy a nyakhajlatban két szemben ülő átfúrt alagútfüllel is 

megtalálhatók. 

20. Fazék 2. típus: Kicsit elnyújtottabb ovális forma jellemző. Perem alatt beböködött 

pontsorral vagy egyszeres bordával díszítve, előfordul az edény testét befedő 

bekarcolt hálóminta. 

21. Merice 

22. Virágcserép alakú edény 
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23. Amfora típusú tárolóedény: Az amfora alakú tárolóedények fül nélküli vagy két 

szemben ülő, átfúrt füllel vagy fogóbütyökkel rendelkező a nagyméretű 

hombárok.  

24. Tárolóedény 1. típus A perem alatt többszörös, benyomkodással tagolt 

bordadíszek, a nyakon vagy a vállon egymással szemben kis szalagfülek, esetleg 

fogást elősegítő bütykök találhatók: Felületük legtöbbször durvított. 

25. Tárolóedény 2. típus: Perem alatt közvetlenül egysoros, tagolt borda vagy 

beböködött pontsor fut körbe. 

 

A szeriáció során az algoritmus az adatokat egy átló mentén rendezi időrendbe. Az 

időbeli kezdetet és véget a változóknak meghatározott jellemzők adják meg. Két 

algoritmus használható a Past 2.17 változatában a ’constrained’ (ún. korlátozott) és 

’unconstrained’ (ún. korlátlan). Az előbbinél a függőleges oszlopok nem mozdulnak csak 

a sorokat rendezi a megadott változók alapján sorrendbe (Monte Carlo program fut 

alatta), az eljárás így találja meg az "optimális" elrendezést. Az ’unconstrained’ 

algoritmus optimalizálja az elrendezést úgy, hogy mind a sorok és oszlopok szabadon 

mozognak, ezáltal csoportokat is képez. 

Az elemzés során a korlátlan algoritmus által képezett objektum sorrendet használtam. 

Legfölülre a legkorábbi, azaz bolerázi jellemzőkkel bíró, objektumok (piros színű), 

középtájon a korai klasszikus időszakba (zöld színű) még alul a legfiatalabb, azaz a késő 

klasszikus fázisba (magenta színű) sorolható gödrök kerültek. A változók négy csoportot 

képeznek az objektumokból előkerült leletek alapján, de ez a korrespondencia elemzés 

ábrázolásánál sokkal jobban látható, ezt ott tárgyalom. 

Az objektum számok színei a korábban végzett tipológiai besorolást jelentik. Látható, 

hogy a bolerázi időszakba sorolt objektumok egy része kompakt kis egységet alkot, míg 

a másik felénél egy szélesebb szóródás látható a változók között. Ennek egy részt az az 

oka, hogy változóként olyan kerámia típusok és jellemzők is bekerültek a szeriációba, 

amelyek több korszakban is előfordulnak (félgömbös tál, fazék egyszeres bordával), 

vagy nincs különösebb korszakhatározó jellegük, mint például az amfora típusú 

tárolóedénynél. Ugyanakkor fontosnak tartottam, hogy ezek a tipológiailag bizonytalan 

típusok is bekerüljenek a szeriációba, annak érdekében, hogy lássuk a különböző fázisok 

egymáshoz való viszonyát, illetve azt, hogy az egyértelműen nem meghatározható 
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objektumok hol helyezkednek el a többiekhez képest. A bizonytalannak mondható 

objektumok hovatartozását, később a háztartások azonosításának kísérleténél inkább 

térbeli és összefüggésbeli viszonyuk fogja meghatározni.  
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5.37. ábra. Balatonkeresztúr-Réti-dűlő lelőhely késő rézkori kerámiaanyagán elvégzett szeriáció 
eredménye 
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Az adathalmazon végzett korrespondencia-analízis megerősítette a szeriáció során 

kapott csoportokat sőt a változók csoportosítása és a kerámia típusok alapján történő 

badeni korszakok vizualizálása sok szempontból jobb (5.38. ábra). Az eredmények 

vizualizálását elősegítendő a piros színnel jelölt objektumok a kerámiatipológiai 

sajátosságok alapján a bolerázi időszakba sorolhatóak, a zölddel színezettek a korai 

klasszikus, míg a lila a késő klasszikus badeni fázist jelölik. A parabola ív a koordináta 

rendszeren belül elsősorban a folytonosság jelenti, de a színezett objektumszámok 

láthatóvá teszik a három csoport elkülönülését is. Csak néhány objektum került a saját 

csoportján kívülre (B-2037; B-2867), amelyek helyét módosítottam az objektum 

listákban.  

 

5.38. ábra. A korrespondencia-analízis eredménye  

Axis 1: Eigenvalue 0,874929; 12,828 % of total 

Axis 2: Eigenvalue 0,612268; 8,977 % of total 

(piros – bolerázi; zöld – korai klasszikus baden; magenta – késő klasszikus badeni időszak objektumai 

 

Legnagyobb szóródás a korai klasszikus fázison belül figyelhető meg, amely a parabola 

ívét is eltorzította. Ez a fázis kerámiatipológiai jellemzőinek szerteágazóságát mutatja, az 

ide sorolható gödrök anyagai között ugyan a korábbi, bolerázi fázis jellemzői kevésbé, 

míg a késő klasszikus időszak formai és díszítésbeli jellegzetességei jobban keverednek. 

Ez egyrészt jól mutatja a bolerázi és klasszikus badeni fázis bizonyos szintű különállását, 
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illetve a badeni kerámiatipológiával szemben megfogalmazott kritikák létjogosultságát 

(Bondár 2010, 307; Horváth 2012), illetve felhívja a figyelmet a tipológiai alapon történő 

kronológizálás gyenge pontjaira. 

Mindazonáltal érdemes megfigyelnünk, hogy a bolerázi időszak objektumai, annak 

ellenére, hogy a csoporton belüli csoport (kemény mag) képződött, nem érinti a korai és 

a késő klasszikus badeni időszak objektumait. Jól körülhatárolható különálló csoportot 

alkot, szemben a klasszikus badeni időszak fázisaival, ahol a két fázis jelentősebb közös 

halmazt jött létre az objektumok között (5.39. ábra). A bolerázi időszak ilyetén való 

különállása és a korai és késő klasszikus fázis egymásba átfolyó jellege, szorosabb 

kapcsolata azért is érdekes, mert a kultúra egészével foglalkozó elemzések is a bolerázi 

(korai baden) időszak határozottabb különállását, míg a klasszikus badeni fázis 

egységesebb jellegét mutatják a Kárpát-medencében (Furholt 2008b, 22). (Ez a 

különállás a szeriáció során nem érzékelhető ilyen egyértelműen, ezért hasznos mindkét 

módszer alkalmazása). 

 

5.39. ábra. A korrespondencia-analízis által képezett csoportok Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

Az adatok alapján elvégzett szeriáció és korrespondencia-elemzés éppen azt mutatja, 

hogy érdemes statisztikai elemzéseket alkalmazni, és a bolerázi időszak a lelőhelyen 

megtalálható kerámia-inventár jellemzői alapján is jól elhatárolható a klasszikus badeni 
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időszaktól. Ez a határozott elkülönülés az abszolút kronológiai adatokban is 

megmutatkozik (6.2. fejezetrész), csak úgy, mint az állatcsont-anyag összetételben és a 

településszerkezeti elmozdulásban is (10. fejezetrész). 

 

5.40. ábra. A kerámiajellemzők alapján képezett csoportok 

 

A kerámiák jellemzői által meghatározott változók négy csoportot alkotnak (5.40. ábra). 

Az első csoport (1.2.3.4.5.6.7.24. változók) a bolerázi időszak klasszikus kerámiatípusait 

és díszítéseit tartalmazza, a második (8.9.10.11.12. változók) csoport a korai klasszikus 

fázis jellemzőit (forma és díszítés) gyűjti egy halmazba. A harmadik csoport azokat a 

változókat fogja össze (13.19.20.23.25.), melyek nem tartalmaznak határozott csak egy 

korszakhoz kapcsolódó jellemzőket, ezek a típusok változás nélkül hosszabb időn 

keresztül jelen vannak a kerámia készletben (pl. fazekak, tárolóedények). A negyedik 

csoport  pedig a késői fázis formáit fogja egy csokorba (15.16.17.18.21.22.). 

 

A badeni objektumok kronológiai besorolása a következő: 

Bolerázi település feltételezett objektumai: B-461, B-464, B-556, B-608, B-610, B-618, B-

632, B-683, B-711, B-798, B-821, B-841, B-877, B-883, B-945, B-951, B-1020, B-1038, B-

1134, B-1135, B-1137, B-1176, B-1230, B-1253, B-1327, B-1367, B-1369, B-1372, B-
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1388, B-1418, B-1493, B-1528, B-1530, B-1600, B-1631, B-1707, B-1769, B-1829, B-

1890, B-1894, B-1912, B-2010, B-2037, B-2043, B-2064, B-2066, B-2122, B-2133, B-

2141, B-2142, B-2162, B-2213, B-2214, B-2237, B-2272, B-2304, B-2307, B-2310, B-

2311, B-2323, B-2344, B-2400, B-2410, B-2419, B-2485, B-2503, B-2553, B-2650, B-

2744, B-2753, B-2756, B-2757, B-2786, B-2850, B-2903, B-2904, B-2905, B-2924, B-

2942, B-2944, B-2946,  

Korai klasszikus település feltételezett objektumai: B-823, B-895, B-935, B-1177, B-

1240, B-1323, B-1371, B-1508, B-1555, B-1627, B-1644, B-1659, B-1669, B-1757, B-

1775, B-1803, B-1808, B-1852, B-1858, B-1872, B-1873, B-1948, B-1950, B-1954, B-

1958, B-1970 B-2002, B-2035, B-2143, B-2157, B-2203, B-2204, B-2235, B-2303, B-

2468, B-2486, B-2487, B-2504, B-2551, B-2715, B-2726, B-2733, B-2743, B-2749, B-

2777, B-2793, B-2817,  B-2859, B-2861, B-2867, B-2870 

Késő klasszikus település feltételezett objektumai: B-677, B-1320, B-1630, B-1645, B-

1647, B-1648, B-1649, B-1650, B-1759, B-1949, B-1955, B-2189, B-2527, B-2530, B-

2532, B-2535, B-2539, B-2545, B-2547, B-2548, B-2554, B-2557, B-2747, B-2751, B-

2812, B-2814, B-2821, B-2828, B-2837, B-2853, B-2857, B-2880, B-2948, B-2964, B-

2967, K-41 

 

A tipo-kronológai módszert tehát már kisebb mintavételi lehetőségű leletanyagban is 

érdemes kiegészíteni statisztikai módszerek alkalmazásával, amely vizualizálja a 

csoportok különállását vagy szorosabb összetartozását. Természetesen a kerámiát 

tartalmazó objektumok az összes bennük talált kerámiatöredék együttes mérlegelése 

alapján kerültek egyik vagy másik kronológiai fázisba, amely bizonyos fokú 

szubjektivitást eredményez a végső csoportosításnál, ezért is csak mint „feltételezett” 

objektumok soroltam fel őket.  
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 6.2. Abszolút kronológia 

 

Balatonkeresztúr-Réti-dűlő lelőhelyen alkalmunk nyílt arra, hogy a késő rézkori 

megtelepedésnek a relatív kronológia alapján elkülöníthető, egymást követő fázisait 

abszolút kronológiai módszerekkel is alátámasszuk. A lelőhely késő rézkori 

horizontjáról jelenleg hét darab AMS mérés áll rendelkezésünkre, a vizsgálatok a Vienna 

Environmental Research Accelerator (VERA) készültek. A radiokarbon méréseket állati és 

emberi csontokból vett mintákon végeztük. Az elemzéshez az OxCal v.4.1.7 szoftvert 

használtuk. A lelőhelyről a korszakhoz egyértelműen köthető, a radiokarbon keltezés 

szempontjából viszonylagos megbízhatóságot garantáló zárt régészeti kontextusok – 

sírok – csak elenyésző számban álltak rendelkezésre. A meglévő temetkezések nagy 

részében a relatív kronológiai támpontok rendkívül bizonytalanok voltak, sok esetben 

teljesen hiányoztak. 

A disszertáció alapvető célkitűzése az összetartozó településszerkezeti egységek azonos 

időhorizonton belüli azonosítása volt. A radiokarbonelemzésre küldött minták 

összegyűjtésénél a szerint a logika szerint jártam el, hogy feltételezhetjük a háztartási 

egységek viszonylag behatárolható élettartamát, így ugyan tágabb értelemben, de zárt 

kontextusként kellett értelmeznem az egységekhez tartozó objektumokat is. Így, 

figyelembe véve a telepjelenségek esetében felmerülő tafonómiai effektust is, jóval 

kisebb kockázatot láttam a relatív kronológiai szempontból tisztázott és 

telepjelenségekből származó minták használatában, mint az ugyan zárt kontextusnak 

számító, azonban a megtelepedés fázisaihoz egyértelműen nem köthető sírokból 

származó minták esetében. A mintákat szolgáltató gödrök kiválasztásánál elsődleges 

szempont volt továbbá, hogy tipo-kronológiailag jól meghatározható formájú és 

díszítésű kerámiaanyagot tartalmazzon, amelyek a későbbiekben a többi objektum tipo-

kronológiai meghatározásában is segítségemre lesz.  Így a bolerázi időszakra a B-608, B-

1829 és B-2323, a korai klasszikus időszakra B-1669 és S-34, a késő klasszikus badeni 

időszakra a B-1650 és B-2557 objektumokból történt mintavétel (5.36. ábra). 

A mintavételezési stratégia ilyen jellegű alakítását erősítette a megmérhető minták 

alacsony száma15.  

                                                           
15 A jelen pillanatban rendelkezésünkre álló 7 darab AMS minta mérési költségének intézményi keretek 
közötti előteremtésében nagy segítséget nyújtott dr. Bondár Mária, amelyet ezúton is köszönök neki. 
A kalibrációk elkészítéséért és az értelmezés segítéséért Oross Krisztiánnak tartozom köszönettel. 
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5.41. ábra. Radiokarbon módszerrel keltezett beásások Balatonkeresztúr-Réti-dűlő lelőhelyen 

 

Éppen ezért a mintavételezés a régészeti anyag feldolgozása és tipológiai értékelése után 

a badeni kultúra tipológiailag jól elkülöníthető fázisainak szignifikáns, szuperpozíciótól 

egyértelműen mentes települési objektumaiból történt (5.41. ábra). A kapott 

eredmények alátámasztották a mintavételezési stratégia helyes alapelveit. 

 

laborszám minta száma objektum szám BP érték

sztenderd

eltérés cal. BC (68,2%)

VERA-4221 Bkeresztur-01 B-1829 4645 35 3500-3360 cal.BC

VERA-4222 Bkeresztur-02 B-608 4665 35 3520-3370 cal. BC

VERA-2223 Bkeresztur-03 B-2323 4655 35 3510-3360 cal.BC

VERA-4226 Bkeresztur-06 B-1669 4545 30 3370-3120 cal.BC

VERA-4227 Bkeresztur-07 S-34 4515 35 3350-3110 cal.BC

VERA-4228 Bkeresztur-08 B-2557 4385 30 3080-2920 cal.BC

VERA-4229 Bkeresztur-09 B-1650 4405 25 3090-2930 cal.BC  

5.42. ábra. Balatonkeresztúr-Réti-dűlő lelőhely késő rézkori radiokarbon mintáinak vizsgálati eredményei 
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5.43. ábra: Balatonkeresztúr-Réti dűlő lelőhely késő rézkori kalibrált individuális radiokarbon adatai 

 

Annak ellenére ugyanis, hogy a radiokarbon görbe Kr.e. 4. évezredi szakaszára számos, 

kisebb-nagyobb hurok esik (5.43. ábra), a minták kalibrált, de még nem modellezett 

értékei alapján is a balatonkersztúri település létezésének időszaka három, jól 

elkülöníthető, azonban egymást folyamatosan követő fázisra bontható (5.42. ábra). Az 

adtok alapján a balatonkeresztúri telep élete a badeni kultúra bolerázi fázisában 

kezdődött. A bolerázi időszakot közvetlenül a badeni kultúra klasszikus fázisának 

időszakai követték. A klasszikus időszakon belül a kerámiatipológia alapján külön 

lehetett választani a korai klasszikus és a kései klasszikus alfázisokat is, amelyek időbeli 

egymásutániságát a radiokarbon adatok egyértelműen alátámasztanak. (5.44. ábra). 
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5.44. ábra. Balatonkeresztúr-Réti-dűlő lelőhely késő rézkori kalibrált radiokarbon adatai 

 

A rendelkezésünkre álló – viszonylag kisszámú – minta alapján igyekeztünk a település 

fennállásának hosszát modellezni, meghatározni mind a késő rézkori telep létezésének 

teljes hosszát, mind pedig az egyes relatív kronológiai fázisok időtartamát a Bayesian 

módszer segítségével (5.45. ábra). Az adatok modellezés során alapparaméterként 

használtuk azt a feltevést, hogy a település a három, kerámiaanyag által körvonalazott 

fázis során folyamatosan lakott volt. Az időszak alatt nem került sor a település teljes 

felhagyására valamint újbóli visszatelepedésre sem. Továbbá szem előtt tartottuk azt a 

tényt, hogy a mintavételezés alapját jelentő kronológiai fázisok a kerámiaanyag 

tipológiai elemzésén alapulnak. Ebből adódóan a fázisok közötti határ nem lehet éles, 

figyelembe véve az egyes fázisok kerámiastílusa közötti folyamatos átmenetet. Éppen 

ezért a modellezés során az „overlapping modell-t” alkalmaztuk (5.45. ábra).  
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5.45. ábra. A késő rézkori radiokarbon adatok elemzése a Bayesian módszer és az „overlapping modell” 
alapján. 
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5.46. ábra. A balatonkeresztúri késő rézkori telep fázisainak kezdő és befejező időpontjai valószínűsíthető 
dátumai 68,2% és 95,4%-os valószínűséggel az „overlapping modell” eredményei alapján. 

 

A rendelkezésre álló 7 darab radiokarbon dátum elemzése alapján elmondható, hogy a 

68,2%-os valószínűséget figyelembe véve, a késő rézkori település bolerázi fázisában a 

megtelepedés a Kr.e-i 4. évezred közepén kezdődött (3550-3440 cal BC). A bolerázi fázis 

vége, és az átmenet a korai klasszikus badeni időszakba nem sokkal később, nagyjából a 

Kr.e. 4. évezred második felének közepén történt meg (3475-3140 cal BC). A korai 

klasszikus időszak és a tipológiailag, valamint a településszerkezetben jól elkülöníthető 

késő klasszikus fázisok közötti átmenet a 4. és 3. évezred fordulója táján következett be 

(3345-2945 cal BC). A legkésőbbi rendelkezésünkre álló időpont, amely nem feltétlenül 

jelzi a késő rézkori megtelepedés végét a Kr. e. 3. évezred második évszázadára mutat 

(5.46. ábra). A modell a település létezési idejének teljes hosszát 500-550 év között 

valószínűsíti. Ez a viszonylag hosszú, öt évszázadnyi intervallum nem meglepő a 

mintaszám, a régészeti kontextus és a radiokarbon görbe negyedik évezredi 

szakaszának jellege miatt. 

Természetesen a következtetések levonásánál szem előtt tartottam a kis mintaszámból 

és a telepobjektumoknak keltezés szempontjából a síroknál bizonytalanabb régészeti 
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kontextusát. A megtelepedés időrendje ebből adódóan felfelé és lefelé is nyitott lehet, 

illetve nagyobb számú mérésből álló szérián elvégzett elemzések tovább szűkíthetik a 

fázisok közötti átfedési időszakot. 

Mindezek alapján annyi nagy biztonsággal mégis kijelenthető, hogy a balatonkeresztúri 

késő rézkori település nagy kronológiai fázisainak váltása és időszaka egybeesik a 

kultúra teljes elterjedési területén tapasztaltakkal (Stadler et al. 2001; Wild et al. 2001) 

valamint az esetek nagytöbbségében a régió legújabb abszolút kronológiát érintő 

publikációinak követeztetéseivel (Siklósi 2009, 462-466.). 

Ismeretes, hogy az utóbbi évtized hazai és nemzetközi kutatási eredményei egyre inkább 

kezdik feszegetni és feloldani a korábban egységesnek vélt badeni kultúrkört mint 

régészeti meghatározást (Furholt 2008a; Furholt 2008b; Furholt 2009). Ez a folyamat, az 

újabban napvilágot látott radiokarbon adatokra alapozva, nem hagyja érintetlenül az 

eddig a kerámia tipológián alapuló, egységesen megítélt vertikális időrendet sem 

(Horváth 2012, 689-719.). Azonban sem a disszertáció keretei, sem a témája nem ad 

lehetőséget arra, hogy ezt a rendkívül összetett kérdéskört részletekbe menően 

elemezzük. Éppen ezért jelen pillanatban rendelkezésünkre álló tényekre szorítkozva az 

állapítható meg, hogy a birtokunkban lévő viszonylag kis számú, abszolút kronológiai  

minta elemzésének eredményei egyrészt szoros összhangot mutatna a kultúra teljes 

elterjedési területén nagy mintaszám alapján felvázolt tendenciákkal. Másrészt jól 

alátámasztják a mintavételezés alapját szolgáltató relatív kronológiai csoportokat, 

amelyek a helyi jellemzőket figyelembe véve, kevesebb alfázissal ugyan, de jól 

megfigyelhető módon követik a késő rézkorra kialakított klasszikus kerámiatipológia 

fejlődési irányát. 

 

 

 6.3. Balatonkeresztúr-Réti-dűlő lelőhelyen meghatározható kronológiai 
fázisok 

 

Balatonkeresztúr-Réti-dűlő lelőhelyen a kerámiaanyag tipokronológiai, statisztikai 

elemzése és az abszolút dátumok alapján a badeni megtelepedés három nagyobb fázisát 

lehetett elkülöníteni. A balatonkeresztúri leletanyag fentebb vázolt részletes tipológiai 

bontása nem volt kivitelezhető, mivel az egyes gödrök kerámiaanyagához talált 

fontosabb analógiák sok esetben egymáshoz közeli (pl. Ib-Ic-IIa, IIb-III, III-IVa), de több 
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alfázishoz voltak egyszerre köthetők, így teljes biztonsággal három nagy fázis 

különíthető el a lelőhely anyagából. Hasonló problémát taglal Bondár M. Nagyút-

Göbölyjárás leletanyagának elemzése kapcsán (Bondár 2010, 324-330). A három 

nagyobb fázisra lebontott kerámiaanyag azonban egy koherens tipológiai fejlődési sort 

alkot, így az általuk meghatározott objektum-csoportok időben követik egymást a 

horizontális telepen belül. Mindezt a lelőhely állat és embercsont anyagán végzett C14 

vizsgálatok eredménye is alátámasztotta. Az időhorizontokon belüli alfázisok 

csoportosítása a következőképpen vázolható fel.  

A telep életének legkorábbi időszaka a bolerázi fázisra keltezhető, amely a badeni 

kultúra kerámiatipológiája alapján felállított baden Ib-Ic-IIa alfázisokat foglalja magába. 

Ettől az időszaktól mind kerámiában, mind a radiokarbon adatok szerint jól 

elkülöníthető klasszikus badeni megtelepedési horizont követi, amely azonban tovább 

tagolható a telep életében egy korai klasszikus (IIb - IIIa) és egy kései klasszikus (IIIb-

IVa) badeni időszakra.  

A háztartási egységek azonosításának alapvető feltétele, hogy az egy időhorizontba 

tartozó objektum-csoportok meghatározhatók legyenek. A fejezet ezt a lépést igyekezett 

a lehető legalaposabban körüljárni. Mindezek mellett a feldolgozás segítségére volt az a 

tény is, hogy a korszak horizontális telepein viszonylag kevés a szuperpozíció.  
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7. A települési objektumok morfológiája a lelőhelyen 

 
7.1. A települési objektumok jellemzőinek bemutatása és elemzése 

 

Első lépésként a horizontális telepen belül, a közel egy időben használt települési 

objektumok meghatározását történt meg, melynek eredményei az előző 6. fejezet témája 

volt. A három fő, badeni fázis objektum-csoportjainak meghatározása után az egyes 

elemek, azaz objektum típusok jellemzőinek felvázolása, és az egymáshoz, illetve a 

lakóépület helyéhez való viszonyának megállapítása következik, amelyen keresztül 

megkísérelhető a háztartási egységek helyének meghatározása.  

Mindenek előtt azonban, definiálnunk kell a háztartási egységek alapelemeinek tartott 

objektum típusokat. A háztartásokhoz tartozó objektum típusok között megtaláljuk a 

különféle gödröket, gödörkomplexumokat, a kemencéket, tüzelőhelyeket, az emberi 

temetkezéseket és egyéb kiegészítő elemeket, mint cölöplyukak és esetleg kutak, árkok. 

Természetesen nem szükségszerűen található meg minden egyes típus egy háztartási 

egységen belül. Legtöbbször csak különféle formájú és funkciójú gödrök alkotják a 

háztartást kiszolgáló gazdasági egységet. A kutak és árkok pedig inkább a telep 

egészéhez, a közösség által közösen használt objektum típusokhoz sorolhatók. A 

háztartási egységek elemeiként számon tartott objektum típusokat a következőképpen 

definiálhatók: 

1 A lakóépületek általában valamilyen felépítménnyel rendelkező fedett 

objektumok, azaz falakkal, esetleg ablakokkal, tetővel rendelkező felépítmények. 

A ház lehet földfölé építettek vagy földbe mélyítettek. Alaprajzuk és szerkezetük 

térben és időben változatos képet mutat. A lakóépület elsősorban állandó 

élőhelyet biztosít lakói számára és védi őket a természet viszontagságaitól. 

2. A gödör általában kerek vagy ovális, esetleg szabálytalan alaprajzú, földbe 

mélyített beásás. Mérete és formája igen változó, azonban éppen a kialakításának 

jellege nagyban segítségünkre lehetnek abban, hogy megállapítsuk, milyen céllal 

ásták ki. 

3. A gödörkomplexum beásások rendszere, amely általában szabálytalan egységes 

foltban jelenik meg az ásatási felszínen. Legtöbbször betöltése egységes és 

szuperpozíciók nem figyelhetők meg az egyes bemélyedések között. Feltehetően 
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a házakhoz szükséges agyagkitermelés során jönnek létre, másodlagos funkciójuk 

többféle is lehetett. 

4. A kemence általában élelemkészítésre (sütés), tartósításra (aszalás) és „ipari” 

tevékenységre is használható objektum típus. Lehet föld fölé és földbe mélyített 

kerek vagy ovális alaprajzú. Boltozatos felépítményére kiégett agyag jellemző. 

Sütőfelülete kerámiatöredékkel, esetleg kisebb kövekkel, kavicsokkal alapozott, 

amelyet elsimított agyagtapasztás fed. Hosszabb ideig, több alakalommal 

használható. 

5. A tüzelőhely a kemencénél rövidebb ideig használt, esetleg csak egy alkalomra, 

bizonyos céllal létrehozott objektum, amelyek gödrökben kerültek kialakításra. 

Helyüket égett, hamus réteg, paticsos folt jelzi. 

6. A cölöplyukak valamilyen cölöpökből álló szerkezet földbe mélyített helyei. 

Átmérőjük és mélységük általában 50-60 cm-nél nem nagyobb.   

7. A kutak kerek vagy szögletesedő alaprajzú, mély, henger vagy hasáb alakú 

beásások, amelyek használatuk idején elérték a terület talajvízszintjét. A kút 

belső szerkezete készülhet fából vagy kőből, de bizonyos esetekben kibélelhették 

egyéb növényi alapanyaggal is. Több esetben egy nagyobb, lépcsőzetesen 

kialakított gödörből indulnak lefelé. A késő rézkor folyamán használt kutak belső 

szerkezetére utaló nyomok eddig nem kerültek elő. Feltehetően egyszerű, 

hengeres, viszonylag szűk bödön kutak lehettek.  

8. Árkok párhuzamos oldalú, általában hosszú beásások, méretük funkciójuktól 

függően változó lehet. A sekélyebb, keskenyebb árkok inkább vízelvezetés vagy a 

településen belül bizonyos területi egységeket egymástól való elválasztása 

céljából készülhettek. A nagyobb mélységű és szélesebb árkok inkább védelmi 

funkciót láthattak el. Az ismert badeni településeken elsősorban a magaslati 

telepeken jelennek meg. A horizontális, síkvidéki telepeknél nem túl jellemző 

objektumforma. Ez természetesen adódhat az objektum típus általános lelet 

szegénységéből, amely sokszor megakadályozza régészeti kultúrához való 

kötését. Itt szeretném megjegyezni, hogy a disszertációban feldolgozott település-

részeken nem kerültek elő árkok, árokszakaszok, ezért alaposabb elemzésükre 

sincs mód.  
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Ki kell hangsúlyoznunk azonban, hogy az előbbiekben definiált objektum típusok csak 

hipotetikus megközelítések, további altípusokra való bontásuk és jellemzőiknek leírása a 

következőkben történik. 

 

7.1.ábra. Objektum típusok megoszlása Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn a badeni időszakban 

 

Az elemzett lelőhely összesen 4,5 ha területű. Összesen közel 260 badeni időszakba 

sorolható települési objektumot tártunk fel.1 (A települési objektumok adatai a Függelék: 

1., 4., 7. táblázatokban találhatók.) A badeni időszakhoz több mint 220 gödör, 2 kemence, 

1 tüzelőhely, 4 feltételesen kútnak nevezett mély gödör és 20 cölöplyuk és 8 telepen 

belül található temetkezés sorolható (7.1. ábra). Ez utóbbiak közül több csak feltételesen 

köthető a badeni megtelepedésre. Részletes, egyenkénti leírásuk a 8. fejezetben 

található.  Az objektumok között található néhány olyan beásás, amelyek csak néhány 

darabka kerámia vagy az egyéb leletanyag jellegzetességei, esetleg elhelyezkedésük 

alapján kerültek az elemzésbe. A badeni időszakhoz tartozónak vélek még a telepen és a 

telep szélén feltárt további 13 temetkezést, melyek nagy része sírgödörbe temetett 

halott, de néhány esetben telepgödörbe történő temetkezéssel is találkoztunk. 

A legtöbb objektum a bolerázi telephez köthető, míg a legkevesebb a késő klasszikus 

időszak telepéhez tartozhatott, amely a megtelepedés elmozdulásával magyarázható, 

melyről egy későbbi fejezetrészben lesz szó (7.2. ábra). 

                                                 
1 A lelőhelyen feltárt késő rézkori objektumok fotói a disszertáció CD mellékletében találhatók. 
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7.2. ábra. Objektum típusok megoszlása Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn a késő rézkori időszakban 

 
 

7.1.1. Gödrök, gödörkomplexumok 

 
Jól látható, hogy az objektum típusok 86%-át a gödrök teszik ki, fennmaradó 14 % 

között oszlik meg a többi típus. Ez az egyenlőtlen megoszlás általában minden badeni 

(késő rézkori) lelőhelyre jellemző, amely azt mutatja, hogy a háztartási egységek 

azonosításakor elsősorban a gödrök elemzésére támaszkodhatunk, így a belőlük 

kiolvasható információk alapvető jelentőségűek.  

 

7.1.1.1. A gödrök csoportosításának kritériumai 

A késő rézkori badeni kultúra településein, elsősorban gödrökből nyerhető információk 

alapján kísérelhetjük meg a lakóépületek körül zajló tevékenységi körök 

meghatározását. Kemencék, kutak, árkok a gödrökhöz képest elenyésző számban 

kerülnek elő. Ezért első és legfontosabb feladat a gödrök különböző típusainak 

meghatározása és leírása. A háztartási egységekhez különböző funkciójú gödrök 

kapcsolódtak, mint tárológödör, munkagödör, agyagnyerő gödör, hulladékgödör esetleg 

kultikus/szimbolikus tevékenységeknél használatos gödrök és természetesen nagy 

számú ismeretlen funkciójú gödör. A háztartási egységekhez tartozó gödörcsoportok 

összetételének meghatározása a bizonyos típusú és funkciójú gödrök térbeli 

elrendeződésének szabályszerűségei alapján kísérelhető meg. Természetesen a gödrök 

összetétele számban és jellegben is változhatott háztartásonként, de feltételezzük, hogy 

egyes gödörtípusok, mint tárológödör, hulladék gödör minden háztartáshoz 
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kapcsolódhatott, még ha számuk változott is. Agyagnyerő gödrök, pedig a háztól kicsit 

távolabb, a háztartási egységek területei között helyezkedhettek el (Winter 1976, 25-31; 

Pavlů et al. 1986, 291; Kuna 1991, 335). A gödrök formája, méretei, kialakítása és későbbi 

feltöltődése hasznos információt nyújthat a gödör funkciójának meghatározásához. A 

gödrök formai kialakítása sokban függött a talajtípustól és szorosan kapcsolódott a 

terület talajvíz viszonyaihoz (Šumberová 1996, 63).  

 

A gödrök osztályozásának kritériumai a következők voltak: (Függelék: 1., 4., 7. táblázat) 

1. A gödör alaprajza, metszetben látható formája és az alja profilja (7.3.ábra) 

 Az alaprajz lehet: 

I. = kerek, a szélesség és a hosszúság aránya nagyobb, mint 4:5 

II.= ovális, a szélesség és hosszúság aránya nagyobb, mint 1:2 és kisebb, mint, 

4:5 

III.= szögletesedő, amelynél a két oldal megközelítőleg szimmetrikus, sarkai 

lekerekítettek 

IV.= szabálytalan 

 A metszetben látható formája lehet:  

a= mindkét oldala lefelé szélesedő, kónikus (ún. „méhkas” alakú)  

b= mindkét oldala egyenes (ún. hengeres alakú) 

c= mindkét oldala srégen lejtősen lefelé beszűkülő 

d= mindkét oldala ívelten lefelé szűkülő 

e= mindkét oldala lépcsős  

f= a két oldal nem szimmetrikus, tehát szabálytalan  

 Alja profilja lehet:  

A = egyenes 

B = ívelt, teknős 

C = ferde/lejtős 

D = egyenetlen  
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7.3.ábra: A gödrök formai csoportosításának összefoglaló ábrája 

 

2. A gödrök mérete három alap kiterjedéssel írható le. 

 A gödör alaprajzának legnagyobb hossza. 

 A gödör alaprajzának legnagyobb szélessége. 

 A gödör mélysége 

3. A betöltés állhat humuszból (h), löszből (l), paticsból (p), égett – faszenes - 

hamus (f) rétegekből.  

1.= Lehet egyrétegű. 

2.= Lehet rétegzett betöltésű. 

4. A gödör belső kiképzése. 

x= Nincs speciális kiképzése 

y= Az alja vagy oldala kiégetett. 

z= Égett hamus- vagy paticsréteg található benne. 
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A következőkben felvázolt elemzés és összegzés a gödrök jellemzőiről felvett adatok 

alapján történt. A táblázatok a függelékben találhatók (Lásd: Függelék - Táblázatok 1, 4, 

7), a rövidítések feloldó kulcsa is ott található.  

 

A forma 

A gödör formája az egyik, ha nem a legfontosabb jellemzője egy gödörnek, szerencsés 

esetben már ebből lehet következtetni az objektum feltételezhető funkciójára (Függelék: 

1., 4., 7. táblázat). Az alaprajzuk, metszetben látható formájuk és aljuk profilja alapján a 

gödrök tovább bonthatók szabályos és szabálytalan formájú gödrökre. Szabályos 

gödörnek határoztam meg azt a gödröt, amelyiknek a metszetben látható két oldala 

viszonylag szimmetrikus, alja elsősorban ívelt vagy egyenes. Természetesen mértani 

szabályosságról általában nem beszélhetünk, a gödrök feltárás utáni formája 

deformálódhatott akár még használata és természetesen az újbóli kibontása során is. A 

szabályosnak mondható forma azonnal fontos információt nyújt a gödörről, ugyanis 

valószínűleg konkrét céllal és bizonyos technikai ismerettel lett kiásva. A szabályos 

formák közül első szelekció során kiemelésre kerültek a kerek, néha ovális alaprajzú, 

alja felé szélesedő és hasasodó („méhkas” alakú) és a kerek hengeres gödrök, amelyeket 

feltételesen a „tárológödör” (rövidítése: TG) kategóriába soroltam.2 Kiemelt figyelmet 

kaptak még a nagyobb kerek vagy ovális alaprajzból induló, majd lépcsősen szűkülő, 

végül szűk egyenes oldalakkal mélyen a földbe mélyedő objektumok, amelyek 

feltételesen a kút (rövidítése: K) kategóriába sorolhatók. A többi szabályos, de előbbi két 

kategóriába be nem illeszthető gödröknél méret szerinti válogatást végeztem el. Így 

született a kisméretű szabályos  gödör (rövidítése: KG) kategória, amely általában kerek, 

150 cm nem nagyobb átmérőjű, vagy ovális és hossza és szélessége nem nagyobb, mint 

200x150 cm (esetleg e körüli). Az ennél nagyobb és szabályos beásások a (nagy) gödör 

(rövidítése NG) kategóriába esnek. A szabálytalan formájú objektumok is két csoportra 

oszlottak; a kis (KSZG/SZG) és a (nagy) szabálytalan formájú gödrök (NSZG/SZG) 

kategóriájára, ahol a lehető legnagyobb szélességük és hosszúságuk alapján, az előbb 

említett mérethatár mentén lettek szétválogatva. A szabálytalan formájú objektumok 

kategóriájába soroltam a gödörkomplexumokat (GK), amelyek nagy kiterjedésűek és 

                                                 
2 Tisztában vagyok azzal, hogy ennek a szabályosnak mondható gödör formának ilyetén való elnevezése kicsit 
fogalmi zavart okozhat, mert a beásás funkciójára utal, de mivel ez a forma szoros összefüggésben van a 
funkcióval, ezért szerintem ez itt megengedhető. 
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abban különböznek a nagy szabálytalan gödröktől, hogy beásások rendszereként 

határozhatók meg, de szuperpozíciók nem figyelhetők meg, betöltésük legtöbbször 

egységes. 

A gödrök formai jellemzőinek elemzésénél nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a 

tényt, hogy az objektumok valós formája és főleg a mélysége a nagy felületű feltárások 

módszerei miatt módosulhatott, így a felvett adatok nem minden esetben tükrözhetik a 

teljes valóságot. A gödrök formáját tekintve azonban, a nagy adatmennyiség lehetővé 

teszi, hogy a típus és a forma között bizonyos összefüggések meghatározhatók legyenek  

A lelőhely tárológödreinek formai jellemzői igen egységesnek tűnnek. Két alapvető 

formával leírhatók, mint a kerek alaprajz, „méhkas” alakú metszet, egyenes / ívelt alj 

(I.a.A. – I.a.B.), és a kerek alaprajz, egyenes oldalfal és egyenes / ívelt alj (I.b.A. – I.b.B.) 

Legnagyobb számban az első variáció formai jellemzői találhatók a vizsgált badeni 

településeken, kiegészítve azzal, hogy eltérések természetesen azért előfordulnak. Ez 

egybe vág azzal a megfigyeléssel, hogy a löszös altalaj jellemzői alapján a régióban a 

hengeres és a lefelé szélesedő, kónikus vagy más néven „méhkas” alakú tárológödrök a 

jellemzők (Šumberová 1996, 63).  

A nagy gödrök általában kerek vagy ovális alaprajzúak, főleg ívelt és rézsűs oldalúak, és 

egyenes vagy teknős aljúak (I.c.A. - I.c.B. – I.d.A. – I.d.B.) Természetesen itt sokkal 

nagyobb variációk és az eltérések lehetősége, lehet ovális és szinte függőleges oldalú és 

egyenetlen aljú is. Hasonló jellemzőkkel írhatók le a kis gödrök, amelyek elkülönítése a 

nagy gödröktől csak a méret alapján történt, ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, 

hogy ennél a típusnál szóba jöhet az is, hogy egy tároló vagy nagy gödör alját fogták meg 

az ásatás során. Ezt sugallja a kis gödrökre jellemző 10-30 cm mélység és bizonyos 

esetben a beásás alján található nagy tároló edény összeroppant, egy kupacban 

elhelyezkedő darabjai. Mind a kis és nagy, de szabályos gödrök esetében lehetséges, 

hogy valójában még használatuk során eldeformálódott tárológödrök lehettek, 

amelyekre szintén a további elemzések alapján utalnak bizonyos adatok. A szabálytalan 

gödrök és gödörkomplexumok esetében a formai jellemzők elsősorban szabálytalan 

alaprajzban, változatos metszet-profilban és főleg egyenetlen aljban (IV.b/c/d/e/f/.D.) 

nyilvánulnak meg. Néhány esetben ezeknél a típusoknál figyelhető meg lekerekített 

négyszög alaprajz, amely más jellemzőkkel együtt további következtetésekre ad 
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lehetőséget. Ezeknél a gödör típusoknál a nagy méret dominál, a kisebb szabálytalan 

forma szabályos gödör eldeformálódott alja is lehetett. 

Méret 

A méret adatok, mint azt fentebb kiemeltem, sajnos a nagy felületű megelőző feltárások 

módszerei miatt nem fedik le teljesen a valóságot (Függelék: 1., 4., 7. táblázat). Ez a tény 

elsősorban a gödrök mélységére vonatkozik, amely a géppel (földgyaluval) történő 

humuszolás miatt minden bizonnyal vesztett értékéből, azaz a gödrök feltárása az esetek 

nagy részében nem az őskori felszíntől indult. Ennek ellenére a gödrök méretadatai 

felvételre kerültek, azzal a feltevéssel, hogy többé-kevésbé ebből a szempontból azonos 

mértékben károsodhattak, bár az eredeti domborzati viszonyok finom változása érhető 

tetten azoknál a beásásoknál, ahol már csak gödör alja feltételezhető. Összehasonlítva 

elsősorban a szájátmérőket, érdekes adat lehet, hogy a tárológödrök között bizonyos 

standard sorozatok figyelhetők meg, amelyeket egy külön táblázatokban foglaltam 

össze. Talán leggyakoribb méretnek a 140-160 cm szájátmérő figyelhető meg, de 

mindhárom időszakban a 90-100 cm átmérőtől egészen a nagynak számító 180-200 cm 

átmérőig kerültek gödrök ebbe a kategóriába.  

A tárológödrök és a szabályos, nagy gödrök esetében mérhető mélység és szájátmérő 

alapján egy megközelítő űrtartalmat is számoltam a következő képlet alapján (7.4. ábra): 

V=π² x r (gödör szájának sugara) x h (gödör mélysége) 

 A gödrök beszűkülését és egyenetlenségeit nem tudtam figyelembe venni, ezért csak a 

szabályos objektumok esetében kalkuláltam ki befogadóképességüket. A különböző 

méhkas és cilindrikus formájú gödröknél feltételezhetően kisebb, illetve azonos arányú a 

henger formától való eltérés, és a gödrök befogadó képességét, legalább nagyvonalakban 

érzékelteti. Ugyanakkor az is jól látszik az alábbi táblázatban, hogy sajnos a nyesett 

felszín szintjétől feltárható gödörmélység nagyban befolyásolta a kiszámolható 

űrtartalmat így a szájátmérő alapján kapott gödörsorozatok nem tükröződnek vissza a 

gödrök az kapacitásában.  Ezekre a jellegzetességekre később, a háztartási egységek 

azonosításánál fogok még kitérni. 

Objektum szám Települési fázis Méret cm (d-átmérő, 
m-mélység) 

Űrtartalom (V) m3 
(megközelítőleg) 

B-2304 boleráz d=90 m=70-80 1,90755 m3 
B-1829 boleráz d=90 m=110 2,79774 m3 
B-1768 boleráz d=100 m=40 0,314 m3 
B-1769 boleráz d=100 m=80-90 0,66725 m3 
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Objektum szám Települési fázis Méret cm (d-átmérő, 
m-mélység) 

Űrtartalom (V) m3 
(megközelítőleg) 

B-2323 boleráz d=110 m=110 1,044835 m3 
B-1253 boleráz d=120 m=70 0,79128 m3 
B-632 boleráz d=120 m=120 1,35648 m3 
B-608 boleráz d=130 m=120-130 1,658312 m3 
B-1388 boleráz d=130 m=50-60 0,729657 m3 
B-461 boleráz d=130 m=60 0,79599 m3 
B-1912 boleráz d=140 m=100 1,5386 m3 
B-2072 boleráz d=150 m=30 0,529875 m3 
B-1890 boleráz d=150 m=20 0,35325 m3 
B-2122 boleráz d=150 m=100 (d=270) 1,7662 m3 
B-2043 boleráz d=150 m=110-120 2,031187 m3 
B-2911 boleráz d=150 m=100 1,76625 m3 
B-791 boleráz d=160 m=40 0,80384 m3 
B-735 boleráz d=160 m=50-60 1,10528 m3 
B-1020 boleráz d=160 m=120 2,41152 m3 
B-1530 boleráz d=160 m=70-80 1,5072 m3 
B-618 boleráz d=160 m=50-60 1,10528 m3 
B-2400 boleráz d=170 m=30 0,680595 m3 
B-2756 boleráz d=170 m=40 0,90746 m3 
B-2068 boleráz d=180 m=70-80 1,90755 m3 
B-1257 boleráz d=180 m=50 1,2717 m3 
B-683 boleráz d=190 m=80 1,81492 m3 
B-1176 boleráz d=210 m=30-40 1,211647 m3 
B-1230 boleráz d=210 m=110 3,808035 m3 
B-2311 boleráz d=210 m=80 2,76948 m3 
B-1757 korai klasszikus baden d=110 m=50 0,474925 m3 
B-2861 korai klasszikus baden d=110 m=70 0,664895 m3 
B-1872 korai klasszikus baden d=140 m=100 1,5386 m3 
B-2486 korai klasszikus baden d=140 m=120 1,84632 m3 
B-2504 korai klasszikus baden d=140 m=90 1,38474 m3 
B-1240 korai klasszikus baden d=150 m=110-120 2,031187 m3 
B-935 korai klasszikus baden d=160 m=40 0,80384 m3 
B-1177 korai klasszikus baden d=160 m=170 3,41632 m3 
B-971 korai klasszikus baden d=160 m=30 0,6028  m3 
B-2726 korai klasszikus baden d=180 m=60 1,52604 m3 
B-2530 késő klasszikus baden d=100 m=30 0,2355 m3 
B-2547 késő klasszikus baden d=110 m=70-90 0,75988 m3 
B-1648 késő klasszikus baden d=120 m=60-70 0,73476 m3 
B-2548 késő klasszikus baden d=120 m=40-50 0,50868 m3 
B-1645 késő klasszikus baden d=130 m=30-40 0,464327 m3 
B-2554 késő klasszikus baden d=140 m=50-70 0,92316 m3 
B-1668 késő klasszikus baden d=150 m=110 1,942875 m3 
B-2557 késő klasszikus baden d=150 m=50-60 0,971437 m3 
B-2751 késő klasszikus baden d=150 m=40 0,7065 m3 
B-2964 késő klasszikus baden d=150 m=100-110 1,854562 m3 
B-1649 késő klasszikus baden d=160 m=40 0,80384 m3 
B-1647 késő klasszikus baden d=170 m=80 1,81492 m3 
B-1650 késő klasszikus baden d=170 m=80 1,81492 m3 
B-1759 késő klasszikus baden d=180 m=70 1,7803 m3 

7.4. ábra. Tárológödrök és szabályos formájú nagy gödrök megközelítő tároló kapacitása 
Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 
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Betöltés 

A következő lépés az egyes gödör típusok betöltéseinek elemzése. A betöltés legtöbbször 

a másodlagos, harmadlagos jelleget tükrözi, azaz a gödör elsődleges funkciójának 

felhagyását, de lehetnek elsődleges funkcióra utaló nyomok is, mint növényi 

maradványok, speciális rétegek, leletek (pl. tároló edény összeroppant darabjai), 

amelyeket részletesebben a következő fejezetben tárgyalok.  

A gödrök formája, mérete és betöltése közötti összefüggések adatai a gödör jellemzőit 

összegző táblázatban találhatók (7.5. ábra). A leírásoknál csak az egyrétegű és a 

rétegzett gödröket különböztettem meg, nem térve ki arra, hogy a rétegzett 

objektumoknál valójában hány réteg volt. Ott, ahol összetettebb vagy az elemzés 

szempontjából különleges rétegezettség volt megfogható, azt az összetevők 

felsorolásával, illetve külön kiemeléssel jeleztem. A gödrök betöltésének részletezésekor 

csak a fő talajtípusokra és néhány más összetevőkre koncentráltam, nem részletezve az 

egyes rétegekben fellelhető alapelemek arányát és a különböző színárnyalatokat. Ott, 

ahol különleges feltöltődés került regisztrálásra, azt külön jeleztem. Az adatok elemzése 

azt mutatja, hogy van némi eltérés a különböző gödör típusok feltöltődése között (7.6. 

ábra). 

 

Boleráz TG NG KG GK SZG Összesen 
Rétegzett (faszenes, paticsos) 10 6 1 1 3 21 
Rétegzett (lösz, humusz) 6 4 2 4 4 20 
Egyrétegű 13 8 4 5 10 40 
Korai klasszikus baden       
Rétegzett (faszenes, paticsos) 4 7 3 2 3 19 
Rétegzett (lösz, humusz) 3 0 2 3 3 11 
Egyrétegű 3 3 8 4 8 26 
Késő klasszikus baden       
Rétegzett (faszenes, paticsos) 3 0 0 1 1 5 
Rétegzett (lösz, humusz) 2 3 0 1 2 8 
Egyrétegű 9 3 4 4 2 22 

7.5. ábra. Badeni kultúra gödör típusainak rétegzettsége Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn. 

 

Talán nem meglepő, hogy a rétegzett gödrök száma a tárológödrök között legmagasabb, 

amely az össze tárológödör között 52%-ot jelent. Ennél a gödör típusnál fordulnak elő 

leggyakrabban, 17 esetben, paticsos-faszenes-hamus égett rétegek és részben nagyobb 

mennyiségű paticcsal feltöltődött gödrök. Több lelőhelyen megfigyelték, hogy a nagyobb 

mennyiségű patics és tapasztás darabok a gödör felső rétegét alkották, mely adat 
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alapvető kapocs lehet majd a háztartási egységek azonosításánál, ahol a nagyobb 

mennyiségű paticsomladék és a paticsos – hamus betöltés a ház közelségére és esetleg 

annak elhagyására is utalhat (Tringham 1995; Stevanović 1997). A gödrökből előkerült 

különleges leletek, mint embercsont, tovább támogathatja az előbbi felvetést (Chapman 

2000a, 73; Hendon 2000, 47-48). A rétegzettség általában együtt jár a gödrök lelet 

bőségével. Ez jelentheti a gödör hosszabb használatát, azaz élettartama alatt több 

különböző réteggel és az ehhez kapcsolódó tevékenységek tárgyaival töltődhetett fel. 

Ugyanakkor etnográfiai példák alapján feltételezhetjük azt is, hogy a háztartási hulladék 

kezelését számos szabály határozhatta meg (Kalla 2013, 19). A különböző típusú 

szemetet különböző módon kezelhették és különböző időközönként kerülhettek 

egyszerre gödörbe, esetleg szükséges rítusokkal követve (Moore 1982; Hayden – Canon 

1983 Table 1.; David – Kramer 2001, 103-110). A paticsos-faszenes rétegek lelet gazdag 

gödrökben talán egy ilyen rituális hulladék égetés nyomait tartalmazza. A lelőhelyen 

több tárológödörben megfigyelhető volt ilyen jellegzetesség (B-1769, B-1020, B-2304, B-

2323) Az egyrétegű, homogén beöltés sokszor leletekben szegényes, amely talán arra 

mutat, hogy a gödör még elsődleges funkcióját töltötte be, azaz tárolási célokkal csak azt 

helyezték bele, amire kialakították, egyéb hulladékkal nem szórták tele. Erre utalhat 

néhány olyan egységes feltöltődésű tárológödör, amelyben egy vagy több egész hombár 

összeroppant darabjai feküdtek az alján (pl. B-1829). 

 

 

7.6. ábra. A badeni gödör típusok rétegzettségének megoszlása Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn. 
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Az elemzésbe bevont lelőhelyen a 34 nagy gödörnek meghatározott objektum típus 

között szintén közel fele-fele arányban dokumentáltak rétegzett és egyrétegű betöltést. 

A tárológödrök mellett erre az objektum típusra jellemző az általános lelet gazdagság és 

változatosság. Ha esetleg feltételezzük azt, hogy bizonyos nagy gödörnek meghatározott 

beásások eldeformálódott, már használatból kivont tárológödrök lehettek, akkor a 

leletek mennyisége utalhat a hulladék gödörként való használatra, azaz a másodlagos 

funkcióra. Néhány esetben lehetett megfigyelni határozott paticsos-égett réteget a 

gödrökben, amely egy helyen időszakos tüzelés maradványait is jelentette (B-1669), de 

abban az esetben, ahol változatos leletanyag mellett faszenes – hamus – égett réteg 

figyelhető meg ott talán szintén rituális szemét elhelyezés tanúi lehetünk (pl. B-1631, B-

1873B-2237, B-2757) 

 A kisebb és sekélyebb méretű gödrök betöltése általában egyrétegű és főleg lösszel 

kevert humusz vagy homogén humusz található bennük. A gödrök közül alig a 20 % 

jellemezhető rétegzett feltöltődéssel, amely a gödör típus kis mélysége miatt nem 

meglepő. Három esetben itt is megfigyelhető volt nagyobb mennyiségű égett vagy 

paticsos feltöltődés, amely az előzőekben már említett lakóépület közelségének jelzője 

lehet. Néhányszor pedig rövidebb ideig használt tűzrakó hely, vagy egyszeri tűz nyomait 

mutatta.  

A szabálytalan formájú gödrökre is inkább az egyrétegű, homogén vagy lösszel kevert 

humuszos betöltés jellemző. A gödrök 38%-nál figyelhető meg több rétegű feltöltődést, 

de az elsősorban humuszos – löszös rétegek váltakozása és keveredése. Ritka esetben 

volt összetett rétegződésük amely természetesen a gödör típus túlnyomórészt sekély 

jellegéből is adódhat. Többségük a nagyobb kiterjedésű gödrök kategóriájába sorolható 

és néhány esetben hamus égett réteget írtak le bennük. Ezek egy része kemencéhez vagy 

rövidebb ideig használt tüzelőhelyekhez kapcsolódó hamus vagy esetleg munka gödör 

lehetett (B-2142 – K-31, B-2948 – K-41). 

A nagyméretű gödörkomplexumok betöltése, a vizsgált lelőhelyeken, legtöbbször egy-két 

rétegnél nem összetettebbek, és a többrétegű betöltésük is főleg lösz és humusz 

elsősorban. A külön számmal ellátott sok bemélyedés betöltéseinek összegzése után 

30% esetében azonosítható rétegződés. Ezek és a határozott égett rétegek az esetek 

többségében a gödörkomplexumban kialakított kemencéhez, tüzelőhelyhez 

kapcsolódnak. Vannak patics omladékkal feltöltődött gödörkomplexum részek, 
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amelyekből ilyenkor, hasonlóan az előbbi gödör típusokhoz, különleges leletek kerültek 

elő, mint csont lándzsahegy  és emberi csonttöredékek (B-1808, B-2485). 

 

A gödör belső kiképzése 

A gödör falának belső, speciális kiképzése, az objektum konkrét céllal történő kiásását és 

technikai tudást sugall. Esetünkben, sajnos ezt a jellemzőt lehetett legkevésbé 

alkalmazni a gödrök típusainak meghatározásánál, mivel belső kiképzésre utaló 

nyomokat nagyon nem igazán tudtunk megfigyelni az ásatások során (Függelék: 1., 4., 7. 

táblázat). Tárolásra kialakított gödrök esetében a gödörbelső kiégetése, esetleg tiszta 

agyaggal való beborítása egy lehetséges előkészítő eljárás lehetett. Százhalombatta-

Földvár középső bronzkori tell településen sikerült olyan házon belüli tárológödröket 

feltárni amelyek fala agyaggal kitapasztott volt, illetve néhány esetben gödrök falán 

szervesanyag-maradványokat sikerült megfigyelni és vesszőfonatos gödör fedőket 

azonosítani (Sørensen 2010, 143; Vicze 2013a, 763-764, Fig. 7-8; 2013b, 182-183, 6. kép). 

A La Téne időszakból is ismertek vesző fonattal és szerves anyaggal kibélelt 

tárológödrök, mely metódus egészen a modern időkig fennmaradt, és természetesen 

nem zárható ki, hogy a korábbi időszakokban is alkalmazták (Šumberová 1996, 64). A 

lelőhelyen nem dokumentáltunk olyan nyomokat, amelyek az előbb említett előkészítő 

eljárások bármelyikére utalna, de a feltárási módszerek, és a szerves anyagok esetében 

az időbeli távolság megmagyarázhatja hiányukat.  

 

7.1.1.2. A gödörtípusok összefoglalása a különböző formai jellemzők 

alapján (7.7. ábra) 

Összefoglalva azt állapíthatjuk meg, hogy a kisebb és sekélyebb méretű gödrök betöltése 

általában egyrétegű és főleg lösszel kevert humusz vagy homogén humusz található 

bennük. Kis méretük, de szabályos formájuk arra enged következtetni, hogy több 

esetben a löszös altalajba kevésbé mélyedő vagy domborzatilag magasabban fekvő, más 

típusú (pl. tároló) gödör alját jelenti. A mélyebb gödrök esetében nagyobb számban 

találhatók rétegzett betöltések, amely természetesen nem túl meglepő. A mélyebb és 

szabályos gödrök közül az alja felé szélesedő, legtöbbször egyenes aljú, kerek alaprajzú 

objektumok tárológödröknek határozhatók meg elsősorban kialakításuk speciális 

technikája miatt. A tároló és nagy szabályos gödörnek meghatározott objektum 
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típusokban nagyobb százalékban fordul elő rétegzett és összetett betöltés, bár nem 

kiugróan nagy eltéréssel. A tároló és nagy szabályos gödrök esetében nem 

elhanyagolható szempont, hogy közöttük találjuk a legtöbb paticcsal és, vagy faszenes-

hamus égett réteggel feltöltődött gödröket. Ez utóbbi adat igen fontos lehet majd a 

lakóépületek helyének azonosításánál. A nagy gödrök szabályos formája (oldala, alja) 

változatosabb lehet a tárológödröknél. Ezek a beásások készülhettek meghatározott 

céllal, amelynek a tároló funkció mellett - lehetnek eldeformálódott tárológödrök - 

konkrét feladata ennyiből nem meghatározható. A szabálytalan gödrök inkább 

sekélyebbek, míg a nagyméretű gödörkomplexumok mélysége változó. A szabálytalan 

alaprajzú beásások betöltése legtöbbször egy-két rétegnél nem összetettebb, ritkábban 

fordul elő bennük égett paticsos betöltés, azonban ezek típusok kapcsolódnak 

leggyakrabban kemencékhez vagy foglalnak magukba tüzelőhelyeket, és szabálytalan 

formájú gödör típusban figyeltek meg egyedül lesározott járószinteket, amely egyes 

gödröknél vagy gödörkomlexumoknál felveti a munkagödörként való használatukat. 

 

 Gödrök típusai 

Balatonkeresztúr-Réti-dűlő 
(M7/S35) 

TG KG NG SZG GK 

Boleráz 28 11 22 18 5 

Korai klasszikus baden 8 12 12 15 7 

Késő klasszikus baden 13 5 5 4 3 

7.7. ábra. Gödörtípusok megoszlása a badeni kultúra időszakában Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn. 

 

Balatonkeresztúr esetében is igaz az a megállapítás, hogy a késő rézkori lelőhelyeken 

sok esetben csak a különféle méretű és alakú gödrökkel találkozunk. M. C. Winter, az 

Oxaca völgyben végzett településszerkezeti vizsgálatai nyomán két fajta depozíciót 

különbözetett meg a gödrök között; a tároló és a hulladék gödröket. A legjellegzetesebb 

közülük a szája felé szűkülő (ún. „méhkas” alakú) gödör, amelyet Winter szerint, a benne 

talált növényi maradványok, pollenek alapján eredetileg tárolás céljára alakítottak ki 

(Winter 1972, 137-138; 1976, 27-28). A „méhkas” alakú gödör formája viszonylag 

könnyen azonosítható, ráadásul betöltéséből és az előkerült leletekből hasznos 

információkat nyerhetünk a ház körül folytatott tevékenységek jellegére. A tárológödrök 
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szája felé szűkülő formája lehetővé tette, hogy a gödör lezárható legyen, így a benne 

tárolt élelem hosszabb ideig védve maradjon (Šumberová 1996, 80-96). A tároló 

funkcióra utalhatnak a gödrökben, egy kupacban megtalált nagyobb tároló edények vagy 

fazekak darabjai, nagyobb kőlapok vagy a gödör belső falának speciális kiképzése (pl. 

égetés, sározás, gyékénnyel bélelés stb.). Természetesen ezekben a gödrökben nem csak 

élelmiszereket tárolhattak, hanem a ház lakóinak kő és csonteszközeit, esetleg 

felhalmozott nyersanyagokat vagy kultikus tárgyakat (Hendon 2000, 43). A tárológödrök 

elsődleges funkciója, mint az élelem vagy eszközök tárolása nem mindig igazolható, 

mivel a gödör tároló funkciója valamilyen okból (talajvíz, oldalfal beomlása) már 

megszűnt. Ilyenkor a feltárások során a gödör másodlagos-harmadlagos funkciója 

érhető tetten (Chapman 2000a, 64). Legtöbbször háztartási hulladékkal telítődött fel, de 

bizonyos esetekben valamilyen speciális, esetleg kultikus/szimbolikus feladatot kapott 

és embereket temettek bele (Winter 1976, 29-30; Chapman 2000a, 73). 

 

7.1.2. Kemencék, tűzhelyek 

 

A háztartási egységhez kapcsolódó elsődleges tevékenységek lehetnek az élelem 

előkészítés és ételfogyasztás, eszközök és egyéb tárgyak (pl. edények) készítése (Rathje 

– Schiffer 1982, 46). A tevékenységek kézzelfogható nyomait találjuk meg a tűzhelyek 

maradványaiban, amelyek közül az élelem elkészítéshez, főzéshez esetleg sütéshez, 

szükséges tűzhelyek közvetlen tartozékai lehettek a háztartásoknak. A 

kerámiakészítéshez használt kiégető helyek elhelyezkedése már nem annyira 

egyértelmű, kapcsolódhatott a háztartás tevékenységeihez, de elkülönült csoportokat is 

alkothatott a településen belül, úgynevezett munkaterületet hozva létre. Ennek 

eldöntése a lelőhelyen feltárt kemencék és tüzelőhelyek behatóbb elemzése és a 

településen belüli elhelyezkedésük, és több lelőhely összehasonlítása után kaphatunk 

bármilyen megközelítő választ. 

A badeni kultúr-komplexum magyarországi lelőhelyein feltárt tűzhelyekről viszonylag 

kevés adat áll rendelkezésünkre. A badeni kemencéket, tüzelőhelyeket Bondár (Bondár 

1987a; Bondár et al. 2000, 98) és részletesebben Endrődi Anna és Gyulai Ferenc foglalta 

össze (Endrődi – Gyulai 2001). Bondár összegyűjtötte a Banner monográfia (Banner 

1956) óta eltelt időszak publikált lelőhelyeire vonatkozó adatokat, amelyek közül 
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részletesebb publikáció Esztergom-Diósvölgy (Bondár 1987a), Csákvár-Gellénkert 

(Makkay 1970, 44), Szigetcsép-Tangazdaság (Korek 1984), Balatonszemes-Szemesi-berek 

(Bondár et al. 2000, 97-99), Budapest-Bécsi út (Endrődi 1998) és Csepel-Vízmű (Endrődi 

– Gyulai 2001) lelőhelyekről ismeretes. Ez utóbbi lelőhely tűzhelyeinek értékelésével 

együtt a szerzők összefoglalták a badeni telepeken ez idáig feltárt kemence típusokat 

(Endrődi – Gyulai 2001, 29): 

1. Földbe mélyített, tapasztott aljú, kavicsos és, vagy kerámiatöredékes 

alapozású, boltozatos kemence. Vannak hamuzó gödrös (a) és anélküli (b) 

változatok. 

2. Földfelszínre épített, kerek vagy ovális, tapasztott tűzhelyek, hamuzó gödörrel 

(a) vagy nélküle (b). 

3. Földbe mélyített, kerek, esetleg ovális tűzhelyek cserép- és kavicsalapozás 

nélkül. 

A telepeken feltárt tűzhelyeket használhatták fémöntésre, kerámiakészítésre, élelem 

főzésére, kenyérsütésre, esetleg magvak, gyümölcsök szárítására pörkölésére, 

amelyekre a megtalált szenült maradványok utalnak (Endrődi – Gyulai 2001, 29). A 

típusok és funkciójuk összekapcsolása nem annyira egyértelmű, de feltételezhető, hogy 

az alapozással ellátott, tapasztott sütőfelületű, boltozatos változatok hosszabb 

használatra készülhettek. A kemencék típusainak hosszabb időintervallumban történő 

vizsgálata, azt mutatta, hogy a Közép-Európában leggyakoribb típusnak tartott 

boltozatos kemencék használata a középső neolitikus, fiatalabb vonaldíszes kerámia 

kultúrájától egészen a késő rézkori badeni kultúráig folyamatos volt (Cheben - Hajnalová 

1997, 43). Ebben a tűzhely típusban történhettek a kerámiaégetések és esetleg 

fémmegmunkálás bizonyos munkafolyamatai (Csupor-Csuporné 1998, 28). Ezekre a 

funkciókra legtöbbször, akkor derül fény, ha konkrét kapcsolódó leleteket, maradványok 

kerülnek elő a kemencék környezetéből. Fémöntésre utaló réz öntő rögöcskéket találtak 

például Szigetcsép-Tangazdaság lelőhelyen a 13. objektum kemencéjének alján (Korek 

1984, 9). A kerámiaégetéshez szükséges építmény típusának meghatározása nem ilyen 

egyértelmű, ugyanis a kiégetés történhetett kemencében és ún. gödörégetéses 

technikával, nem túl mély gödrökben is. Ekkor a művelet előtt a gödör alját kiégették, 

majd szerves, éghető anyagból kialakított kis parázsló fészekre helyezték a kiégetésre 

előkészített edényeket, majd beborították őket (Bondár et al.  2000, 97-99). 
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A láthatóan rövidebb ideig használt, kevésbé kidolgozott, földbemélyített tűzhelyek 

inkább a mindennapi főzés, sütéshez kapcsolódhattak. Ezek között a típusok között több 

esetben figyeltek meg elszenült étel- és magmaradványokat (Csepel-Vízmű lh.) (Endrődi 

– Gyulai 2001, 11-24). A hulladék gödrök kiégett belsejénél felmerülhet, hogy esetleg a 

gödör másodlagos felhasználásával, ideiglenes tűzhelyeket alakítottak ki bennük, de 

történhetett fordítva is.  

A lelőhelyen összesen három esetben találtunk kemencére (K-41) vagy tűzhelyre (K-31) 

utaló jelenségeket, amelyek közül egy esetben tártunk fel kerámiatöredékes és egy 

másik esetben kerámia nélküli, platnis tűzhelyet, egy esetben pedig gödörben kialakított 

ideiglenesen? (B-1669) tűzhely nyomait. Ezeken kívül pedig két esetben gödörben talált 

(B-1418, B-2410) lenyomatos paticsdarabok vetik fel egykor volt tüzelőhelyek 

létezésének lehetőségét. Az egyik egy földfelszínen kialakított tüzelőhely volt, melyből a 

letapasztott és kiégett platni maradványi is előkerültek, alatta pedig egy gödör húzódott 

(B-2142). Hasonló típusú tűzhelyet Balatonőszödön is feltártak (Horváth, 2012, 70). 

Földfelszínre épített kemence pedig nagy hamus gödörrel együtt került elő (K-41). 

Általánosan kijelenthető, hogy nem minden badeni település-részleten találhatók 

kemencék. A kemenceboltozatok nyomainak hiányában a feltételezhető, hogy például 

kerámia készítésre földbe mélyített kemencéket használhattak, ahol primitív 

gödörégetéses technikát alkalmazhattak (Bondár et al. 2000, 97-99). Mivel a 

kerámiakészítésre utaló nyomok és leletek száma igen minimális, míg maga a 

kerámiaanyag jelentős mennyiséget képvisel szinte minden badeni lelőhelynél, ezért 

felvetődik annak a lehetősége, hogy a kerámiakészítés a településen kívül, esetleg annak 

szélén, vízjárta területe korlátozódott (Horváth 2012, 528), vagy egy adott régión belül 

bizonyos települések specializálódtak kerámiakészítésre. Ennek konkrét bizonyítékai 

egyelőre nem mutathatók ki, de érdemes megemlíteni a dél balatoni régióban feltárt 

Balatonszemes-Szemesi-berek lelőhelyet (Bondár et al. 2000, 97-99) és a balatonőszödi 

badeni települését, ahol jelentős számú kemence és tűzhelyet sikerült azonosítani 

(Horváth 2012, 67-70), bár maga a kutatott felület is jóval nagyobb kiterjedésű a 

balatonkeresztúri lelőhelynél. Balatonőszöd késő rézkori horizontjához összesen 102 

ilyen típusú objektumot tudott kötni a szerző, köztük több talajba mélyített kemencét 

hamus gödrökkel, vagy kiterjedt gödörkomplexumokkal, melyek munkaterületként 

szolgálhattak. Előfordultak föld fölé épített, boltozattal rendelkező típusok is. A szerző 

szerint a kemencék aszerint kerültek kialakításra, hogy milyen feladatra szánták azokat, 
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például sütésre-főzésre, aszalásra, füstölésre, kerámiaégetésre, kátrányfőzésre, esetleg 

fémmegmunkálásra akarták használni. Őszödön több kemence/tűzhely kapcsolódott 

rituális helyszínhez. Balatonkeresztúron a B-1669-es gödörben talált tűzhelyhez 

kapcsolódóan feltételezhetünk  rituális tartalmat, ahol embercsont és „rituális” lakoma 

maradványai kerültek elő. 

Mivel a lelőhelyen összesen egy boltozatos kemencét és két tűzhelyet lehetett 

azonosítani, illetve további két esetben utal tüzelés maradványaira paticstöredék, el kell 

gondolkodnunk azon, hogy a háztartások szintjén főzésre, sütésre a településen, vagy 

ideiglenes kisebb tüzelőhelyeket használhattak az épületeken kívül, vagy a házon belül 

folyt az ételek elkészítése. 

 

7.1.3.  Kutak 

 

A település vízellátását biztosító kutak, nagy valószínűséggel, a település olyan részein 

lettek kialakítva, ahol nem kellett túl mélyre ásni a talajvízszint eléréséhez. Ebből 

kiindulva a kutak, mint régészeti objektumok, fontos információt hordozhatnak a terület 

talajvízszint, és ehhez kapcsolódóan az adott időszak éghajlati viszonyainak 

vizsgálatához.  

Az őskor korai szakaszában a feltárt maradványok alapján elsősorban két kút típust 

lehet megkülönböztetni. Az egyik a faszerkezettel, esetleg egyéb szerves anyagot 

felhasználó fonott szerkezettel ellátott kút, a másik a minden megfogható szerkezet 

nélküli földkút (Weiner 1998, 194-195). A neolitikun és a rézkor időszakát tekintve kevés 

példát ismerünk a faszerkezetes és szerkezet nélküli, ún. földkutak használatára a 

közép-európai térségben. Faszerkezetes kutakra elsősorban Közép-Európa nyugati 

részein bukkantak (Koschik 1998), mint például németországi területeken, pl. Erkelenz-

Kückhoven a vonaldíszes kultúrkör lelőhelyén (Weiner 1992, 3-13; 1998), illetve Cseh 

területeken Mohelnicében tártak fel kút-szerű objektumokat, amelyek alján 

cölöplyukakat és kútácsolatok nyomait is találták (Tichý 1972; 1998). Viszonylag kevés 

publikációban találunk Magyarország területén feltárt kutakról szóló említést. A szűkös 

információkból az derül ki, hogy faszerkezet nélküliek, valószínűleg ún. földkutak 

lehettek. A neolitikum időszakából a lengyeli kultúra településéről, Lébény-Kaszás-

dombról közöltek egy 2 méter mély, kerek átmérőjű földkutat (T. Németh 1994, 241-
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242). A középső rézkor időszakából már több ilyen jellegű objektum ismert, többek 

között a Balaton-Lasinja kultúra településéről Balatonőszöd-Temetői-dűlőről (Horváth 

et al. 2003), a bodrogkeresztúri kultúrából Polgár-Kengyel-közben (Sz. Máthé et al. 1997, 

59) és Csongrád-Bokrosról (Horváth 2001), illetve Abony-Turjányos-dűlő lelőhelyről a 

protobolerázi-horizont időszakából (Fábián - Serlegi 2007b, 149), illetve a badeni kultúra 

klasszikus fázisából Nitriansky Hrádok-Zámečeken (Novotný 1958, 98; Točík  1981, 25). A 

kutak szinte minden esetben minimum 2 méter mélyek voltak, de több közülük 4-5 

méter mélységet is elérte. Általában függőleges oldallal és kerek, szűk (1-2 méter) 

átmérővel rendelkeztek. A rézkori példák legtöbbjénél, még egy különleges jelenség is 

megfigyelhető volt, még pedig, hogy a kutak másodlagos felhasználása előtérbe került a 

rituális funkció. Több ilyen objektum típusban találtak tömegtemetkezéseket, esetleg 

egész edényeket, állatvázakat, amelyeknél nem zárható ki az áldozati jelleg sem (pl. 

Balatonőszöd-Temetői-dűlő B-1099, Csongrád-Bokros 32 és 53 obj., Nitriansky Hrádok-

Zámečeken 107/49 és 119/49 obj.). A rézkor ezen időszakából, több korszakból is 

(Ludanice, Balaton-Lasinja, protoboleráz, badeni kultúra) jól ismerünk kimondottan 

áldozati, rituális céllal kiásott mély, akna-szerű objektumokat, amelyek emberi vagy 

állati temetkezéseket, esetleg edény depókat tartalmaztak, mint például Füzesabony-

Pusztaszikszón (Sz. Kállay 1988), Bajč-Ragonán (Točík 1978), Szarvas (Makkay 1982), 

Polgár-Kengyel-közben (Sz. Máthé et al. 1997, 59), Abonyban (Fábián - Serlegi 2007b, 

149). A kutak későbbi kultikus funkciójukat feltehetően formájuknak köszönhetik, amely 

összeköti a két objektum típust. 

A lelőhelyen, azonban igen szórványos és bizonytalan adatok állnak a rendelkezésünkre. 

Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn összesen két-három kútnak tűnő objektumot tártunk fel 

(B-976? B-2419, B-2753), de egyértelmű meghatározásuk nem jelenthető ki. Mindhárom 

beásás nagyobb ovális vagy kerek foltban jelentkezett. Kibontásuk után lépcsősen 

szűkültek, és egy 1-1,5 méter átmérőjű függőleges falú kútszerű mélyedésbe 

folytatódtak. Kibontott mélységük 1,6-2 méter között változott, de két esetben a talajvíz 

megjelenése miatt nem tudtuk tovább bontani az objektumokat. Egyik esetben sem 

említhetünk meg szerkezetre utaló nyomokat, valószínűleg földkutak lehettek. A rézkor 

folyamán többször bizonyítható másodlagos, speciális kultikus, felhasználásukra semmi 

jel nem utalt. 
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7.1.4. Cölöplyukak 

 

A cölöplyukak általában valamilyen fából készült konstrukciót alkotó oszlopok földbe 

mélyedő helyei. Sokszor a nagyfelületű feltárások módszerei nem kedveznek igazán 

előkerülésüknek, főleg ha a cölöpök eredetileg sem mélyedtek nagyon az altalajba. A 

vizsgált lelőhelyeinken nem túl gyakran fordultak elő, amely következhet abból, hogy 

ritkán kerül elő belőlük értékelhető leletanyag, nem mindig dönthető el egyértelműen 

hovatartozásuk. Legtöbbször nagyméretű szabálytalan gödrök és 

gödörkomplexumoknál figyeltek meg cölöplyukakat, amelyeket néhány esetben 

megpróbáltak házként értelmezni. A badeni települések lakóépületeinek, földbe mélyedő 

cölöpszerkezeti nyomainak hiányáról, már a fentebbi fejezetrészben szó volt, ezért 

meglátásom szerint ezek a különféle tetőszerkezetekkel, esetleg tüzelőberendezéssel 

ellátott földbe mélyített építménynek tartott régészeti objektumok leginkább gazdasági 

rendeltetésűek vagy munkaterület céljára kialakított fedett rövid életű létesítmények 

lehettek. Ilyen fedett terület lehetett talán a balatonkeresztúri lelőhelyen feltárt B-2715-

ös számú gödörkomplexum, amelybe 7 cölöplyuk mélyedt. Balatonkeresztúron (B-1829, 

B-971) tároló, illetve nagy szabályos gödör közvetlen közelében cölöplyukakat tudtunk 

megfigyelni, amelyek a gödrök védelmét szolgáló fedél oszlophelyei lehettek. A 

balatonkeresztúri szárnyékkal ellátott tárológödörben, egyben megtaláltuk az 

élelemtárolására szolgáló hombárt is. 

 

7.1.5. Emberi temetkezések a településen belül3 

  

7.1.5.1. Települési objektumokból előkerült temetkezések és emberi 
maradványok 

A település gödrökbe temetett emberi maradványok igen gyakoriak a rézkor folyamán. A 

telepen előkerült temetkezések között találtunk sírgödörbe és településgödrökbe (7.10. 

ábra) eltemetett halottakat. Legtöbbször mindkettő megtalálható ugyanazon a telepen 

belül is, azonban míg a „szabályos” sírok száma elérheti a temetőkben megszokott 

számot (Horváth 2004, 77), addig a gödrökbe, vermekbe eltemetettek szórványszerűen 

bukkannak fel.  

                                                 
3 Balatonkeresztúr-Réti-dűlő embertani anyagának vizsgálatát Köhler Kitti MTA BTK RI munkatársa 
végezte el. 
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Az, hogy a települési gödörbe való temetkezés szokása fennmaradt a neolitikum és a 

rézkor folyamán, annak ellenére, hogy léteznek már térben elkülönített temetők, azt 

jelentheti, hogy a halott és a háztartási egység maradványainak összekapcsolása egy 

folyamatos szimbolikus kapcsolatot biztosít a település kontextusában (Chapman 2000a, 

73). A temetkezés és a tárolás mindkettő a társadalmi emlékezet alapvető részei, így 

nem meglepő, hogy a két dolog sok esetben összekapcsolódik (Hendon 2000, 49). A 

sokszor másodlagos felhasználású gödrökben talált emberi temetkezések is azt 

sugallják, hogy a ház és a körülötte lévő gödrök szoros kapcsolatban vannak az őket 

kialakító és használó emberekkel. A településeken szimbolikus tevékenységek nyomait 

jelezhetik az egész állatvázakat és emberi temetkezéseket tartalmazó gödrök és 

természetesen a gödrökből előkerülő kultikus tárgyak (Rathje – Schiffer 1982, 46). A 

telepobjektumba való temetés elterjedt szokásnak mondható térben és időben, azonban 

az adott korszak és kultúra telepein sokszor különleges körülmények kapcsolódtak 

hozzá. Ilyen lehet a bedobott, nem szabályos zsugorított testhelyzet (S-42), esetleg 

erőszakos halálra utaló nyom a vázon, részleges temetkezés, állatvázzal együtt elföldelt 

emberek (S-33), égésnyomok. 

A balatonkeresztúri lelőhelyen a település mindhárom fázisában található olyan gödör, 

amelyből teljes vagy részleges emberi csontváz (7.8. ábra), illetve töredékes 

embercsontok kerültek elő (7.9. ábra). Két esetben bukkantunk teljes vagy részleges 

emberi vázra (B-2189 B-2911), hét gödör viszont csak emberi csontdarabokat 

tartalmazott, főleg hosszúcsontokat, mint kar és lábcsontok, illetve koponya darabokat. 

Mindkét csontváz láthatóan elsődlegesen tárológödörnek kialakított objektumba lett 

eltemetve. Míg azonban a két felnőtt közül az egyiket gazdag melléklettel látták el (S-39), 

addig a másik egy szűk gödör (B-2911) oldalát követve feküdt minden melléklet nélkül 

(S-42), éppen ezért csak feltételesen sorolható a település késő rézkori horizontjához. A 

kapcsolatot elsősorban az őt körülvevő bolerázi objektumok jelentik. 

A két telepobjektumba temetett emberi csontváz és lelő körülményeinek leírása: 

 
S-39 
 
221/496 szelvény 
Betöltése: Sötétbarna lösszel kever, tömött humusz 
B-2189 kerek, (220-230 cm átmérőjű) méhkas alakú gödör bontása során kb. 50 cm-nél bukkantunk az 
emberi vázra. A sírnak foltja nem volt, a gödör déli felében temették el a halottat. Megtalálásakor a 
koponya kissé megsérült, amúgy a váz bolygatatlan, jó megtartású. A zsugorított váz Ny-K tájolású, jobb 
oldalán feküdt, erősen felhúzott lábakkal. (Felnőtt csontváza, talán nő.) Arccal dél felé nézett. Felsőteste 
jobb oldalán fekszik, karok könyökben visszahajlítva a test előtt, kezek már szinte az arc előtt.  A kezekben 
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helyezkedett el a csupor és a kis füles bögre. A csuporból kivett földben találtuk meg a halott néhány 
ujjpercét. A medence is teljesen a jobb oldalán feküdt, csakúgy, mint a lábak. A lábak térdben behajlítva, 
erősen össze- és felhúzva helyezkedtek el. A térdek szinte a mellkas előtt helyezkednek el. Lábtő és 
ujjcsontok is megvannak. Jobb combcsont felett egy kova pengét, a koponyatetőn egy kova magkövet 
találtuk. A gerincoszlop mögött egy vörös homokkőtöredék került elő. A lábnál - a talptól K felé - még egy 
fazék helyezkedett el. Több cserép valószínűleg a gödör anyagához tartozhatott, és nem melléklet 
valójában.  
Melléklet: csupor, korsó, fazék, kova penge és magkő, csiszolt kőtöredék, néhány kerámiatöredék. 
1. melléklet: Enyhén kihajló peremű, S-profilú egyenes aljú csupor. Sárgás színű szürke foltos (talán 

utólagos égés következtében) nagy szemű kerámiazúzalékkal soványított, nem túl jól égetett edény. 
Egyenetlen perem alatt kerek végű eszközzel beböködött pontsor fut, alatta a nyakon eszközzel 
végzett elsimítás látható. Az edény felülete durvított, kivitelezése elnagyoltnak tűnik. Az edény belső 
felületén fekete foltok láthatók – égetés / festésnyom? 
Pá: 11-11,5 cm M:9,8 cm Fá: 7-7,5 cm V: 0,3-0,4 cm Ltsz: 11.1.S-39.1. 

2. melléklet: (az edény megégett, teljesen szétesett, restaurálhatatlan) Kis szalagfüles korsó volt, 
amelynek hosszú cilindrikus nyaka és nyomott gömbös teste lehetett. Füle a perem fölé húzott volt és 
az edény vállára támaszkodott. A korsó homokos és nagyon apróra őrölt kerámiazúzalékkal volt 
soványítva. Pá: 6 cm Fülsz: 2 cm V:0,2 cm Ltsz: 11.1.S-39.9. 

3. melléklet: retusálatlan penge, mindkét vége törött, bakonyi, szentgáli radiolarit. Méret: 25x10x2 mm 
4. melléklet: kerámiatöredékek a gödör anyagából – Sárgás színű, kerámiazúzalékkal soványított, jól 

égetett, enyhén kihajló peremtöredék. A perem alatt két, bevagdalással tagolt bordasor látható. Pá:18 
cm M:4,2 cm Ltsz: 11.1.S-39.4. 

Szürke színű, cilindrikus nyakú korsó válltöredéke, a vállán háromszög végű eszközzel 
beböködött két sor fut egymás alatt. M: 8,1 cm sz: 7,5 cm Ltsz: 11.1.S-39.7. 
Sárgás színű házikerámia aljtöredéke. Fá:9 cm M: 3 cm Ltsz: 11.1.S-39.3. 
Szürke edény nyaktöredéke. M: 3,2 cm sz: 4,2 cm Ltsz: 11.1.S-39.2. 
Szürke finomkerámia peremtöredéke. Pá: 11 cm  M: 2,8 cm Ltsz: 11.1.S-39.10. 
Három jellegtelen oldaltöredék. m: 4,2x3,5 cm 6,2x4,3 cm 4,4x3 cm Ltsz: 11.1.S-39.5. – 6. – 8. 

5. melléklet: Enyhén kihajló peremű, cilindrikus nyakú, S-profilú fazék. Feneke egyenesre vágott. Barna 
színű, nagy szemű kerámiazúzalékkal soványított, nem túl jól égetett. Felülete durvított, belül 
besimított. Peremen egy felrakott, benyomkodásokkal tagolt borda fut körbe, amelyet hosszúkás, 
ovális bütykök szakítanak meg. A töredékből nem eldönthető, hogy csak a két szemben lévő oldalon 
volt-e két-két bütyök vagy körbe több is volt. Pá:14,5 cm M:16,9cm Fá:9 cm V.:0,5 cm Ltsz.: 11.1.S-
39.11. 

6. melléklet: vöröses színű, homokkőből (permi) csiszolt kő: háromszög alakú csúcsán lekerekített 
csiszolt homokkő lap Méret: 4x4,5x1,5 cm 

7. melléklet: kúpos penge magkő töredéke, szengáli radiolarit. Méret: 21,5x18x13,5 mm 

 
Antropológiai jellemzők:  
35-45 éves nő                 
A közepes megtartású, hiányos koponyából és vázcsontokból álló lelet elhalálozási életkorát a facies 
symphyseos felszínének bordázottsága, valamint a fogak kopása alapján állapítottuk meg. A sexualizációs 
érték (-1,50) erősen feminim jellegű. Az agykoponya az abszolút méretek szerint középhosszú, 
középszéles, indexe alapján mesokran. Körvonala norma vericalisban pentagonoid, norma occipitalisban 
ház alakú, a tarkó curvoccipital profilú. A glabella 1-es, a protuberantia occipitalis externa 0-1-es fokozatú. 
Az arckoponyából sajnos semmi nem őrződött meg. A hosszúcsontok mérete alapján számított termet 
(147,4 cm) a kis kategóriába esik. Anatómiai variáció: A bal humeruson a fossa olecrani perforált, a jobb 
oldali nem. Patológia: Mindkét calcaneuson kismértékű entesopathia figyelhető meg. Fogazat: Csupán két 
fog őrződött meg, melyeken caries nem fordult elő. Az abrázió mértéke 5-ös fokozatú. 
 
 
S-42 
 
251/484-485 szelvény 
Betöltése: Sötétszürke, tapadós, tömött humuszos-agyag. 
B-2754 gödör bontása során a gödör É-i oldalában sötét betöltés figyeltünk meg. A foltot tovább bontva 
egy gödröt találtunk, melynek foltja a felszínen nem látszott. Az enyhén méhkas alakú (150 cm átmérőjű) 
gödörnek a B-2911 számot adtuk. A gödörben a nyesett felszín szintjétől 125 cm mélyen egy emberi vázra 
bukkantunk. A csontváz maradványa a gödör É-i oldalához simulva, a gödör vonalát követve helyezkedett 
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el, nyújtott testhelyzetben, megközelítőleg Ny-K tájolással, amennyire a csontmaradványokból erre 
következtetni lehet. A gödörbe a talajvíz a bontás során azonnal feljött, egészen a csontváz szintjéig. A 
nedves, agyagos talaj teljesen szétmállasztotta a csontokat. Csak a koponya egy része (agykoponya) és két 
hosszú csöves csont (comb?) maradt meg, és néhány fog.  
Mellékletet nem találtunk. 
 

Antropológiai jellemzők:  
23-x éves egyén 
A minimális csontmaradványból (humerus és ulna töredékből, továbbá egy koponyacsont töredékből) álló 
lelet esetében sem a nem, sem az elhalálozási életkor megállapítása nem volt lehetséges. 

 

Az S-39 zsugorított csontváz a 2189-es méhkas alakú gödörben, a több edénnyel és 

egyéb mellékletekkel ellátva feküdt, amelyek alapján a késő klasszikus badeni időszakra 

tehető. A 2189-es tárológödör a telep nyugati szélén helyezkedett el. A másik emberváz 

(S-42) a 2911-es méhkas alakú gödörből, a bolerázi telep keleti szélén, közel a 

Nagyberek széléhez.  

Sírszám Objektum jell. Neme, kora Tájolás Elhelyezés Melléklet 
S-39 B-2189 kerek, 

méhkas alakú gödör 
D-i felében 

35-45 éves nő Ny-K jobb oldalán 
zsugorított 

csupor, bögre, fazék, 
1 kova penge és 
magkő, csiszolt kő 
(vörös homokkő, 
néhány 
kerámiatöredék 

S-42 B-2911méhkas alakú 
gödör oldalához 
simulva  

23-x éves egyén Ny-K – – 

7.8. ábra Települési objektumba eltemetett halottak Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

A gödrökben szórványosan előkerülő embercsontok minden esetben töredékek, 

elsősorban hosszúcsontok, mint kar és lábcsontok, illetve koponya darabok (7.9. ábra). A 

bolerázi időszak szabálytalan gödreiben (B-556 B-610) comb és sípcsontok kerültek elő, 

mindkét esetben, őrlőkő-töredékek társaságában, különlegesebb rétegződés és leletek 

nélkül. (A gödrök részletes leírását lásd a 8.1. fejezetrészben.) 

A korai klasszikus időszakban használt nagy, szabályos gödörben (B-1669) számos 

majdnem ép edény, őrlőkő, pattintott kőeszközök, csonteszközök, orsógombok mellett 

bukkantunk az embercsontokra (állkapocs, borda és hosszúcsontok). A leletek alapján 

feltételezhető gödör különleges státusza. A nagy mennyiségű rágott és égett állatcsont, a 

telep különböző fázisai között is kiemelkedő edényforma-készlet, az égett hamus 

rétegek és az embercsont töredékek felvetik valamilyen kultikus szertartás, hozzá 

kapcsolódó rituális lakoma keretében eltemetett „rituális” hulladék lehetőségét, amely 

akár egy ház /háztartás felhagyását is jelentheti (Chapman 2000a, 69). 
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A teleprészlet több gödörében is voltak még emberi csonttöredékek: két 

tárológödörben, ahol égett, paticsos sáv is volt (B-1177, B-2486) és egy 

gödörkomplexumból és egy kis szabályos formájú beásásból, amelyekből a szokásos 

hulladékokon kívül, különleges jellegre utaló jelenségek nem voltak megfigyelhetők (B-

1644, B-2749).  

 

Objektum szám Gödör 
típusa 

Korszak Embercsont Egyéb lelet 

B-556 SZG boleráz combcsont , sípcsont őrlőkő, kagyló, 
kerámia állatcsont, 
égésnyomok 

B-610 SZG boleráz combcsont kerámia , állatcsont 
B-1177 TG kora 

klasszikus 
baden 

karcsont, ujjcsont pattintott 
kőeszközök, 
kagyló, állatcsont, 
kerámia, 
égésnyomok 

B-1644 GK kora 
klasszikus 
baden 

koponyacsont, hosszúcsont 
töredéke 

őrlőkő, állatcsont, 
kerámia 

B-1669 NG kora 
klasszikus 
baden 

állkapocs, borda és 
hosszúcsontok (2 db) 

őrlőkő, pattintott 
kőeszköz, 
csonteszközök, 
orsógombok, 
kagyló, állatcsont, 
kerámia, 
égésnyomok 

B-2486 TG kora 
klasszikus 
baden 

felkarcsont töredéke őrlőkő, kőbalta, 
kagyló, állatcsont, 
kerámia, 
égésnyomok 

B-2749 KG kora 
klasszikus 
baden 

laposcsont kerámia 

7.9. ábra. Települési objektumban talált emberi csontdarabok Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

Ugyanez a jelenséget figyelték meg Balatonőszöd badeni településén, ezért valószínűleg 

ezek nem véletlenszerűen gödrökbe bekerült egyszerű hulladékként kell értelmeznünk, 

hanem ahogy Horváth leírja a halottkultusz megnyilvánuló bizonyítékai lehetnek és azt 

sugallják, hogy a testeket a halál után különféle eljárásoknak vethették alá, amely egy 

része kimondottan ezekhez a testrészekhez kapcsolódhatott (Horváth 2012, 142). 

Célzatos lehetett az a tény is, hogy a badeni idolok hiányzó töredékei elsősorban fej és 

végtagok (Bondár 2007b, 133, 120 kép), és feltételezhetően nem csak a beavatási 



151 
 

szertartásokhoz, hanem a halottak kultuszához is közük lehetett. A gödörben megtalált 

embercsontok közül a B-1669 gödörben az egyik csonttöredéken égésnyomok is 

láthatók, amely összekapcsolja a jelenséget a badeni temetőkben is megfigyelt 

halottakon való tűzrakás / megégetés rítusával, amelyet a budakalászi temetőben is 

megfigyeltek (Bondár 2009, 226). 

Balatonőszöd-Temetői-dűlő hasonlóan az általunk elemzett lelőhelyhez, temetkezések a 

településen belül mindenhol előfordultak, néhol kisebb-nagyobb gócokat alkottak. 

Sokszor ezeken a területeken a szakrális élettel kapcsolatba hozható más jelenségek is 

megfigyelhetők voltak, például állatvázakat tartalmazó rituális gödör tágabb 

környezetében egy öt halottat magába foglaló verem és másik három, hármas 

temetkezés jelezte a terület különleges voltát. Egy négyes temetkezés pedig a feltárt 

településrész határán találtak, ahol nem csak más emberi sírok, hanem állatvázakat 

tartalmazó gödrök is sorakoztak mintegy „határsávot” kialakítva a település szélén. A 

lelőhely kutatója felveti, hogy esetleg rontás elleni varázslattal kijelölt település-széllel 

lehet számolni ez esetben (Horváth 2004a, 77-78; 2007, 131-133; 2012, 141-142).  

 

7.10. ábra. Emberi maradványok, temetkezések Balatonkeresztúr-Réti-dűlő késő rézkori településén 
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7.1.5.2. Sírgödörbe temetett halottak 

A magyarországi lelőhelyek csupán 5%-a temetkezés és legritkább esetben találták meg 

a hozzátartozó települést (Bondár 2003, 13), amely csak részben magyarázható a kutatás 

hiányosságával. A településeken belül azonban számos esetben találtak sírokat, kettes és 

többes temetkezéseket, gödrökbe elhantolt embereket és tömegsírokat. A badeni kultúra 

népességéhez köthető, temetőkben és telepeken talált, temetkezéseket több tanulmány 

is taglalta már (Nevizánsky 1985; Hahnel 1992, 84-87; Ruttkay 1995, 148-150, 157-158; 

Mayer 1995, 174; Tasić 1995, 53, 120-124, 161; Bondár 2003, 16-17; Horváth 2004a, 2012; 

Sachße 2008, 2010), az utóbbiak közül az egyik kimondottan a településeken feltárt 

temetkezéseket gyűjtötte össze, míg a másik munka a badeni kultúra teljes elterjedési 

területének temetkezései szokásait összegzi. Az elmúlt évtizedben a dél-balatoni régió is 

további 12 lelőhellyel bővült a telepen talált temetkezések száma, amelyek egy része az 

M7-es autópálya megelőző feltárásain kerültek elő (Honti et al 2004, 41; 2007, 23-26, 51-

56; Horváth 2012, 119-140). Ha áttekintjük a badeni telepeken eddig feltárt 

temetkezéseket, azt mondhatjuk, hogy csak úgy, mint a temetkezési szokások általában, 

igen változatosak a badeni kultúra életében.  

A települési objektumok körében talált badeni sírok és a településszerkezet viszonyának 

vizsgálatát az eddigi kis felületen feltárt lelőhelyek nem tették lehetővé. Az M7-es 

autópálya nyomvonalában feltárt nagyobb felületű lelőhelyek azonban lehetőséget 

adnak, hogy bizonyos alapvető megfigyeléseket megtegyünk (Honti et al 2004, 41; 2007, 

23-26, 51-56; Horváth 2012, 119-140). A telepen előkerült temetkezések között találtunk 

sírgödörbe és településgödrökbe eltemetett halottakat. Legtöbbször mindkettő 

megtalálható ugyanazon a telepen belül is, azonban míg a „szabályos” sírok száma 

elérheti a temetőkben megszokott számot addig a gödrökbe, vermekbe eltemetettek 

szórványszerűen bukkannak fel. A szabályos sírgödörben eltemetett, de településen 

belül talált sírok esetében legtöbbször az feltételezhető, hogy a korábban 

megtelepedésre használt területeken temették el őket. 

Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn a települési objektumok között sírgödörbe eltemetett 

halottak is feltárásra kerültek (7.10. ábra). A tizenhárom külön sírba temetett halott 

mellett csak hat esetben találtunk valamilyen tárgyat, legtöbbször kova eszközöket, 

szilánkokat, edényeket (7.11. ábra). Egy esetben állatmaradványokat helyeztek a halott 

fölé, nyolc esetben, pedig semmit nem találtunk a halott mellett ezért ezek a sírok csak 

őskori temetkezésként említhetők meg, esetleg elhelyezkedésük és rítusuk ad némi 
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alapot késő rézkori sírokkal való együtt tárgyalásra. Érdekes jelenség, hogy a telepen 

belül eltemetettek között nem volt gyermek, ami más, nagyobb sírszámmal rendelkező 

lelőhelyeknél szinte elképzelhetetlen, sőt a telepen belül elhantolt csecsemők-gyerekek 

sokszor megközelíti a felnőttek számarányát.  

S-22 
 
259/494 szelvény 
Betöltése: Sötétszürke tapadós agyagos humusz.  
A csontvázra és sírfoltjára B-1092-es árok kibontásakor bukkantunk. A B-1113 téglalap alakú (150x81cm) 
sírfolt az árok alján jelentkezett. Sajnos a csontok nagyon rossz állapotban voltak. Az agyagos, mocsaras 
talaj teljesen szétette őket, kibontásuk nagyon nehéz, mert málnak. A csontváz bolygatott, de kivehető, 
hogy egy É-D-i tájolású, zsugorított váz, amely bal oldalán fekszik. A koponya teljesen szétlapulva, 
darabokban van, alig felismerhető a formája. A felsőtestnél látható, hogy a bal oldalán fekszik. Jobb kara 
test mellett könyökben visszahajlítva pihen, kicsit bolygatott állapotban - elcsúszva, kézcsontok 
hiányoznak. A bal kar a test mellett, szintén visszahajlítva fekszik úgy, hogy az alkar van a testhez 
közelebb. Kézcsontok jóval távolabb szétszóródva fekszenek. A medence hanyatt fekvő helyzetben. A 
combcsontokat nem találtuk, az alsó lábszár csontjai vannak meg a lábtő és ujjcsontokkal. Erősen felhúzott 
lábpozícióról árulkodnak, de a váz alsó része is nagyon bolygatott. Feltehetően melléklet a bal alkaron és a 
koponya maradványai mellett talált egy-egy kova szilánk. 
Melléklet: 5 kova szilánk 

1. Három Úrkút-eplényi nyersanyagból. Méret: 15x11x4 mm 14x11x2 mm 16x9x2 mm 
2. Kettő bakonyi (szentgáli) radiolaritból. Méret: 6x6x1 mm 8x9x1 mm 

 
Antropológiai jellemzők: 
40-59 éves egyén, férfi ??? 
Az igen rossz megtartású embertani anyag esetében az elhalálozási életkort a fogak kopása alapján 
becsültük meg. Mivel csupán minimális számú nemi jelleg megfigyelésére nyílt lehetőség, csak feltételezni 
tudjuk – a csontozat alapvetően robusztusabb felépítése következtében –, hogy az elhunyt férfi lehetett. 
Fogazat: A megőrződött 8 fog közül egy alsó molarison találtunk kismértékű nyaki cariest.  
 
 
S-23 
 
258/496 szelvény 
Betöltése: Sötétszürke, tömött, löszszemcsés, humuszos agyag. 
B-1093 gödör bontása közben, annak alján találtuk meg az É-D-i tájolású, bal oldalán fekvő, zsugorított 
felnőtt csontvázát. A gödrön belül az ovális sírgödör (136x60cm) elkülöníthető volt. A koponya a bontás 
során kicsit megsérült, az álkapocs elmozdult. A fej a bal oldalán pihent, kelet felé nézett. A felsőtest 
hanyatt fekvő helyzetben volt. A jobb kar könyökben 90°-ban behajlítva a hason keresztbe feküdt, a bal 
kar teljesen visszahajlítva a mellkason pihent, úgy hogy a kéz a vállhoz ért, de mindkét kéz csontjai 
hiányoztak. A medence bal oldalán feküdt - erősen rossz állapotban, törötten, hiányosan - a lábak bal 
oldalukon, felhúzott helyzetben. A jobb combcsont kb. 90°-ban, a bal combcsont kb. 110°-ban volt felhúzva 
a gerincoszlophoz képest. A lábak térdben behajlítva feküdtek. A térdkalács, a lábtő és az ujjcsontok 
hiányoztak. A mocsaras, agyagos talaj miatt, a csontok igen rossz állapotban kerültek elő.  
Melléklet nem volt. 
 
Antropológiai jellemzők: 
30-40 éves férfi            
A lelet a koponyacsont töredékeiből és rossz megtartású vázcsontokból áll. Az egyén elhalálozási életkorát 
a fogak kopása alapján állapítottuk meg. Patológia: Mindkét femuron és tibián periostitises elváltozás 
nyomai figyelhetők meg. Fogazat: A megőrződött 6 fogon cariest nem találtunk. Az abrázió mértéke 3-4-es 
fokozatú. 
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S-24 
258-259/495 szelvény 
Betöltése: Világosszürke agyag, majd barnás-szürke iszapos humusz. 
B-1094 gödör és B-1092 árok betöltése és egy szervesanyag réteg alatt bukkantunk a csontvázra. A 
szerves maradvány a halottat körbefogta. Elképzelhető, hogy a halottat valamilyen gyékény-félébe 
burkolták temetés előtt és ennek nyomait találtuk meg (hasonlót Tiszavasvári-Gyepároson figyeltek meg a 
6. sírnál Kalicz 1999, 84). A sírgödör (155x110cm) ovális-enyhén szögletesedő formájú volt. A 
lábcsontokat észleltük először, ezért sajnos a csontváz ott sérült legjobban a bontás során. A felnőtt 
csontváza É-D-i tájolású, bal oldalára fektetett, zsugorított testhelyzetű. A koponya bal oldalán pihen. Az 
agykoponya és az arcrész is megsérült. A halott kelet felé nézett. A felsőtest csontjai nagyon rossz 
állapotban maradtak meg és bolygatás nyomai is megfigyelhetők voltak. A felsőtest félig a hátán, félig az 
oldalán feküdt. A karok könyökben 90°ban behajlítva a hason - mellkason összefonva pihentek egymás 
mellett. Kéztő és ujjcsontokat nem találtunk. A medencecsontból szinte semmi sem maradt, a lábcsontok 
elmozdultak eredeti helyükről, csak részei, töredékei vannak meg a comb és lábszárcsontoknak, illetve a 
lábtő és lábujjcsontoknak. A talaj agyagos összetétele miatt nagyon nehéz volt bontani és felszedni a 
csontokat, mert egyszerűen szétmálltak.  
Mellékletet nem találtunk.  
 
Antropológiai jellemzők: 
40-59 éves nő 
A lelet a töredékes, hiányos koponya mellett csupán néhány hosszúcsont diaphysisének töredékéből állt. 
Az elhalálozási életkort a koponyavarratok elcsontosodása és a fogak kopása alapján becsültük meg. A 
sexualizáció értéke (-0,25) indifferens. A nem mérhető, de egyértelműen rövidfejű (brachykran) 
agykoponya körvonala norma verticalisban romboid, a tarkó curvoccipital profilú. A glabella 2-3-as, a 
protuberantia externa 1-es fokozatú. Fogazat: A megőrződött 16 fogon caries nem fordult elő. Az abrázió 
mértéke 5—ös fokozatú. 
 
 
S-25 
234/495 szelvény 
Betöltése: Sárgás-barna lösszel erősen kevert humusz. 
A vázat a legelő területén történő szintsüllyesztés során a jelenkori felszíntől 10-15 cm-re találtuk. A 
sírnak halvány, ovális foltja volt (150?x80cm). A sírt vágta a B-1165-ös középkori verem. A csontváz D-É-i 
tájolású, bal oldalán fekvő, zsugorított testhelyzetben eltemetett felnőtt váza. A halott arccal nyugat felé 
nézett. Felsőteste szintén bal oldalán feküdt, két karja könyökben vissza volt hajlítva, úgy hogy a kezek az 
arc előtt pihennek egymáson. Medencéjét elvitte a középkori gödör. Lábai térdben erősen zsugorított 
állapotban, a hasig felhúzva, összehúzva, helyezkedtek el. A lábszárcsontok végei és a lábfej csontok 
teljesen hiányoznak, a B-1165 beásás bolygatta meg. A csontok viszonylag jó állapotban vannak, de 
könnyen törnek. A fogak épnek tűnnek.  
Melléklet nem volt. 
 
Antropológiai jellemzők: 
23-30 éves nő  
A közepes megtartású koponyából és töredékes, hiányos vázcsontokból álló lelet esetében az elhalálozási 
életkort a varratok elcsontosodása és a fogak kopása alapján állapítottuk meg. A sexualizációs érték (-
0,46) mérsékelten nőies jellegű. Az agykoponya az abszolút méretek szerint közepes és keskeny, indexe 
alapján dolichokran. Az abszolút méretek szerint közepes homlok eurymetop indexű. Az agykoponya 
körvonala norma verticalisban pentagonoid, norma occipitalisban ház alakú, a tarkó curvoccipital profilú. 
A glabella 2-es, a protuberantia occipitalis externa 1-es fokozatú. Az apertura piriformis anthropin. 
Anatómiai variáció: A lambdavarrat mindkét oldalán egy-egy kisméretű csontocska található. Fogazat: A 
megőrződött 24 fog egyikén sem találtunk cariest. Az abrázió mértéke 3-as fokozatú. 
 
 
S-29 
254/498 szelvény 
Betöltése: Sötétszürke, néhol löszszemcsés tömött humusz. 
B-1200 ovális beásás (180x100cm) metszetre bontása közben, kb. 40 cm-nél emberi vázra bukkantunk. A 
csontváz zsugorított, É-D-i tájolású, bal oldalára fektetett. A csontok nagyon rossz állapotban vannak. A fej 
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bal oldalán pihent, az arckoponya rész hiányzik. A felsőtest szintén bal oldalán feküdt, karok könyökben 
visszahajlítva a deréktájon, egymás mellett pihentek. Csigolyák, bordák, kézcsontok nem maradtak meg, a 
talaj szétette őket. Medencéből szintén nem maradt semmi. Bal térd a hasig felhúzva, jobb térd kicsit 
lejjebb. Lábtőcsontokból nem maradt meg semmi. Mellékletként két kova szilánkot és egy csontból készült 
kalapácsot találtunk. Az egyik kova a fejtető mellett, a másik a medence mellett volt. Az átfúrt csonteszköz 
a tarkója mellől, hegyével lefelé került elő. 
Melléklet: 2 kova, csont kalapács 
1. kova: Úrkút-Eplény nyersanyagú szilánk. Méret: 18x7x4 mm 
2. kova: Jobb élén bifaciális, lapos retusokkal megmunkált, erősen kopott szilánk Úrkút-eplényi 

nyersanyagból. Méret: 27x13x5 mm 
3. agancs kalapács: hullott szarvasagancsból készült 
 
Antropológiai jellemzők: 
23-39 éves férfi ?? 
A lelet a koponya, továbbá a hosszúcsontok diaphysisének töredékeiből áll. A nem meghatározása a 
töredékesség miatt nehézségekbe ütközött, így elsősorban a töredékes csontok általánosan robusztusabb 
jellege alapján feltételezzük, hogy a csontmaradványok egy férfihez tartoznak. Az elhalálozási életkort a 
rendelkezésünkre álló varratszakszok elcsontosodása alapján becsültük meg. 
 
S-30 
255-256/499-500 szelvény 
Betöltése: Sötétszürke agyagos-humuszos tömött. 
B-1341 ovális gödör (130x105cm) metszetre bontása során 30 cm mélységnél bukkantunk az emberi 
csontvázra. Kibontva a vázat téglalap alakú sírgödör formálódott ki. A felszínen észlelhető ovális folt csak 
a sírfolt elmosódásából alakulhatott ki. A váz É-D tájolású, zsugorított és bolygatott. A csontok nagyon 
rossz állapotban voltak, az agyagos, vízjárta talaj szétette. A koponya bal oldalára fordulva feküdt úgy, 
mint a felsőtest. Néhány csigolya és bordák maradványából is a bal oldalára fektetett testhelyzet vehető ki. 
A jobb kar a felsőtesten könyökben visszahajlítva, az alkarok a deréktájon pihenhettek. Medence hiányzik, 
a lábak maradványai visszahajlított, erősen felhúzott testhelyzetről árulkodnak. Lábtő, kéztő, láb- és 
kézcsontok hiányoznak.  
Melléklet nincs. 
 
Antropológiai jellemzők: 
felnőtt (23-x éves) egyén 
A lelet igen kevés és töredékes hosszúcsont diaphysiséből, illetve egy-két igen apró koponyacsont 
töredékből áll, melynek következtében sem a nemre, sem az életkorra vonatkozóan nem tudtunk 
következtetéseket levonni. 

 
S-31 
259/500-501 szelvény 
Betöltése: Sötétszürke, sárga, agyagos löszfoltokkal kevert tömött humusz. 
B-1344 ovális gödör (190x141cm) metszetre bontása során találtuk meg az emberi csontvázat. Sajnos a 
metszetre bontás során a munkások elvágták a váz combcsontjait. Megnyesve a még fennmaradt betöltést, 
szabályos téglalap alakú sírfolt rajzolódott ki. Valószínűleg a mocsárhoz közeli részen a többszöri 
vízborítás miatt a sírgödör foltja elmosódott és ovális formájú lett egy bizonyos szintig. A váz É-D tájolású, 
a koponya és a megmaradt felsőtest hanyattfekvő helyzetben van. Jobb felkar a test mellett, könyökben 
behajlítva, jobb alkar a hason pihen. Bal kar könyökben teljesen visszahajlítva feküdt úgy, hogy a bal kéz a 
vállal került egy magasságba. A medencétől lefele a váz hiányzik, bontás során semmisült meg, illetve a 
porózusabb csontokat az agyagos talaj megette. A csontok nagyon rossz állapotban vannak.  
Melléklet nincs. 
 
Antropológiai jellemzők: 
30-50 éves férfi (?) 
A rossz megtartású, töredékes, hiányos koponyából és vázcsontokból álló lelet esetében az elhalálozási 
életkort a fogak kopása, illetve a rendelkezésünkre álló varratszakaszok elcsontosodása alapján becsültük 
meg. Az egyén nemét is csupán négy jelleg segítségével tudtuk meghatározni, a sexualizációs érték (+0,50) 
mérsékelten férfias jellegű. Fogazat: A megőrződött 5 fog közül két alsó molarison felszíni (occlusalis) 
caries fordult elő. A fogak abráziójának mértéke 3-4-es fokozatú. 
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S-32 
228/491-492 szelvény 
Betöltése: Szürkés-barna, lösszel kevert tömött humusz. 
B-1480 ovális, szinte kerek, sekély sírgödörben (115x105cm) egy erősen zsugorított emberi vázat 
találtunk. A csontváz É-D-i tájolású, igen kitekert testhelyzetben fekszik. A fej a jobb oldalára fordulva, 
hátra bicsaklott helyzetben, mintha a nyakat kitörték volna. A halott így arccal észak felé nézett. A 
koponya összeroppant a föld súlya alatt. A fogazata épnek tűnik. A felsőtest hanyattfekvő helyzetben, a 
karok a test mellett könyökben visszahajlítva helyezkedett el úgy, hogy a kéztő és az ujjcsontok a vállakon 
pihennek. A csigolyák egy része, illetve a medence egy része hiányzik. A lábak felhúzva, nagyon erősen 
összehúzva a bal oldalukon fekszenek szinte egymáson. A térdek a felsőtest közepéig felérnek. Valószínű, 
az izületeket eltörték és kötözték a lábakat, máskülönben nem lehetne ennyire felhúzni és visszahajlítani 
őket. A lábfejek a gödör D-i oldalához simulnak. A csontok viszonylag jó állapotban vannak, de sok helyen 
töröttek.  
Melléklet nem volt. 
 
Antropológiai jellemzők: 
17-19 éves nő 
A rossz megtartású koponyából és töredékes, hiányos vázcsontokból álló lelet elhalálozási életkorát az 
epiphysisfugák elcsontosodása alapján határoztuk meg. A sexualizációs érték (-0,50) mérsékelten feminim 
jellegű. A koponya töredékessége miatt nem volt mérhető. Az agykoponya körvonala norma verticalisban 
pentagonoid, norma occipitalisban ház alakú, a tarkó curvoccipital profilú. A glabella 2-es, a protuberantia 
occipitalis externa 1-es fokozatú. Fogazat: A megőrződött 24 fogon caries nem fordult elő. Az abrázió 2-es 
fokozatú. 
 
S-33 
239/490 szelvény 
Betöltése: Világossárga, löszös betöltés. 
Foltját először nem is észleltük, egy szarvasmarha? lábszárcsontot akartuk kibontani, ami már a felszínen 
feküdt, amikor kiderült, hogy emberi csontváz fekszik alatta. A DK-ÉNy-i tájolású, zsugorított emberi váz a 
jobb oldalán feküdt az ovális sírgödörbe (120x90cm). Koponyája hiányzott. A B-2021 kelta gödör 
beásásakor bolygatták meg a sírt és talán ekkor vágták le a koponyát a vázról. A csontok viszonylag jó 
megtartásúak voltak, de néhol töröttek. Felsőtest hanyattfekvő helyzetben feküdt, bal kar könyökben 90° 
behajlítva, alkar a hason keresztben fekszik, kezek a jobb könyöknél pihennek. Jobb kar könyökben 
teljesen visszahajlítva a test mellett, kéz a vállon - kulcscsonton fekszik. Medence félig hanyatt, félig már 
jobb felé elfordulva, lábak jobb oldalukon és felhúzva helyezkednek el. Bal térd a has elé felhúzva, jobb 
térd kicsit lejjebb. Lábak - a gödör ÉK-i széléhez simultak. Jobb alsó lábszáron marha hosszúcsontok 
(metatarsus és tibia) feküdt. Ezen kívül egy sertés humerusa került elő a sírból. 
Melléklet: állatcsontok: sertés bal humerusa, szarvasmarha jobb tibiája, szarvasmarha jobb metatarsusa 

 
Antropológiai jellemzők: 
23-39 éves egyén (nő???) 
A lelet hosszúcsontok, csigolyák, bordák töredékeiből áll, koponyacsontok nem voltak. A csontozat 
általános morfológiai jellege alapján feltételezzük, hogy az elhunyt nő lehetett. Az elhalálozási életkort a 
medialis bordaízfelszín alapján becsültük meg. Patológia: Az ágyékcsigolyákon (3., 5.) minimális 
osteophyta felrakódás figyelhető meg. 
 
 
S-33/A 
239/490 szelvény 
Betöltése: Szürkésbarna, erősen lösszel kevert, tömött humusz  
A B-2021-es kerek, sekély gödörben a koponya töredékes csontjait és feltehetően felkarcsont 
maradványokat találtunk.  
 
Antropológiai jellemzők: 
23-59 éves egyén (férfi???) 
A koponyacsont töredékeken kívül csupán a jobb humerus töredékéből álló lelet esetében az elhalálozási 
életkort a fogak kopása (+ humerus proximális epiphysisének belső szerkezeti változása) alapján csak 
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igen tág határok között tudtuk megadni, a két korjelző ugyanis meglehetősen eltérő életkorokra utal. A 

sexualizációs érték (+0,25) indifferens.  
 
 
S-34 
239/490 szelvény 
Betöltése: Világosbarna, lösszel kevert humusz. 
Halvány, enyhén szögletesedő sírfoltot lehetett megfigyelni. Az ovális, enyhén szögletesedő sírgödör 
(170x88cm) vágta a B-1948-as badeni gödröt. A csontváz D-É tájolású, bal oldalán fekvő felnőtt 
zsugorított váza. A csontok jó megtartásúak, a váz ép. A koponya bal oldalán feküdt, így a halott Ny felé 
nézett. Fogai épek voltak. A felsőtest félig hanyatt, félig bal oldalán pihent, a karok egymáson és a 
mellkason keresztben feküdtek. Jobb kéz az arc előtt, bal kéz a mellkason, bal kar a jobb felett. Bordák és 
medence ép, medence félig bal oldalán helyezkedett el. A lábak erősen felhúzva, térdek a has előtt, a sarok 
szinte a medencéhez húzva. Lábtő és ujjcsontok is megvannak. A halott nyakán körbe 9 db csiszolt 
Dentálium gyöngyöt találtunk. Mellékletként a váz lábánál egy korsót, egy mély tálat (és még egy 
töredékeit) egy orsókarikát és egy csiszolt vörös bauxit darabot helyeztek el. A sírból egy rézdarabka és 
szarvasmarha illetve sertés csontjai kerültek még elő. 
Melléklet: korsó, tál, orsógomb, csiszolt dörzskő, kagylógyöngyök 
Egyéb leletek a sírból: rézdarabka, állatcsont, kerámiatöredékek 
1. 1-3. melléklet: Dentalium (agyarcsiga) A csigahéjak természet alakját kihasználva alakították ki a 

gyöngyöket, a kagyló import áru a Mediterráneumbol, vagy fosszilis. A gyöngyök méretei: h.-sz. 
3,65x5,09 5,27x6,4, 6,19x6,25, 4,14x5,94, 3,77x5,4, 3,31x4,86, 3,49x4,73, 3,59x4,64, 

2. 4. melléklet: korsó: Egyenes peremű, cilindrikus nyakú, nyomott gömbös testű korsó szalagfüllel. A 
korsó barnás-szürke színű, meszes kerámiazúzalékkal soványított, jól égetett. A széles, peremből 
induló, kissé perem fölé húzott, völgyelt szalagfül az edény vállára támaszkodik. A korsó alja 
egyenes. A testet körbe függőleges kannelúra díszítés fedi. Pá: 8,8 cm M: 16 cm Fá: 5,8 cm  V: 0,2-
0,3 cm fülsz: 3,4 cm fülv: 0,5 cm Ltsz: 11.1.S-34.1. 

3. 5. melléklet: Kerék alakú orsókarika Ltsz.11.1.S34.3. 
4. 6. melléklet: Vöröses színű bauxit (csiszolt marokkő) vízzel érintkezve festékanyagként használható 
5. 7. melléklet: Szürkés-barna színű, kerámiazúzalékkal soványított mély, enyhén kihajló peremű, 

tölcséres nyakú, csonka kúpos testű tál. Feneke profilált, egyenesre vágott, mintha egy kis korongon 
állna. A vállon körbe egymás alatt két beböködött pontsor fut és a két átellenes oldalon, egy-egy 
ferdén felrakott hosszúkás, ovális bütyök helyezkedik el. Az egyik oldalán másodlagos égés nyomai 
figyelhetők meg. 
Pá:21 cm M:12,4 cm Fá:7 cm V: 0,3 cm bütyök:3x1 cm 
Ltsz:11.1.S-34.6. 

6. apró réz-darabka 
7. állatcsont: sertés bal ulna, amely rágott, szarvasmarha vert. cerv. középső, juvenilis 
8. A sírgödörből előkerült még két finomkerámia peremtöredéke és négy oldaltöredék, amelyek 

házikerámiákhoz tartozhattak. Ltsz: 11.1.S-34.2. 11.1.S-34.3. 11.1.S-34.4. 11.1.S-34.5. 
 
Antropológiai jellemzők: 
40-50 éves nő 
A közepes megtartású koponyából és vázcsontokból álló lelet esetében az életkort a fogak kopásának 
mértéke, valamint a varratok elcsontosodása alapján állapítottuk meg. A sexualizációs érék (-0,92) 
feminim jellegű. A vetemedett és vízköves koponya sjanos mérésre nem volt alkalmas. (dolichokran-nem 
mért) Az agykoponya körvonala norma verticalisban ovoid, a tarkó curvoccipital profilú. A glabella 2-es, 
aprotuberantia occipitalis externa 0 fokozatú. A hosszúcsontok alapján számított termet (155,0 cm) a 
közepes kategóriába esik. Anatómiai variáció: Mindkét humeruson a fossa olecrani perforált. Patológia: 
Mindkét calcaneuson kismértékű entesopathia látható. Fogazat: A 18 megőrződött fog közül a bal alsó 
második -, a jobb felső harmadik molarison, továbbá a  jobb alsó első premolarison találtunk nyaki cariest. 
 
 
S-40 
238/487-488 szelvény 
Betöltése: Barnás-sárga lösszel kevert, tömött humusz. 
A feltehetően késő rézkori sír a domb tetején helyezkedett el az ovális sír (97x55 cm), közel S-33 és S-34 
badeni zsugorított csontvázas sírokhoz. A dombtetőn, az erózió miatt, igen kevés humuszréteg fedte a 
sárga altalajt. S-40 sírt, csak úgy, mint S-33-at, és S-34-et nem ásták mélyre, így a gépi humuszolás során a 
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csontváz nagy része megsemmisült. Egy fog, néhány koponya darab, gerinccsigolyák és néhány törött 
borda maradt meg belőle. A csontok mellett egy kerámia töredéket is találtunk, amely a sír késő rézkori 
keltezését erősíti. A sír környékének nyesése során hosszúcsontok, kar, láb, ujjpercek és egy kova penge is 
került elő. 
Melléklet: kova penge 

1. Mindkét élén és bázisán, meredeken retusált penge. Radiolarit, égett. Méret: 19x12x1,5 mm 
 
Antropológiai jellemzők: 
15-16 éves egyén                    
A lelet néhány hosszúcsontból (humerus, radius, ulna), borda- és csigolyatöredékekből, továbbá a maxilla 
egy kis töredékéből áll. Az egyén elhalálozási életkorát az epiphysisfugák elcsontosodása alapján 
határoztuk meg. 
 
 
S-43 
252-253/486 szelvény 
Betöltése: Sötétszürke, tömött humuszos-agyag. 
Az enyhén szögletesedő ovális gödörben (155x125cm) egy É-D-i tájolású zsugorított emberi váz feküdt bal 
oldalára fordítva. A koponya a bal oldalán feküdt, a halott arccal kelet felé nézett. A felsőtest és a medence 
oldalt fekvő helyzetben. A két felkar a test mellett pihen, alkarok könyökben 90°-ban behajlítva, a hason 
egymáson pihennek. Medencéből alig maradt valami, a talaj "szétette". Lábak felhúzott helyzetben, 
térdben teljesen visszahajlítva, talán összekötve, bal oldalukon fekszenek. A combcsontok a medencéhez, 
törzshöz képest 90°-ban helyezkedtek el. Lábtő, kéztő és ujjcsontok hiányoztak. A csontok igen rossz 
megtartásúak, csak a hosszú csöves csontok és a koponya maradt meg viszonylag épségben. A halott háta 
mögött két kova pengét (1, 3. melléklet) és egy kupacban három kova nyílhegyet, magkövet, szilánkokat és 
égett csontszilánkokat (2. melléklet) találtunk 
Melléklet: 2 kova penge, 3 kova nyílhegy, 1 magkő, 3 kova szilánk 
1. melléklet: Retusálatlan penge, disztális vége törött, mindkét éle használati kopást mutat. Szentgáli 

radiolarit. Méret: 20x7x1 mm 
2. melléklet:  

1. Bifaciális – az előlapján teljes felszínén, a hátlapján csak élein retusált -  peremi és felszíni 
retusokkal megmunkált háromszögletű, konkáv bázisú nyílhegy. Anyaga bakonyi radiolarit. A 
bázisnál egyik csúcsa sérült. Méret: 13x(9)x3 mm 

2. Bifaciális, teljes felületén felszíni retusokkal megmunkált háromszögletű nyílhegy, hegye letört, 
anyaga bakonyi radiolarit. Méret: (19)x14x4 mm 

3. Vaskos szilánkon kialakított, bifaciális, peremi retusokkal megmunkált, aszimmetrikus hegy 
(nyílhegy). Anyaga bakonyi radiolarit. Méret: 24x16x7 mm 

4. 2db szilánk fehér kova kéregből, Méret: (11)x13x3 mm (6)x10x2 mm 
5. Retusált szilánk Úrkút-eplényi radiolaritból. Méret: 16x9x2 mm 
6. Magkő töredék teveli kovából. Méret: 29x27x10 mm 

3. melléklet: Retusálatlan penge, disztális vége törött. Anyaga Úrkút-eplényi radiolarit. Méret: 23x15x3 
mm 

 
Antropológiai jellemzők: 
23-x éves férfi ? 
A koponya- és hosszúcsontok töredékéből álló lelet esetében az elhalálozási életkor megállapítása nem 
volt lehetséges. A nem meghatározásába bevonható jellegek száma is igen korlátozott volt, de ezek alapján 
feltételezhető, hogy az eltemetett férfi lehetett. Az elhalálozási életkort is csak becsülni tudtuk, mivel 
egyetlen korjelző sem állt a rendelkezésünkre.  
 
S-44 
258-259/487 szelvény 
Betöltése: Sötétszürke, tömött, agyagos humusz. 
A sír igen közel esik a Nagy-Berek mocsaras területéhez. A sírnak szögletesedő ovális foltja volt 
(123x103cm). Az É-D-i tájolású, zsugorított csontváz bal oldalán fekszik. A csontok igen rossz 
megtartásúak, mivel az agyagos, nedves talaj teljesen "megette" őket. A váz egyébként bolygatatlan. A 
koponya bal oldalára fordítva pihent. A koponya sérült a csont rossz megtartás miatt. A felsőtest 
hanyattfekvő helyzetben, a karok a mellkason könyökben behajlítva, keresztbe helyezkednek el. Kéztő és 
ujjcsontok szinte teljesen hiányoztak és a bordákból, csigolyákból is alig maradt valami. A medence bal 
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oldalára fordítva feküdt, csakúgy, mint a lábak. A combcsont a medencéhez képest 90°-ban felhúzva, a 
lábak térdben behajlítva és erősen visszahajtva helyezkednek el. A lábtő és kézcsontok hiányoznak  
Melléklet nem volt. 
 
Antropológiai jellemzők: 
23-x éves egyén, férfi??? 
A koponya és a hosszúcsontok töredékeiből álló lelet esetében az elhalálozási életkor megállapítása nem 
volt lehetséges. A nem megállapításába bevonható jellegek sem voltak megfigyelhetők, így csupán a 
koponyacsontok falvastagsága, illetve a hosszúcsont töredékek robusztucitása alapján feltételezzük, hogy 
a lelet egy férfihez tartozhatott. 

  
Sírszám Objektum Neme, kora Tájolás Elhelyezés Melléklet 

S-22 téglalap alakú 
sírgödör 

40-59 éves egyén, 
férfi (?) 

É-D bal oldalán fekszik? 
zsugorított 

5 kova szilánk 

S-23 B-1093 gödör alatt 
ovális sírgödör 

30-40 éves férfi É-D bal oldalán fekszik, 
zsugorított 

– 

S-24 ovális, enyhén 
szögletesedő formájú 
sírgödör 

40-59 éves nő É-D bal oldalán fekszik, 
zsugorított 

– 
szerves anyagba 
burkolták  a testet 

S-25 halvány, ovális foltja 
volt, vágta a B-1165 
középkori verem 

23-30 éves nő D-É bal oldalán fekszik, 
zsugorított 

– 

S-29 ovális sírgödör 23-39 éves férfi (?) É-D bal oldalán fekszik, 
zsugorított 

2 kova szilánk, átfúrt 
csiszolt csonteszköz 

S-30 ovális sírfolt, téglalap 
alakú sírgödör 

felnőtt (23-x éves) 
egyén 

É-D bal oldalán fekszik, 
zsugorított 

– 

S-31 ovális sírfolt, 
szabályos téglalap 
alakú sírfolt 

30-50 éves férfi (?) É-D háton fekszik, 
zsugorított/nyújtott 

– 

S-32 ovális, szinte kerek, 
sekély sírgödör 

17-19 éves nő É-D hátra bicsakló fej 
kitekert pozitúra, 
lábak bal oldalon 
zsugorított 

– 

S-33 foltja nem látszott, 
ovális sírgödör 

23-39 éves nő (?) DK-ÉNy jobb oldalán fekszik 
zsugorított 

állatcsontok (sertés, 
szarvasmarha) 

S-33/A a S-33 sír melletti B-
2021 kerek, sekély 
kelta  gödörből 
kerültek elő az 
embercsontok 

23-59 éves férfi (?) – – – 

S-34 ovális, enyhén 
szögletesedő sírgödör 

40-50 éves nő D-É bal oldalán fekszik? 
zsugorított 

korsó, tál, orsógomb, 
csiszolt kő (vörös 
bauxitkő), 9 
dentalium gyöngy 
egyéb leletek a 
sírból: rézdarabka, 
állatcsont (sertés, 
szarvasmarha), 
kerámiatöredékek 

S-40 dombtetőn lekopott 
felszín 

15-16 éves egyén – – 1 kova penge 
 

S-43 enyhén szögletesedő 
ovális gödörben 

23-x éves férfi (?) É-D bal oldalán fekszik, 
zsugorított 

2 kova penge, 3 kova 
nyílhegy, 1 magkő, 3 
kova  szilánk 

S-44 szögletesedő ovális 
sírgödör 

23-x éves férfi (?) É-D bal oldalán fekszik, 
zsugorított 

– 

 
7.11.ábra. Sírgödörben eltemetett halottak Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn. 

 

A Balatonkeresztúron feltárt késő rézkori sírok egy része a települési objektumok között 

helyezkedtek el (7.10. ábra). A szabályos sírgödörben eltemetett, de településen belül 

talált sírok esetében felmerülhet, hogy a korábban megtelepedésre használt területeken 
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temették el őket. Ennek igazolása, azonban csak további vizsgálatok után lenne 

lehetséges. 

Balatonkeresztúron a tizenöt temetkezés közül kettő (S-39, S-42) került elő 

településobjektumból, a többi halottat szabályosnak mondható sírgödörbe temették el. A 

külön sírba temetett halottak mellett hat esetben találtunk valamilyen mellékletet, 

legtöbbször kova eszközöket, szilánkokat, edényeket (S-22, S-24, S-29, S-33, S-34, S-40, 

S-43). Egy esetben állattetem egy részét helyezték a halott fölé (S-33), nyolc esetben 

pedig semmit nem találtunk a halott mellett ezért ezek a sírok csak őskori 

temetkezésként említhetők meg, esetleg elhelyezkedésük és rítusuk ad némi alapot késő 

rézkori sírokkal való együtt tárgyalásra. Érdekes jelenség, hogy a telepen belül 

eltemetettek között nem volt gyermek, ami más, nagyobb sírszámmal rendelkező 

lelőhelyeknél szinte elképzelhetetlen, sőt a telepen belül elhantolt csecsemők-gyerekek 

sokszor megközelítik a felnőttek számarányát. Természetesen elképzelhető, hogy a 

nyomvonalon kívül eső, badeni telep folytatásában több kiskorú sírját is megtalálnánk, 

mivel a telep dél felé biztosan folytatódott. 

A temetkezések között leggyakoribb az É-D-i tájolás és a baloldalra való fektetés (7.12. 

ábra). Két-két esetben D-É-i és Ny-K-i tájolással is találkozunk, és egy esetben figyeltünk 

meg DK-ÉNy-i fektetést. A Ny-K-i tájolás mindkét esetben a gödörbe temetett 

halottaknál volt megfigyelhető. Csak két halottat fordítottak a jobb oldalára, az egyik Ny-

K-i a másik DK-ÉNy-i tájolású volt. A nemek és az életkor tájolással való összevetése 

azokban az esetekben, ahol meg lehetett állapítani a nemi jelleget, a következőképpen 

alakult. Az É-D-i tájolású halottak között két kivétellel felnőtt férfiakat találunk. Az ettől 

eltérő tájolású sírokban (D-É, Ny-K, DK-ÉNy) nők fekszenek.  

 

  

7.12. ábra. A halottak tájolása és fektetésének megoszlása sírokban Balatonkeresztúr-Réti dűlőn 
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Az életkor összefüggésében szabályszerűségeket nem lehetett megállapítani, mivel 

minden sírban felnőttek voltak. A két É-D-i fektetésű nő közül az egyik 40-59 év körüli, 

míg a másik 17-19 év körüli lehetett, tehát az életkor nem szükségszerűen járt bizonyos 

temetési rítussal. G. Nevizánsky badeni temetkezések rítusait összefoglaló 1985-ös 

cikkében azt állapította meg, hogy a tájolás általában sem életkor, sem nemek szerint 

nem volt kötött. A megvizsgált temetkezések között a csontvázak tájolása igen változatos 

volt, habár legnagyobb számban az É-D-i tájolás fordult elő (Nevizánsky 1985, 259). A 

balatonkeresztúri temetkezések alapján is hasonló megfigyelésekről számolhatunk be, 

itt is az É-D-i tájolás a domináns, amely sok esetben férfi sírokhoz köthető, de két nőt is 

találunk közöttük. Nagyobb temetőkben, mint a budakalászi vagy az alsónémedi, szintén 

több mint 40% az É-D-i fektetés figyelhető meg (Nevizánsky 1985, 252, 255). A 

mellékletadás sem általános (Nevizánsky 1985, 262-263, Taf. VII-VIII), erre számos 

badeni telepről és temetőből van példa, amelyeknél a jól keltezhető temetők adnak 

legjobb bizonyítékot, mint az előbb említett budakalászi és alsónémedi (Korek 1951; 

Soproni 1956; Nevizánsky 1985, 262; Bondár 2009, 197-243).  

A mellékletek közül edényeket a két „leggazdagabb” sírban találtunk (S-34, S-39). A 

feltárt edények, mint korsó, bögre, tál, fazék és csupor, a sírokban gyakran előforduló 

típusok. Az öt kerámia közül azonban kettő kivitelezésében és minőségében inkább a 

házi kerámiák közé sorolható, ami azért érdekes, mert legtöbbször finom, szépen 

kivitelezett kerámiákat helyeznek a sírokba. Balatonkeresztúron a két kerámiát 

tartalmazó temetkezés közül az egyik szabályos sírból, a másik méhkas alakú gödörből 

került elő. A két temetkezés sokban hasonlít, és sokban eltér egymástól. Mindkettő 

idősebb, 35-50 év körüli nő csontvázát tartalmazta 2-3 db kerámia-, csiszolt vörös kő 

melléklettel. Azonban míg az egyiknél csak finomkerámiákat találtunk orsógombbal 

együtt a lábnál elhelyezve, kagylóból csiszolt gyöngyöket a nyakban és rézdarabkát (S-

34), addig a másiknál inkább háztartási kerámiának tartható fazekak és tálak kerültek 

elő a kezeknél és a lábnál, illetve kova penge és magkő a test különböző pontjain (S-39). 

Az edénykék legjobb párhuzamai az alsónémedi temető 4. sírjából ismert (Korek 1951, 

Taf. X. Abb. 7, 9, 22). Általában a badeni kultúra temetkezéseiben viszonylag ritka az 

edény melléklet és a síronkénti számuk is kicsi, általában 2-4 db (Nevizánsky1985, 258-

259). Ez a Balatonkeresztúron feltárt késő rézkori sírokra is igaz. 

A mellékletek közül, mind darab-, mind sírszámban a kova eszközök és kova magkövek 

jelentek meg legtöbbször. Ha összevetjük az adatokat, láthatjuk, hogy kova öt esetben 
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került sírba, amelyek közül három esetben biztos férfi mellé (nyílhegyek csak férfi 

mellett vannak! S-43), egy esetben nő mellé helyezték (S-39). Ha több darab volt egy 

sírban mindig kis kupacokban találtunk rá, legtöbbször derék-medence tájon. Az 

elhelyezkedésükből arra lehet következtetni, hogy valamilyen kis zacskóban, tarsolyban 

lehettek. Nyílhegyek és egyéb kova eszközök megtalálhatók jól datálható késő rézkori 

temetők anyagában, mint például Alsónémedi (Korek 1951, 46, Taf. X:30, 14,15, Taf. 

XIII:12). Az S-43 temetkezés nagyon jó párhuzamát találjuk Sárváron, ahol a leletközlő 

ugyan feltételezi a késő rézkori keltezést, de egyértelműen nem mert állást foglalni 

(Farkas 2003, 114-116, 1. ábra). Nyílhegy került elő a Balatonmagyaród-hídvégpusztai 

gyereksírban is (Bondár 1987b, 47). Legutóbb Marton T. dolgozta fel Balatonlelle-Felső-

Gamász lelőhely késő rézkori temetőjéből származó pattintott kőeszközöket, amelyek 

szintén jó párhuzamai a Balatonkeresztúron talált daraboknak (Nagy 2010, 405-408). A 

17. és 22. sírban a nyílhegyek egymáshoz közel a halott medencéjénél és lábánál 

helyezkedtek el, csak úgy, mint a keresztúri S-43 sírban, ahol a csontváz derekához közel 

találtuk meg egy csomóban a pattintott kőeszközöket.  

Rézből készült ékszerek, eszközök legtöbbször sírokból kerültek elő, azok közül is 

inkább a csontvázas temetkezések mellől, úgy mint az alsónémedi (Korek 1951, 38-40), 

budakalászi (Soproni 1956, 113-114, 117-118, 126; Bondár 2009, 291-293) temetőből és a 

balatonboglári tömegsírból (Honti 1981, 26-27), de hamvasztásos sírokból is van rá 

példa, Mezőcsát–Hörcsögösön (Kalicz 1999, 67). Leggyakrabban réz gyöngyök fordulnak 

elő, a már fenn említett temetőkben is, és általában 1-2 darab került elő 

temetkezésenként, sokszor töredékesen, oxidálódva. A Balatonkeresztúron talált kis réz 

maradvány is talán ezek közé sorolható. Az S-34-es „gazdag” női sírban a fej és felsőtest 

környékén a sírföldben találtuk.  

Szintén a két „gazdag” melléklettel ellátott női sírból került elő két hasonló, vörös színű 

csiszolt lapos marokkő. Míg az egyik dörzskőként azonosítható, a másik egy bauxitkő 

darab4, amely a halott nő lábánál egy orsógomb társaságában feküdt. Ez utóbbi víz 

hatására igen jó vörös festékanyagként szolgál és orsógombbal együtt való célzatos 

eltemetése esetleg a textilkészítéshez köti. Ritkábban előforduló lelet a temetkezéseknél,  

de megtalálható többek között a budakalászi sírokban (Soproni 1956, 116, 123; Bondár 

                                                 
4 A petrográfiai vizsgálatot Oláh István Csaba a MNM NÖK geológusa végezte el. Lásd 5.2.2.1. fejezet. 
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2009, 292) és Balatonlelle-Felső-Gamász lelőhelyen, amely jó párhuzama a 

balatonkeresztúri leletnek (Nagy 2010, 409-410)5. 

Az S-34-es női csontváz nyakában 9 darab dentáliumból készített henger alakú gyöngyöt 

találtunk, ami mint gyöngy – ékszer melléklet különleges a badeni sírokban (Bondár 

2009, 292). Megtalálhatók férfiak mellett, mint Balatonlelle-Felső-Gamász badeni 

temetőjében (Nagy 2010, 410-411, Abb. 35-36) és gyermekek mellett is. Több esetben 

nem csak nyakban, hanem deréktájon, mint például Sárváron (Farkas 2003, 115). 

Ugyanakkor, ha az előkerülés helyzetéből egyértelmű a láncra való felfűzés, tehát 

nyakláncként való viselése, akkor általában női vagy gyermek sírokhoz kapcsolódik 

(Honti 1981, 27; Bondár 1987b, 47), csakúgy, mint Balatonkeresztúron. 

A lelőhelyen feltárt késő rézkori sírok kerámiatipológiailag keltezhető temetkezései a 

badeni kultúra klasszikus fázisára keltezhetők. Beillesztve a badeni kultúra olyan 

települései körébe, ahol ilyen temetkezéseket feltártak, azt mondhatjuk, hogy találunk 

bizonyos részletekben, leletcsoportokban hasonló lelőhelyeket, mint például 

Balatonőszöd-Temetői-dűlő (Horváth 2012, 134-135), ugyanakkor teljesen jó párhuzam 

nem hozható fel. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy sok lelőhelyet vagy nem közöltek 

még részletesen, vagy csak kis része került feltárásra így kevésbé összehasonlítható a 

nagyobb felületen, egyben elemezhető badeni telepekkel, illetve elképzelhetőnek tartom, 

minthogy a badeni kultúra népességének temetkezési szokásai igen szerteágazóak, az 

egy telepen belül megjelenő variációk lehetősége is végtelen. 

 

7.1.6. Állatáldozati gödrök 

 

A badeni kultúrkomplexum területén ismert és gyakran előforduló jelenség az 

állattemetkezéseknek, vagy állatáldozati gödröknek hívott gödörben eltemetett teljes 

vagy részleges állatvázak megjelenése. Mind a hazai és külföldi szakirodalomban 

egyértelműen a késő rézkori időszak emberének szakrális megnyilvánulásaként tartják 

számon (Pollex 1999; Endrődi 2004; Szmyt 2006; Horváth 2007; György 2008, 2013). 

Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn összesen kilenc teljes vagy részleges állatvázat tartalmazó 

objektum került elő a késő rézkor időszakából.6 A gödrökben talált állatvázak leírása és 

jellemzői a következők: 

                                                 
5 Temetkezésekből származó festésre szolgáló kövek lelőhelyeinek felsorolását lásd Nagy Borbála 2010-es 
cikkében. 
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B-1645  

239/489 szelvény 

Egy anatómiai rendben fekvő, bal oldalára fektetett sertés váza. A juvenilis korú koca marmagassága 

(Teichert 1969 alapján) 77 cm-re becsülhető. Két kézközépcsontján rosszul gyógyult törés nyomát lehetett 

megfigyelni. A 99 disznócsonton kívül hat egyéb állatcsont töredék is előkerült a gödörből, ezek sertés-juh, 

illetve szarvasmarha-ló méretű emlősökhöz, valamint kiskérődzőkhöz és egy teknőshöz tartoztak.  

 

B-1647  

239/488-489 szelvény 

A gödörben három állat többé-kevésbé ép váza feküdt, egy sertésé, egy marháé és egy juhé. A 68,5 cm-es 

kan disznó váza anatómiai rendben került elő, az egyed lábait behajlítva békapózban feküdt a hasán. 

Részben alatta helyezkedett el bal oldalára fektetve a szarvasmarha váza. A (Nobis 1954 és Calkin 1962 

alapján) 110 cm-es marmagasságú adultus korú tehén gerincoszlopa erős ívben meghajlott, töredékes 

koponyája a hasa alá fordult.  Az épebb váz mellett néhány szórványos marhacsont egy másik, fiatal egyed 

jelenlétére is utal. A juhból mindössze 16 csont maradt meg, így nem lehet megállapítani se a nemét, se a 

marmagasságát, se az életkorát, és azt sem, hogy egybefüggő vázrészként került-e a gödörbe. Akárcsak az 

előző objektum esetében, itt is megjelentek fajra nem meghatározható kis- és nagytestű emlősök csontjai, 

valamint egy teknős maradványa.  

 

B- 1648 

239-240/ 489-490 szelvény 

A gödörből egy a jobb oldalára fordított, 103 cm-es marmagasságú, juvenilis korú tehén csontváza került 

elő. Az állat koponyája az állkapcsaival együtt a lábai között, a hasa alatt feküdt visszafele fordítva, a bal 

oldalán. A marhacsontok mellől három sertésujjperc is napvilágra került. 

 

B-1649 

240/489-490 szelvény 

Ebből a gödörből került elő a legtöbb állatáldozat: az objektum legalább tizenhat sertés, három juh vagy 

kecske és egy szarvasmarha összefüggő vázrészeit tartalmazta. A meghatározható életkorú sertések 

között egy neonatus, két infantilis, nyolc juvenilis, egy subadultus és négy adultus egyeddel biztosan 

számolhatunk. Öt példány nemét lehetett meghatározni, az eredmények négy kocáról és egy kan disznóról 

árulkodnak. Az állatok marmagassága 58 és 76 cm közöttire becsülhető. (A legkisebb értékek a fiatalabb 

példányokhoz tartoztak.) A kiskérődzők maradványai juvenilis korú egyedekről tanúskodnak, a töredékek 

alapján azonban az állatok nemét vagy marmagasságát nem lehetett megállapítani. Hasonló a helyzet a 

szarvasmarhával is, a csontok ez esetben is csak a példány fiatal koráról árulkodtak. Két szarvascsont is 

gazdagította a leletek sorát. Néhány töredék esetében nem lehetett pontosabban meghatározni, milyen 

fajhoz tartoztak. Egy sertés maxillán égésre utaló nyomok látszottak. 

                                                                                                                                                         
6 A lelőhely állatcsont anyagának meghatározását és feldolgozását Daróczi-Szabó Márta végezte el, a 
fejezetrészben leírt megállapítások közös eredmények. 
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B-1650  

240-490 szelvény 

A gödörbe legalább négy sertés és két szarvasmarha maradványait helyezték. Legépebben a juvenilis korú, 

65 cm-es marmagasságú, bal oldalára fektetett sertés váza maradt meg. A töredékes koponya és 

állkapcsok nem tették lehetővé az állat nemének meghatározását. Három újszülött malac maradványai is 

előkerültek. A szarvasmarhákat egy neonatus és egy infantilis korú borjú csontjai képviselték. Az előbbi az 

objektum betöltését tavaszra, a tehenek ellési idejére keltezi. Az idősebb borjú váza a sertésé felett feküdt 

a jobb oldalára fordítva. Az egyed fiatal kora miatt se a nemét nem lehetett meghatározni, se a 

marmagasságát megbecsülni. A gödörből még néhány egyéb állatcsont is előkerült, köztük egy 

kisragadozó, egy szarvas, illetve egy vaddisznóhoz köthető töredék.  

 

B-1668  

243/488 szelvény 

A gödörbe legalább két juvenilis korú szarvasmarha kisebb vázrészeit helyezték. A hozzájuk köthető 

maradványokon kívül néhány juh vagy kecske és sertéscsont is megjelent. Egy kiskérődző radiusán 

égésnyomok voltak megfigyelhetők. 

 

B-2548  

243/487 szelvény 

A gödörben egy 59 cm-es marmagasságú juvenilis sertés jobb oldalára fektetett csontváza feküdt. Egy-egy 

csonttal a kiskérődzők és a sertések is képviseltették magukat néhány juh-sertés méretű emlőshöz tartozó 

maradvánnyal együtt. 

 

B-2557  

243-244/486 szelvény 

A gödörből egy 110 cm-es marmagasságú juvenilis korú tehén vázának csontjai kerültek elő. Az állat vázát 

szinte „behajtogatták” az objektumba, hátsó végtagjai bal oldalukra fordítva feküdtek, míg a mellsők és a 

fej a jobb oldalán. Más fajok maradványai innen nem kerültek elő.  

 

B-2964  

233-234/484-485 szelvény 

A gödörbe legalább két, kifejlett szarvasmarha csontjait helyezték. Amíg az egyiknek szinte a teljes váza 

épen megmaradt, a másikra csak néhány szórványos csont utal. A teljesebb egyed váza, akárcsak a 

korábban ismertetett áldozati gödrök esetében, ezúttal is az objektum falának ívét követte, a teste még a 

bal oldalára fordult, a nyaka a fejével együtt azonban már visszacsavarodva, a jobb oldalán. Az egyed a 

kéz-és lábközépcsontjainak arányai alapján egyaránt lehetett ökör és bika is, marmagassága pedig 116 cm 

körülire becsülhető. A szarvasmarhákon kívül egy juh vagy kecske- és egy sertéscsont is előkerült.   
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A gödrökben talált kerámiaanyag alapján a gödrök elsősorban a késő klasszikus badeni 

horizonthoz tartoztak és a teleprészlet objektumai között központi helyet foglaltak el. 

Mindegyik „áldozat” szabályos, kerek, méhkas alakú gödörben feküdt, amely a rítus és a 

speciális gödörforma szoros összekapcsolódását jelentheti. A gödrök két csoportban és 

egy közülük különállóan helyezkedett el (7.13. ábra). A csoportokat alkotó gödrök 

valójában két sort alkottak. A két sor egymáshoz közel, megközelítőleg 15-20 méter 

távolságban, helyezkedett el, és egy viszonylag üres területet határolt. A gödrök méhkas 

formájából kiindulva feltételezhetően itt a tároló funkciót kultikus tevékenység váltottak 

fel, amely talán összekapcsolódhatott a telep életében a terület funkciójának 

megváltozásával is, azaz a háztartási egység területe szimbolikus tevékenységek 

színterévé vált (Pollex 1999, 546). Talán érdemes szem előtt tartani, hogy a területhez 

közel a korábbi klasszikus fázis idejéről két, mellékletes temetkezést találtunk, amelyek 

közül az egyik temetkezés, amellett, hogy részleges volt, egy szarvasmarha jobb 

sípcsontját és lábközépcsontját tartalmazta, amely a halott jobb lábszárán feküdt.  

 

7.13. ábra. Állatáldozati gödrök elhelyezkedése Balatonkeresztúr-Réti-dűlő késő klasszikus időszakában 
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A gödrökbe helyezett állatfajok közül a sertések maradványai fordultak elő a legnagyobb 

mennyiségben, hozzájuk köthető a csontok 62,1 %-a. Utánuk a szarvasmarhák 

maradványai következtek (34,3 %), majd jócskán lemaradva a juhok és/vagy kecskék. 

(3,1%)  Ezzel szemben a badeni település mindennapjait tükröző állatcsont leletek 

között a kérődzők, azon belül is inkább a szarvasmarhák fölényével számolhatunk, a 

sertések aránya mindössze 13,5 %. Az ott csekélyebb mértékben megjelenő lovak, 

kutyák illetve vadmadarak maradványai az áldozati gödrökből teljesen hiányoztak (7.14. 

és 7.15. ábra). 

 

7.14. ábra. A klasszikus badeni településről és az áldozati gödrökből előkerült állatmaradványok 
százalékos arányainak összehasonlítása Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn. 

 

Az áldozati állatok általában fiatal példányok, több esetben újszülött egyedek. A vázakat 

sokszor egymásra halmozták. Négy esetben lehetett megfigyelni, hogy a szarvasmarhák 

tetemét úgy helyezték bele a gödörbe, hogy az állat gerincoszlopa részben a gödör 

oldalának ívét követte, a hasa alól, a mellső lábai környékén előkerült fej azonban 

annyira visszafordult, hogy szinte szembenézett a testével. Fontos információt szolgáltat 

a rítus elvégzésének idejére nézve a B-1650 objektumból előkerült újszülött borjú 

csontváza, amely a gödör betöltését tavaszra, a tehenek ellési idejére datálja. A gödrök 

betöltése ezekben az esetekben egyszeri használatra utalt. Az állatcsontokon csak két 

esetben, a B-1649 és B-1668-as gödrökben, találtunk égésre utaló nyomokat ugyan csak 

1-1 csontdarabon. Több lelőhelyen azonban markáns tüzelés és égés nyomok fordultak 

elő áldozatként eltemetett állatvázak esetében, hasonlóan az emberáldozatokhoz - pl. 

Balatonőszöd-Temetői-dűlő (Horváth 2012, 153), Pilismarót-Szobi rév (Vörös 1979, 190, 
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197), Tahitótfalu-váci rév (Vörös 1985, 17). Ezekben az esetekben is elmondható, hogy 

valószínűleg tűzzel való érintkezésük a gödörbe helyezés előtt történhetett, tehát 

feltehetően a jelenség a rítus koreográfiájának részét képezhette, csak úgy mint ép 

edények gödörbe helyezése a rítus során. Az állatvázak mellett kerámiatöredékeket és 

több esetben kiegészíthető edényeket tártunk fel. Több hosszú szalagfüles merice, tál, 

amfora típusú fazék feküdt összeroppanva, egy csomóban, a gödrökben. Az edények 

mellett pattintott és csiszolt kőeszközöket, csontárakat is találtunk.  

 

7.15. ábra. A bolerázi és a klasszikus badeni településekről, valamint a badeni áldozati gödrökből előkerült 
állatmaradványok százalékos arányainak összehasonlítása 

 

A másik nagy felületben feltárt lelőhelyen Balatonőszöd-Temetői-dűlőben összesen 51 

emberi vázat és 44 állati egyedeket, tartalmazó objektumot tártak fel (Horváth 2012, 

140-170). A kultikus jelenségek a település egészén, azon belül bizonyos 

szabályszerűségeket mutatva jelentkeztek, és a feltáró szerint monumentális, 

nagyméretű és sűrűn alkalmazott, egységes koreográfia szerint zajló közösségi 

áldozatokként értelmezhetők (Horváth 2007, 131-133). Egy gödörnél (1036. obj.) a 

beásással egy időben létesített tűzrakó helyek kerültek elő a feltáráson, amely 

komplexum a feltáró szerint egy szertartási “térként” értelmezhető, ahol elsőként 

bizonyítani tudja az állatáldozatok és a szertartás során használt tűz közötti kapcsolatot, 

az áldozati gödrön kívül, annak közvetlen közelében. Balatonőszödön az állatok 

előfordulásának gyakorisági sorrendje: kiskérődző, szarvasmarha, sertés, kutya, ló volt, 

és a részleges állattemetkezések többsége a korai klasszikus fázisba tartozott (Horváth 

2007, 113-117).  Balatonkeresztúron feltételezhetően a késő klasszikus fázisba sorolható 

0 

20 

40 

60 

80 

%
 

Faj/kategória 

Boleráz település (1675 db)  

klasszikus Baden település (657 
db) 

késő klasszikus Baden áldozati 
gödrök (1749 db.) 



169 
 

minden ilyen gödör, a bolerázi és korai klasszikus időszakból nem tártunk fel ilyen 

jelenségeket. Ez részben megfelel annak a megfigyelésnek, hogy a korábbi periódusban 

gyakoribb a részleges, míg a későbbiben az egész állat vázának eltemetése. Általánosan 

az is kijelenthető, hogy a bolerázi fázishoz képest a klasszikus periódusban megnő az 

állatáldozati rítusok száma (Horváth 2007, 133; 2012, 140-170).  

Az állatáldozati gödrök gyakori jelenléte a népesség állattartáshoz való szoros 

kapcsolatát, állatoktól való függését jelentheti. A különböző állatfajok pontos szerepe 

még további kutatásokat igényel, de a feláldozott állatok között leggyakrabban a 

szarvasmarha szerepelt, amelyet sok esetben pozícionáltak, a fejet és a végtagokat 

egymásra hajtották, amelyet feltehetően bizonyos bomlási folyamatok megindulása után 

tudtak megtenni úgy, hogy a teljes váz bekerülhessen a gödörbe. A többi faj esetében ez 

nem figyelhető meg. Ennek fényében még érdekesebb, hogy Balatonkeresztúron az 

áldozati gödrökben a sertések túlsúlyával számolhatunk. A sertés a neolitikum 

időszakától kezdve kedvelt háziasított állat volt, elsősorban szaporasága  és jelentősebb 

hús- és zsírtartalma miatt. Emellett bőrét és csontjait is változatos módon 

hasznosíthatták, amelyek például öltözékek és eszközök alapanyagai lehettek. A sertés 

településen való jelenléte letelepedett életmódra utal, és sertés mindenevő volta miatta 

a telep tisztántartásáért is felelhetett (Nemeth 1998). Emellett jó szaglása és 

betaníthatósága gomba és gyökerek keresésére, és házi kedvencként való tartása is 

felmerülhet. Mindenesetre a balatonkeresztúri badeni településen  áldozati gödrökben 

elsősorban a fiatal egyedek sőt újszülött malacok kaptak helyet, amely leginkább ’zsenge 

áldozatként’ való bemutatásukat valószínűsíti és termékenységi  rítusokhoz kötheti 

őket. 

Az egész állattetemek telepen belüli tömeges eltemetése erőteljes szakrális jelleget 

sugall (Pollex 1999, 546; Chapman 2000a, 69). Az állatvázakat tartalmazó gödrök néha 

közel azonos területen találhatók a telepen elhelyezkedő különlegesnek mondható 

sírokkal, mint például Balatonőszöd-Temetői-dűlőn (Horváth 2004a, 71-109). Az 

állatáldozati gödrök értelmezéseivel foglakozó tanulmányokban különböző 

interpretációk találhatók a jelenség magyarázataként. Felmerül a termékenységi 

kultuszhoz (Endrődi 2004, 34), totemisztikus elképzelésekhez (Behrens 1964), esetleg 

különböző istenek és vagy szellemek kultuszaihoz való kötés (Horváth 2007, 130), vagy 

talán különböző társadalmi státuszú csoportok rituális megjelenésének magyarázata 
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(Makkay 1963, 14). Azt mindenképp leszögezhető, hogy a jelenség  közösségi rítus 

megnyilvánulásaként értelmezhető. 

A szarvasmarha és a sertés markáns jelenléte a letelepedett életmódra jellemző, csak 

úgy, mint a valódi gabonafajok megjelenése, a kerámiaművesség nagyon magas 

színvonala, valamint újabban a teljesen feltárt, vagy megbecsülhető alapterületű telepek 

nagysága és jellege. Ezek miatt a badeni kultúra gazdálkodási rendszerét a 

földműveléssel változó arányban kiegészített nagyállattartó, pásztorkodó jellegű, 

részben talán külterjes életmódként jellemezhetjük, de semmiképpen nem tarthatjuk 

nomádnak. Az emberi temetkezésekhez kapcsolódó és a telepeken önállóan is megjelenő 

állat-temetkezések, illetve különleges melléklettel (pl. kocsimodellek, idoltöredékek) 

együtt való felbukkanásuk jól fémjelzi a Sherratt által felvázolt „másodlagos termékek 

forradalma” (SPR) mögötti eszközök és termékek jelentőségét a badeni emberek 

életében (Sherratt 1997, 158-241; Chapman 2000b 159).  

 

7.1.7.  A lakóépületek problematikája 

 
A badeni település kutatás egyik neuralgikus pontja a lakóépületek kérdése. A badeni 

népesség településein épületekre alig van hiteles adat és a házként közölt jelenségek 

legtöbbje igen nehezen értelmezhető lakóépületként (Bondár 2003, 13), Banner 

monográfiájában Kiskőrös–vasútállomás környékéről, Szerencs-Hajdúrétről, 

Palotabozsokról valamint Fonyódról közölt házakat, de ezek igen megkérdőjelezhető 

jelenségek (Banner 1956, 66-67, 104-105, 129-130, 215). Keszthely-Fenékpusztáról 

Erdélyi I. közöl két házat, de korukat még ő is vitathatónak tartotta (Erdélyi 1983, 59-63). 

Földbe mélyített házakról adnak hírt  Csákvár-Széchenyi úti kertek (Nádorfy 1983, 40; 

1984, 47; 1993, 36), valamint Esztergom-Szentkirály lelőhelyekről, ahol ez utóbbinál a 

gödörházak tapasztott padlóját is megtalálták. A leírás alapján 1,3 –2 méter átmérőjű, 

kör alakú épületek lehettek (Kövecses-Varga 1990, 12-15). Kivételt jelenthet a Hahót-

Szartóri I. lelőhelyen feltárt 3x5 méter kiterjedésű, négyszögletes gödörkomplexum, 

melyet paticsomladék fedett. Az omladék alatt sem alapárok, sem komolyabb 

cölöpszerkezet nem került elő. A keleti végén azonban találtak két cölöplyukat, amelyek 

a szelementartó gerenda alapozásainak vélhetők (Bánffy 1995, 42-43; 1996 101). Az 

építmény funkcióját tekintve azonban inkább szakrális tevékenység színtereként, mint 

lakóépületként értelmezhető (Bánffy 1995, 42-43). Az újabb nagyfelületű feltárások 
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kapcsán is publikáltak földbe mélyedő badeni épületeket például Balatonlelle-Országúti-

dűlőről. Az ásatók leírása szerint földbe mélytett, kemencével ellátott épület 

tetőszerkezete a felszínről indult, alján letaposott járószint volt megfigyelhető (Sófalvi et 

al. 2007, 153). Legutóbb Balatonőszödről publikáltak négy félig földbe mélyített 

cölöpszerkezetes épületet. A szabálytalan alakú gödörkomplexumból induló sok cölöp 

által tartott felépítményeket a szerző nem hétköznapi épületeknek tartja, mivel a 

település méretéhez képest lakóépületként számuk elenyésző lenne (Horváth et al. 2007, 

2012). Néhány további badeni lelőhelyről is olvashatunk még földbe mélytett kisméretű 

lakóépületekről szóló leírásokat.7 Ezekben az esetekben igen sokszor házaknak véltek 

nagyobb gödröket és gödörkomplexumokat is, főleg ha tüzelőhelyek maradványai 

kerültek elő belőlük, azonban a későbbi feldolgozások során legtöbbnél elvetették a 

lakóépületként való értelmezést. Föld fölé épített, cölöpszerkezettel rendelkező épületek 

nyomai Vučedol-Várhegyről (Schmidt 1945, 15-21; Nikolić 1996, 381), Sarvašról 

(Dimitrijević 1979, 199) és Gomolova III a rétegéből (Petrović–Jovanović 2002, 75) 

ismertek, bár a vučedoli két apszisos végződésű, cölöpszerkezetes épületet a kutatás 

újabban a kostolaci kultúra időszakára helyezi (Nikolić 1996, 381). Felszínre épített 

gerendavázas épületek nyomai badeni kultúrkörből a morvaországi Brno-Lišeň 

lelőhelyről (Medunová-Benešová 1964), illetve az alsó-ausztriai Ratzersdorfból 

(Neugebauer 2002, 200; Krumpel 2009, Abb. 63) ismertek. Ez utóbbi ÉK – DNy-i tájolású 

16 méter hosszú és 8,5 méter széles hosszúháznak felel meg hármas oszlopsor-

szerkezettel. Földbemélyített, de az oldala mellett cölöpökkel megerősített 3,92 x 3,64 

méter kiterjedésű, épületnyomot tártak fel klasszikus badeni időszakból Prag 9 – 

Miškovice lelőhelyen 2004-ben (Ernée et al. 2007), de a badeni kultur-komplexum 

elterjedésének nagyságához képest és hatalmas település száma mellett még ezek a 

nyomok is elenyészőek.  

Az elmúlt tíz-tizenöt évben Magyarország különböző pontjain, számos lelőhelyen, 

nagyfelületben tártak fel a badeni településeket, mint például Győr-Szabadrét-dombon 

(Figler et al. 1997, 209-227), Abony, Serkeszék-dűlőn (Kovács 2004, 152), Budaörs, 

Kamaraerdei-dűlő (Ottományi 2004a, 185; 2004b, 168), Veszprém, Jutasi út (Regenye 

                                                 
7 Andocs (Korek 1983, 34), Aparhant (Bondár 2000), Balatonmagyaród (Bondár 1991, 139), Budapest-
Andor utca (Banner 1956, 213-214; Endrődi 1997, 121-175), Kaposújlak – 61-es elkerülő út, 29. lelőhely 
(Somogyi 2004, 165), Nagykanizsa-Inkey kápolna (Kalicz 2003, 15-18), Nagykanizsa-Billa (P. Barna 2003, 
113), Pécs-Vasas (Bondár 1980-1981, 40), Salgótarján-Pécskő (Korek 1968, 37-47) Kopčany/Kopcsány és 
Velky-Kostany (K-Szlovákia) (Nĕmejcová-Pavúková - Šiška 1970, 277), Šarovce/Kis-Sáró (Ny-Szlovákia) 
(Novotný 1958, 51)Brza Vrba (Medović 1964). 
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2004, 316) lelőhelyeken és természetesen az M7-es autópálya és a 67-es út 

nyomvonalán, de földfelszínre épített ház vagy egyéb épület nyomára nem bukkantak. 

Ahol említenek épületeket, ott mind földbemélyedő fedett épületeket (Kaposvár-

Várdomb (Gallina – Somogyi 2004, 223) vagy gödörházakat említenek (Solt, Erdélyi-

tanya (Somogyvári 2004, 284). A települések legtöbb helyen főleg gödrökből álltak, 

épület meglétére csupán a paticsomladékkal feltöltődött beásások kapcsán tesznek 

említést az előzetes jelentések. 

Mind ez idáig a kutatás nagy kérdése, hogy miért nem találunk, a korábbi időszakokhoz 

hasonlóan föld fölé épített épület-maradványokat. Hogyan lehetséges az, hogy a középső 

rézkor végi Retz-Lažňany-Hunyadihalom horizont után a föld fölé épített házakra utaló 

nyomok eltűnnek, mintha ez a fajta építési technológia ismerete egyszerre elfelejtődött 

volna a Kárpát-medencében.  

Az utóbbi másfél évtized kutatásai, egyértelműen igazolták, hogy a neolitikum 

kezdetétől felszínre épített, felmenő falú lakóépületek létezésével kell számolnunk 

(Harding 1982; Lichter 1993; Hodder 1990; Last 1996; Chapman 2000a, 86-87; M. Virág 

2003; Lichardus-Itten – Lichardus 2004; Pavúk 2001, 2003; Raczky 2006; Raczky et al. 

2007, 24-26). A kutatás jelenlegi álláspontja szerint feltehetően a badeni kultúra 

népessége sem földbe mélyített, tapasztott padlójú házakban élt, hanem valamilyen 

kevés vagy nyomot egyáltalán nem hagyó földfelszíni épületekben lakhatott (Točik 1987, 

17; Němejcová-Pavúková 1998, 394; Bondár 2003, 12; Kalicz 2003, 16; M. Virág 2004, 

135). A Badeni kultúrát megelőző korai és középső rézkor lakóépületeiről 

megállapítható, hogy többnyire helyi hagyományokon alapulva az oszlopos szerkezetű, 

földfelszíni, különböző méretű lakóépületeik ismertek (M. Virág 2004, 125-136; 2007, 68-

70). A különböző régészeti kultúrák, korszakok közötti eltérések főleg szerkezeti 

vonatkozásban figyelhetők meg, mint például csupán cölöpszerkezet és, vagy alapárok 

alkalmazása, a tetőszerkezet megoldásai, tetőt tartó szelemenek elhelyezése, a 

csapolások alkalmazása és természetesen a házak mérete. A korai és középső rézkor 

lakóépületeiről megállapítható, hogy bár teljesen egységes építészeti eljárásról nem 

beszélhetünk, de többnyire helyi hagyományokon alapulva az oszlopos szerkezetű, 

földfelszíni, különböző méretű lakóépületeik ismertek (Virág 2004, 125-136; 2007, 60). 

Nehezen fogadható el az a feltételezés, hogy ezt a komoly szaktudást igénylő építési 

technikát, amelynek több ezer éves hagyománya van a Kárpát-medencén belül is, a 

badeni kultúra élete alatt nem ismerték. A késő rézkor időszakában ugyan cölöpvázas 
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épületek egyértelmű nyomait nem találjuk, de tapasztott falú építmények létezését 

támogatják a települési gödrökből gyakran előkerülő nagyobb paticstörmelékek, 

tapasztás darabok, lenyomatos paticsok (Bánffy 1995, 42-43; Bondár 2003, 12; P. Barna 

2003, 113; Patay et al. 2008, 91-92), illetve az egyre több bizonyíthatóan hosszú 

időszakon keresztül lakott telep előkerülése. 

Ha röviden áttekintjük a cölöpvázas épületek technológiai jellemzőit, akkor 

valószínűnek tűnik, hogy a késő rézkori badeni kultúra embere sem szükségszerűen, 

földbe mélyített kunyhókban lakott. A korábbi időszakokban használt cölöpvázas 

épületeknek földbe leásott vázszerkezetük van, ezért régészetileg is könnyebben 

megfoghatók. A cölöpvázas szerkezetnek létezik egy fejlettebb formája is, a talpas 

vázszerkezet, amelyet elsősorban néprajzi párhuzamokból ismerünk, mivel a talpas-

vázas épületek földre helyezett talpgerendáinak nyomai régészetileg nehezen vagy 

egyáltalán nem észlelhetők. A vázszerkezet összeállítása a cölöpszerkezetes épületek 

összeállításánál jóval nagyobb szakmai tudást igényelt. A konstrukcióból adódik 

továbbá, hogy a talpas házakat csak kisebb méretűre lehet építeni, a gazdasági funkciót 

betöltő további objektumok a ház körül helyezkedhettek el. Nagyon fontos adalék még, 

hogy a talpas-vázas épületek egészben mozgathatók, szállíthatók voltak a talpgerendák 

alá helyezett görgőkön igavonó állatok segítségével (Sabján – Buzás 2005, 27, 31-35).  

Tehát, ha feltételezzük a föld fölé épített házak technológiai tudásának fennmaradását, 

akkor a régészeti nyomot nem, vagy alig hagyó talpas háztípus az egyik lehetséges 

magyarázat arra, hogy a badeni telepeken döntően gödrök kerülnek elő, épületnyomok 

azonban nem (Kalicz 2003, 16). Ilyen szerkezetű házakat elsősorban néprajzi 

párhuzamokból ismerjük, mivel a talpas-vázas épületek földre helyezett talpgerendáinak 

nyomai régészetileg nehezen vagy egyáltalán nem észlelhetők. A konstrukcióból adódik 

továbbá, hogy a talpas házakat csak kisebb méretűre lehet építeni, és a gazdasági 

funkciót betöltő további objektumok a ház körül helyezkedhettek el (Sabján–Buzás 2005, 

27, 31-35). Ehhez hasonló technikai megoldást feltételezett G. Nevizánsky a Bajč-

Vlkanovon talált négyszögletes paticsomladék feltárás során, mely alatt cölöplyukakat 

nem lehetett megfigyelni, de kavicsokból, lapos kövekből kialakított feltételezhető 

oszlopalapokat igen, amelyek nem mélyedtek az altalajba (Nevizánsky 1999, 88-89). A 

különféle tetőszerkezetekkel, esetleg tüzelőberendezéssel ellátott földbe mélyített 

építménynek tartott régészeti objektumok leginkább gazdasági rendeltetésűek vagy 

munkaterület céljára kialakított fedett rövid életű létesítmények lehettek (Chapman 
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2000a, 86). A badeni kultúra településszerkezetének vizsgálatakor az észlelhető 

lakóépítmény-nyomok hiányában, közvetett vagy negatív adatokból lehet kiindulni, 

amely egyrészt a települési objektumokkal (gödrök, kemencék, kutak stb.) körülvett 

üres területek feltérképezéséből, és a feltételezett lakóterületeket körbevevő gödrök 

funkcióinak meghatározásából áll (Točik 1987, 17; Kuna 1991, 335-337).  

 

 
7.2. A különböző települési objektumok térbeli elhelyezkedése a különböző 

badeni fázisok alatt Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

A háztartási egység („household unit”) egy dinamikus, folyamatosan változó kategória. 

Azonosíthatósága abból az elméletből indult ki, hogy alapvető tevékenységek egy 

bizonyos területen, egy meghatározott ideig mennek végbe (Winter 1976, 25). A 

háztartási egység azon régészeti objektumok csoportosulásaként határozható meg, 

amelyek egy lakóépülethez kapcsolódnak. Vannak azonban olyan régészeti korszakok, 

mint például a badeni kultúra időszaka, amikor nem egyértelmű a lakóépületek 

azonosítása. Ha a háztartási egységek azonosításánál a házak elhelyezkedéséből nem 

lehet kiindulni, akkor csak közvetett adatokat használhatunk. Az előző fejezetekben és 

fejezetrészekben a kerámiatipológia és radiokarbon datálás segítségével meghatároztuk 

a balatonkeresztúri badeni megtelepedés időtartamát, fázisait, az ezekhez tartozó a 

különféle objektumok számát. A következő feladat, hogy megállapítsuk, hogy átlagban 

hány objektum alkothatott egy-egységet egyazon időben és a megfigyelt, illetve 

statisztikailag bizonyított objektum csoportosulások alapján hány háztartási egységeket 

lehet körvonalazni az adott területen. Ez abból az alapfeltevésből indulhat ki, hogy a 

maradandó nyomokat hagyó gödrök emblematikus jelképei a lakóterületeknek, akkor is, 

ha a ház nyomai nem őrződnek meg (Hendon 2000, 43). Horizontális telepeken a házak 

közötti területek háztartási egységekre oszlanak, amely területeken az objektumok 

struktúrákat alkotnak és kapcsolódnak a területhasználathoz (Chapman 2000a, 63). A 

gödörcsoportok összetételének meghatározása és jellemzőinek leírása fontos lépés az 

adott település értelmezéséhez. 

Alapvető településszerkezeti elemek – pl. lakóház – hiánya miatt a belső struktúra 

analizálása csak az ismert, nagy számú telepobjektum és a nagy mennyiségű leletanyag 

együttes, kvalitatív és kvantitatív, azaz statisztikai elemzésével lehetséges. A gödrök 
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funkciójának meghatározása, a telepen belüli elhelyezkedésének vizsgálata, esetleges 

speciális jellemzőik felismerése teszi lehetővé, hogy meghatározzuk a településen belül 

folytatott különböző gazdasági és szakrális tevékenységek helyszíneit. Az objektumok 

funkciójának minél pontosabb körvonalazása, a belőlük előkerült leletanyag elemzése és 

a térbeli elhelyezkedésük vizsgálata vihet közelebb a háztartási egységek 

feltérképezéséhez. 

Ha megnézzük a balatonkeresztúri lelőhelyen feltárt objektumok szóródását a késő 

rézkori megtelepedés időszaka alatt, legelőször egy településen belüli elmozdulás 

figyelhető meg az alacsonyabban fekvő térfelszínekről a magasabban található plató 

területe felé (7.16. ábra).  

 

7.16. ábra. Balatonkeresztúr-Réti-dűlő késő rézkori objektumok szóródása a felületen 

 

Az összesítő térkép alapján megfigyelhető volt, hogy a korai, bolerázi időszakban a 

löszhát 106,5 mBf és 112 mBf közötti részein lazább, szórtabb szerkezetben 

helyezkedtek el a települési gödrök. Ebben az időszakban a domboldal legalsó, a mai 

mocsaras Nagyberek széléhez közel eső részeit is használták. A 106,5 és 108 m 

tengerszint feletti szinten tároló vermeket tártunk fel, ahonnan a kerámiatöredékek és 
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állatcsontok mellett őrlőkövek, kova eszközök, kőbalta és orsógomb került elő. Mindez a 

telep e részének intenzív használatára utal. A korai és kései klasszikus badeni fázis 

idejére keltezhető településnyomok azonban már egy szűkebb területen oszlanak meg, 

amelynek központi része a 110-111 mBf platón helyezkedett el. Ebből az időszakból 

csak a domboldal 109 mBf magasságú része fölött azonosítottunk telepobjektumokat, a 

löszhát legalsó régióit láthatóan megtelepedésre nem használták. A késő klasszikus fázis 

idejére a megtelepedés területének beszűkülése még szembetűnőbb, a település nyomok 

koncentráltan, az előzőekhez képest jóval kisebb területen csoportosultak. A terület 

kihasználtságának megváltozása felveti azt a lehetőséget, hogy a kultúra klasszikus 

fázisában már egy korábban kezdődő környezeti és klimatikus változás hatásai 

jelentkeztek (Fábián – Serlegi 2007a, 2009; Demény et al. 2010; Schöll-Barna et al. 2012). 

Ennek feltételezhető nyomai és következményei a 10. fejezetben kerülnek kifejtésre. 

A következőkben tekintsük át egyenként a fentebb leírt objektum típusok térbeli 

eloszlását a különböző megtelepedési periódusokban. 

 

Gödörkomplexumok 

A balatonkeresztúri lelőhely bolerázi időszakába sorolt objektumok közül legelőször a 

nagykiterjedésű gödörkomplexumok tűnnek a szemünkbe, amelyek uralják a település 

feltárás utáni összképét (7.17., 7.18. és 7.19. ábra). Négy ilyen nagyobb beásás figyelhető 

meg a lelőhelyen (B-945, B-877, B-1134, B-2485), egy a megtelepedés nyugati szélén, 

egy a feltárt terület  közepén, és egy délkeleti felén.  

A gödörkomplexumok szabálytalan formája, nagy kiterjedése és egyenetlen alja az 

általános elképzelés szerint agyagbányászás során jöhetett létre, de azoknál az 

objektumoknál, ahol tüzelőhelyeket, cölöplyukakat, esetleg letaposott padlószintet  

lehetett azonosítani, nem elképzelhetetlen, hogy  valamilyen tevékenység színtereként 

alakultak ki. Ez azonban, csak a gödörkomplexum részletes elemzése után dönthető el. 

Méretük és helyzetük alapján feltételezhető, hogy a háztartási egységektől kicsit 

távolabb, üres területeken helyezkedtek el. Elképzelhető, hogy nem minden 

háztartáshoz kapcsolódott egy, hanem a háztartások közötti, azok határán kívüli 

területeken találhatók, és a különböző háztartások tagjai közösen használhatták. 

Funkcióját tekintve a munkaterületként való hasznosítása (Chapman 2000a, 73) mellett 

legtöbbször hulladékkal történő feltöltődése figyelhető meg. A bolerázi település két 
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gödörkomplexuma esetében ez a hulladék „rituális” jelleget mutatott (B-945, B-2485), 

amely a szakrális tevékenységi körök felé tolja az objektumok funkcióját és ezáltal a 

környező teret.  

A korai klasszikus időszak településén első ránézésre feltűnő, hogy már nem találhatók 

olyan kiterjedt beásás-komplexumok a felületen, mint az előző időszakban (B-1644, B-

1659, B-1808, B-2867). Inkább, több a nagy szabálytalan objektum típus méreteivel 

azonos kiterjedésű gödörkomplexum figyelhető meg. Ez adódhat abból, hogy nem látjuk 

a teljes település összes beásását, de az is lehetséges, hogy ez valamilyen 

tevékenységben, funkcióban bekövetkezett változást jelent. Hasonló a helyzet a késő 

klasszikus fázisban is, ahol a terület is jelentősen összezsugorodott és ahol a legnagyobb 

kiterjedésű gödörkomplexum (B-2539) a szakrális teret alkotó állatáldozati gödrökkel 

azonos területen található. Ez felveti a két objektum csoport egymásutániságát, vagy 

valamilyen kapcsolatot kell feltételeznünk a beásások között. 

 

Tárológödrök ( és szabályos formájú gödrök) 

A másik nagyon meghatározó objektum típus területen a szabályos és azon belül is a 

méhkas alakú gödrök elhelyezkedése. Speciális kialakításuk, befedhetőségük 

mindenképpen konkrét funkcióval ruházza fel őket, mint például a tárolás. Ha a 

háztartások feladatait végig gondoljuk, a tároló funkció az egyik legmarkánsabban 

fizikálisan is nyomot hagyó tevékenység. Korai társadalmakban a javak tárolása 

háztartási szinten történhetett, ellenkező esetben már komolyabb társadalmi 

szerveződés feltételezhető, amelyhez valószínűleg speciális térbeli elrendeződés is 

kapcsolódhatott. A területen első ránézésre a tárológödrök elszórtan helyezkednek el 

mindhárom fázis alatt. Ha jobban megvizsgáljuk őket, kisebb sorokat alkotó gödör 

csoportokat fedezhetünk fel közöttük. A badeni településszerkezet vizsgálata során 

hasonló megközelítésből indult ki Bondár M. Nagyút-Göbölyjárás II. lelőhelyén, ahol 

olyan üres területeket keresett, ahol a gödrök által körbefogott területen egykor akár  

épület is állhatott (Bondár 2010, 330-333). 

Ezek alapján a következő gödörcsoportok körvonalazhatók a bolerázi fázisban (7.17. 

ábra): 

1. (B-1530, B-1528, B-1890), 

2. (B- 2311, B-2323), (B-2786, B-2400, B-2756), 
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3. (B-1987, B-2122), (B-2072,B-2068, B-2037), 

4.  (B-608, B-1829, B-2304), (B-618, B-632), (B-683, B-1020), (B-1769, B-1768),  

5.  (B-1340, B-1230, B-1199), (B-1253, B-1257, B-1230)  

6. (B- B-2629, B-2650, B-2757), (B-2753) 

 

7.17. ábra. A bolerázi időszak gödörtípusainak szóródása és a gödör csoportosulások alapján feltételezett 
házhelyek Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

a korai klasszikus fázisban (7.18. ábra): 

1. (B-1872, B-2861), (B-1852, B-1873, B-2303), 

2. (B-2726, B-2504), (B-1757, B-1627),  

3. (B-1177, B-935, B-939, B-1669), (B-971)? 

4. (B-1508, B-2143), (B-2203, B-2204, B-2777)? 
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7.18. ábra. A kora klasszikus badeni időszak gödörtípusainak szóródása és a gödör csoportosulások 
alapján feltételezett házhelyek Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

a késő klasszikus fázisban (7.19. ábra):  

1.  (B-1645, B-1647, B-1648, B-1649, B-1650), (B-1668, B-2547, B-2548, B-2557, B-

B-2554), (B-2964, B-2967), amelyek egy-egy területet kerítenek körbe.  
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7.19. ábra. A késő klasszikus badeni időszak gödörtípusainak szóródása és a gödör csoportosulások 
alapján feltételezett házhelyek Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

Ez utóbbi késő klasszikus fázisba tartozó településrész esetében a tárológödrök nagy 

része egyben áldozati gödör funkciót tölt be, amely speciális tevékenységek színterének  

és háztartások területének problematikáját veti fel. Nem elhanyagolható szempont a 

gödrök tároló kapacitásának felmérése és az ebben bekövetkező változások 

megfigyelése a gödörcsoportok szintjén, ha ezek a területek egy-egy háztartással 

kapcsolatba hozhatók. 

 

Cölöplyukak 

A lelőhelyen kevés cölöplyuk került elő, azok is elszórtan. Ez is alátámaszthatja azt, hogy 

a badeni népesség nem cölöpszerkezetes házakat épített. Hasznos plusz információt 

azok a gödrökben, gödrök körül található cölöplyukak hordoztak, amelyek valamiféle 

szárnyékot  vagy tetőt tarthattak, védelmet nyújtva az adott gödörnek. Hasonló 

jelenséget figyeltek meg Svodín badeni lelőhelyén (Němejcová-Pavúková 1986, 159). A 

tároló funkciójú gödrök körül (B-1829-es gödör, B-1828, B-1830 cölöplyukak) a (B-971-

es gödör B-960, B-972 cölöplyukak) és a B-2726-os méhkas alakú gödör közepén 
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figyeltünk meg ilyen együttállást. A B-1829-es tárológödör esetében a funkciót a benne 

’in situ’ talált összeroppant, de egész hombár maradványai erősítették meg.  

 

Tűzhely / kemence 

A tűzhelyek és kemencék is jól körülhatárolható települési objektumok, amelyek több 

esetben megtalálhatók a háztartási egységek részeként. A kemencék nagy számú 

jelenléte azonban ételkészítés mellett bizonyos fokú specializációra, „ipari” 

tevékenységre, mint például a kerámiaégetés, fémolvasztás is utalhat. 

Balatonkeresztúron erre utaló nyomokat egyáltalán nem találtunk, mint ahogy ezt már 

fentebb az objektumok leírásánál kifejtettem. A háztartásokhoz kapcsolódó élelem-

előkészítési és ételkészítési folyamathoz is kimondottan kevésnek mondható az a három 

jelenség, amely tűzhelynek és kemencének határozható meg. A település mindegyik 

fázisában egy azonosítható tűzhely volt.  

A bolerázi időszakba datálható egy földfelszínen kialakított tüzelőhely volt (B-2142), 

amely a felület északi  részén a B-1987, B-2122, B-2072,B-2068, B-2037-es szabályos 

formájú gödrök által alkotott területhez kapcsolható. 

A korai klasszikus fázisban egy nagy szabályosnak mondható gödörben (B-1669) 

ideiglenesen? kialakított tűzhely kiégett nyomait találtuk, amely a plató keleti szélén a B-

1177, B-935, B-939, B-971?, B-976? gödrök csoportjához köthető.  

A késő klasszikus fázis településén tártuk fel azt az egyetlen kerámiatöredékkel kirakott, 

lesározott platnival rendelkező, felépítményes „klasszikus” kemencét, amelynek 

hozzátartozó hamus (B-2976) és munkagödörre (B-2948) is volt. Ez az objektum az, 

amelyik alkalmas lehetett az étel előkészítésen túl más feladatok elvégzésére is. 

Mivel a lelőhelyen összesen egy boltozatos kemencét és két tűzhelyet lehetett 

azonosítani, sajnos a tűzhelyekről, mint háztartási egységek helyét kijelölő objektumról 

le kell mondanunk, és feltételeznünk, hogy sütésre - főzésre vagy ideiglenes kisebb 

tüzelőhelyeket használhattak az épületeken kívül, vagy a házon belül folyt az ételek 

elkészítése. A harmadik lehetőség, hogy a megtelepedés három fázisa alatt csak 1-1 

háztartás létezett, bár a mindennapos ételkészítésre gondolva is nagyon kevés 

főzőhelynek tűnik a telep életének viszonylatában. 
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Kutak 

A lelőhelyen csak néhány bizonytalan adat áll a rendelkezésünkre, összesen három mély, 

szűk, hengeres alakú objektumot tártunk fel (B-976, B-2419, B-2753), amelyek vagy a 

megtelepedés alacsonyabban fekvő területein (B-976, B-2753), vagy a talajvíz réteget 

elérő, de magasabb térfelszínen (B-2419) helyezkedtek el. A badeni emberek feltehetően 

ismerték a terület adottságait és olyan részein alakították ki a település vízellátását 

biztosító kutakat, ahol nem kellett túl mélyre ásni a talajvízszint eléréséhez. Ezek a kutak 

kevés leletanyagot szolgáltattak, ezért fázisba sorolásuk kérdéses, de ezáltal mindhárom 

fázisban létezhettek a településen, illetve elképzelhető a megtelepedés fel nem tárt déli 

területén további kutak létezhettek. A kutak feltehetően nem egy-egy háztartáshoz, 

hanem a közösséghez tartozó használati elemek lehettek.  

Természetesen a fentebb felsoroltakon túl, több szabálytalan és szabályos gödör is 

kapcsolódhatott egy-egy háztartási egységhez, amelyek funkciójára a bennük talált 

leletanyag elemzése után derülhet fény, vagy ismeretlen rendeltetésű gödrök 

kategóriájába kerülnek.  

 

Állatáldozati gödrök 

Balatonkeresztúron az áldozati gödrök, elhelyezkedésük alapján a településen belül, 

annak szerves részeként funkcionálhattak (7.13. ábra). A hozzájuk kapcsolódó rítus a 

településen belül történhetett, a többi objektum között. A rítushoz használt gödrök 

kialakításuk alapján tárológödrök lehettek, nem világos, hogy ezen típusú gödrök 

másodlagos felhasználása a rítus része vagy a gödrök kimondottan e célból jöttek létre 

és a tároláshoz kapcsolódó forma bír jelentéssel.  Kérdés továbbá, hogy az állatáldozatok 

a háztartásokhoz kapcsolódtak-e vagy a településen belüli közösségi térhez. Abban 

bizonyosak lehetünk, hogy az állat áldozat bemutatása több ember részvételével és 

közreműködésével történhetett, az áldozat jellege miatt is. Annak vizsgálata, hogy 

mindez háztartási vagy attól magasabb közösségi szinten szerveződött a következő 

fejezet feladata lesz. 
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 Sírok településen belüli elhelyezkedése 

A települési objektumok között talált badeni temetkezések a településszerkezet 

viszonyának vizsgálatát az eddigi kis felületen feltárt lelőhelyek nem igazán tették 

lehetővé (7.10. ábra). Nagy előrelépést jelent a témában a dél-balatoni régió 

legjelentősebb lelőhelye, Balatonőszöd-Temetői-dűlő késő rézkori jelenségeinek 

publikálása (Horváth 2004a; 2012, 119-142), ahol a feltáró régész leírása szerint 

teleptemetkezések változatos formában (gödörbe eltemetve melléklettel/anélkül, 

gödörbe dobva, többes temetkezésekként, állatokkal együtt áldozatként stb.) a 

településen belül mindenhol előfordultak, néhol kisebb-nagyobb gócokat alkottak. 

Sokszor ezeken a területeken a szakrális élettel kapcsolatba hozható más jelenségek is 

megfigyelhetők voltak (Horváth 2004a, 77-78).  

Balatonkeresztúron településen belüli temetkezések szabályos sírgödörbe, 

telepobjektumba temetett és kevésbé szabályosan elhelyezett, melléklettel ellátott vagy 

anélküli temetkezésekkel, szórványos embercsont deponálással találkoztunk. 

Egyértelműen a bolerázi időszakra keltezhető temetkezéseket nem találtunk, csak 

embercsont-töredékek kerültek elő különböző telepobjektumokból, illetve feltételesen 

itt említettünk meg a részleges emberi vázat tartalmazó gödröt (B-2911). Az 

embercsont-töredékek esetében elképzelhető, hogy a halál utáni rituális céllal történő 

manipulációnak vagyunk tanúi, amely szokás a késő rézkor mindhárom fázisában jelen 

volt a településen, csak úgy mint a közeli Balatonőszödön (Horváth 2012, 135) 

Szóródásuk nem mutat semmilyen szabályszerűséget a településen belül, de G. 

Nevizánsky  szerint a települési gödrök temetkezéseit minden esetben a kultusz és a 

rítusok különleges megnyilvánulásainak kell tekinteni (Nevizánsky 1985, 361). 

A korai klasszikus fázisban a plató központi területén található a balatonkeresztúri 

lelőhely legkülönlegesebb, gazdag melléklettekkel ellátott női halottjának sírja (S-34). 

feküdt, a közelében egy koponya nélküli, szarvasmarha csontokkal együtt eltemetett nő 

csontváza (S-33), a harmadik sírból sajnos alig maradt valami, néhány csonton és egy 

kova pengén kívül. Egy későbbi beásásból néhány emberi csontmaradvány (S-33/A) 

került elő, késő rézkori keltezése csak feltételesen tehető meg. Éppen ezért akár a késő 

klasszikus fázishoz is tartozhattak, amely esetben viszont a központinak mondható, 

dombtető területén egy viszonylag jól meghatározható körön belül kilenc állatáldozati 

gödör határozhatta meg a terület jellegét, amelyet talán „kultikus körzetnek” tarthatunk.  
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A késői időszakhoz tartozik a több edénnyel és egyéb mellékletekkel ellátott gödörbe 

eltemetett idősebb női temetkezés (S-39), amely a késő klasszikus objektumcsoporttól 

távolabb, nyugatra különállóan helyezkedik el. 

Még talán érdemes pár szót szólni azokról a kerámiával nem keltezhető, de rítusukban 

hasonló sírokról (7.20. ábra), amelyek egészen a Marcali-löszhát alján, közvetlenül a 

Nagyberek szomszédságában találtuk (7.10. ábra). Ezeknél a síroknál minden esetben 

ovális vagy szögletesedő sírgödör, É-D-i tájolás és bal oldalukra fordított zsugorított 

testhelyzet jellemző.  Ezeknél a temetkezéseknél, azonban nem kerültek elő 

egyértelműen keltezhető kerámiatöredékek, csupán kova és csonteszközök. Az egyik 

sírban (S-43) a halott háta mögött kisebb kupacokban nagyon szép pattintott 

nyílhegyekre, pengékre, szilánkokra bukkantunk, amelynek párhuzamai a badeni 

kultúra temetkezései között megtalálhatók, többek között a közeli Balatonboglár-Felső 

Gamász badeni temetőjében (Nagy 2010, 405-406, Abb. 10, 20, 42) vagy a budakalászi 

temető 91. sírjában (Bondár 2009, 68-70). Ez a melléklet teszi lehetővé a késő rézkori 

településsel való összekötésüket. 

 

Sírszám Objektum Neme, kora Tájolás Elhelyezés Melléklet 

S-22 téglalap alakú 
sírgödör 

40-59 éves egyén, 
férfi (?) 

É-D bal oldalán? 
zsugorított 

5 kova szilánk 

S-23 B-1093 gödör alatt 
ovális sírgödör 

30-40 éves férfi É-D bal oldalán 
zsugorított 

– 

S-24 ovális, enyhén 
szögletesedő formájú 
sírgödör 

40-59 éves nő É-D bal oldalán 
zsugorított 

– 
szerves anyagba 
burkolták  a testet 

S-29 ovális sírgödör 23-39 éves férfi (?) É-D bal oldalán 
zsugorított 

2 kova szilánk, átfúrt 
csiszolt csonteszköz 

S-30 ovális sírfolt, téglalap 
alakú sírgödör 

felnőtt (23-x éves) 
egyén 

É-D bal oldalán? 
zsugorított 

– 

S-31 ovális sírfolt, 
szabályos téglalap 
alakú sírfolt 

30-50 éves férfi (?) É-D háton fekszik 
zsugorított/nyújtott 

– 

S-43 enyhén szögletesedő 
ovális gödörben 

23-x éves férfi (?) É-D bal oldalán 
zsugorított 

2 kova penge, 3 kova 
nyílhegy, 1 magkő, 3 
kova  szilánk 

S-44 szögletesedő ovális 
sírgödör 

23-x éves férfi (?) É-D bal oldalán 
zsugorított 

– 

7.20. ábra. Feltételezett késő rézkori temetkezések 

 

A feltételezett késő rézkori sírcsoport esetében már felmerülhet a kérdés, hogy esetleg a 

településhez tartozó temető részlete, vagy esetleg a falut a mocsaras, vízjárta 

nagyberektől elválasztó rituális határvonal lehetett. 

 Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn a temetkezések biztosan csak a klasszikus badeni fázishoz 

köthetők. A jól datálható, több edénnyel és egyéb mellékletekkel ellátott sír (S-34) a 

badeni IIb - III időszakra tehető, amelyet a radiokarbon adatok is megerősítettek.  Az S-
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34 temetkezés mellett, pedig másik három feltételezett badeni  sírt (S-33, S-33/A, S-40) 

tártunk fel, amely azon a központinak mondható településrészen helyezkednek el, ahol a 

késő klasszikus (baden III-IV) fázisban az állatáldozati gödrök nyugati csoportja 

húzódott. A S-34-es temetkezés női halottja a mellé helyezett tárgyai alapján különös 

státuszt élvezhetett a közösség tagjai között, amelyet talán központi helyen való 

eltemetése is sugall. A klasszikus fázis későbbi időszakában is ez a területrész kapott 

központi figyelmet a közösség szakrális életének szempontjából. Talán azt is 

megkockáztathatjuk, hogy a klasszikus badeni település időszakán végig létező szakrális 

tevékenységek színterét találtuk meg ezen a területen.  

A megtelepedési horizontok belső település-szerkezetének vizsgálata azt sugallja, hogy 

az emberi temetkezések a telep szerves részét képezték és nem annak felhagyása után 

kerültek oda. A további elemzések feladata lesz bizonyítani azt, hogy az elszórtan 

jelentkező sírok mennyiben köthetők feltételezhető háztartási egységekhez vagy a késő 

badeni időszak teleprészletének központi részén húzódó, állat-áldozati gödrökkel 

kirajzolt  „szimbolikus” térhez.  
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8. Leletek megoszlása a különböző típusú települési 

objektumokban  

 

8.1. Kvalitatív elemzés – az objektumok jellemzői és a bennük talált 

leletek összefüggései 

 

A gödrökbe történő deponálás fontos társadalmi gyakorlat. A „mai” régészeti kutatás 

legfélrevezetőbb koncepciója a gödrökben talált leleteket egy az egyben hulladékként 

kezelni. A hulladék kifejezés olyan dolgot jelöl, amely valamikor használatban volt, de 

már passzív, nincs használatban (Chapman 2000a, 61). Ha legtöbb leletünket szemétként 

tartjuk számon, akkor nem várhatjuk, hogy az emberi viselkedéssel kapcsolatban 

kifinomult következtetéseket tudunk levonni. Éppen ezért a gödrökből előkerült 

leleteket nem hulladékként, hanem a deponálás szemszögéből kell vizsgálnunk.  

A településeken belül megfigyelhető tárgykoncentrációk azért is fontosak számunkra, 

mert ha azok a tárgyak a háztartási szinten készültek és a létfenntartáshoz használták 

őket, akkor a házhoz vagy a lakótérhez közel tartották őket, hogy fenntartsák a 

kapcsolatot a tárgy és használója között. E társadalmi gyakorlat során jöttek létre a 

régész által megfigyelt „kulturális rétegeknek” nevezett betöltések a gödrökben. 

Mindazonáltal vannak különleges kontextusok, amelyekben a tárgyak térben 

meghatározott módon, okok miatt lettek kidobva. A gödröknek, csak úgy, mint más 

rokon kontextusoknak (kemencék, kutak, sírok), meghatározott egyedi térbeli 

kapcsolatuk van a telep többi részével. A gödör használata során változatos 

tevékenységi körök nyomai őrződhetnek meg, ezekből következtethetünk a gödör 

elsődleges, másodlagos, esetleg harmadlagos funkciójára. A gödör életciklusának egy 

adott pontján bekerült tárgy, gyakori - ha nem meghatározó - jellemzője a gödör-

használat társadalmi gyakorlatának. A gödör végét a teljes feltöltődés jelentheti 

(Chapman 2000a, 63-64). A depó lehet szimbolikusan és a napi rutin által felhalmozott 

(Hill 1995). A napi rutin által a tárgyak három fő deponálási folyamat során kerülhetnek 

azokra a helyekre, ahol végül megtaláljuk őket. Az elhelyezés történhet, szándékos 

tárolási céllal vagy lehet, hogy már direkt hulladékként kerül a gödörbe, és 

természetesen számolni kell a tárgyak véletlenszerű elvesztésével is, amit azonban az 

elemzéseknél nem lehet figyelembe venni (Needham – Spence 1997; LaMotta – Schiffer 

1999, 21-22). A szándékos raktározási céllal eltett tárgyak nagy része feltételezhetően a 



 

187 
 

külön e célra kialakított tároló gödrökbe kerülhetett, míg a hulladékot valószínűleg a 

háztartási egység területén található szabálytalan mélyedésekbe, esetleg már korábbi 

funkcióját vesztett gödörbe dobták ki (Sommer 1991, 87-105; Schiffer 1987, 76-79, 89-

97). A hulladék kidobásra kerülésének helye alapján beszélhetünk elsődleges és 

másodlagos és ’de facto hulladékról’, amelyek alapján az elsődleges hulladék a használat 

helyén, a másodlagos a használat helyétől távolabb kerülhetett kidobásra, illetve a ’de 

facto’ hulladék  esetében a még használható tárgy a tevékenység színterén maradt 

(Schiffer 1976, 30-33). Schiffer szerint minél intenzívebb a területhasználat és 

tevékenységi területeket minél több ember használja, annál nagyobb lesz a másodlagos 

hulladékok aránya a településen (Schiffer 1976, 31). Az elsődleges és ’de facto’ hulladék 

kategóriába sok esetben olyan tárgyak kerülhetnek, amelyek súlyuknál fogva nehezen 

mozdíthatóak (pl.  őrlőkövek), vagy nem praktikus őket mozgatni, mint például a 

nagyméretű tárolóedényeket (Schiffer 1976, 33). Ezek áttételesen hasznos információval 

szolgálhatnak a gödrök funkciójának meghatározásánál vagy a tevékenységi területek 

azonosításánál. Fontos azt is megfigyelni, hogy melyek azok a tárgyak, amelyek nagyon 

gyakran, ritkán vagy szinte egyáltalán nem találhatók meg a depozitokban. A gyakori 

előkerülés jelentheti a tárgy viszonylagos értéktelenségét vagy hasznosításának célzatos 

voltát, amely gyorsan végbemegy, miután a tárgy már többé nem képez értéket (pl. 

kagylóhéj). Az ilyen leletek sokszor szintén a használat helyén vagy ahhoz közel 

kerülnek végleges kidobásra, míg az értékkel bíró darabok hosszabb használat és 

megújítások során nagyobb távolságot tehettek meg a készítés és felhasználás helyétől, 

és másodlagos hulladékként kerülhettek megtalálásuk helyére (David – Kramer 2001, 

94). Mindazonáltal nagyon keveset tudunk arról, hogy a valóságban, a telep élete során 

hogyan működtek ezek a gödrök, milyen hosszú lehetett a használati idejük, hogyan 

töltődtek fel (Kalla 2013, 19). Ugyan számos elemzés és megközelítés született a 

témában, főleg etnográfiai példák és kísérleti régészet segítségével, de összességében a 

folyamat túlságosan összetett, számos tényező befolyásolhatja, hogy egyértelmű 

szabályszerűségek legyenek kijelenthető (David - Kramer 2001, 101). Tisztában kell lenni 

azzal, hogy a gödör feltáráskor dokumentált formája összetett folyamatok 

eredményeképp jött létre (Schiffer 1987, 266). A feltöltődés során a gödörbe bekerült 

tárgyak is számos információval szolgálhatnak, mint például, hogy milyen állapotban, 

életük mely szakaszában, milyen feltöltési rétegekkel együtt kerültek oda. Gyakran a 

hosszabb időn keresztül az időjárás viszonyainak kitett tárgyakon vastag kortexes réteg 
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jelenik meg, amely azt mutatja, hogy elhagyva, eldobva hosszabb időt töltött a felszínen. 

A jó állapotban, tiszta felülettel talált régészeti leleteknél viszont joggal feltételezető 

gyors eltemetődésük (Choyke - Daróczi-Szabó 2010, 237). Ehhez fontos részletesen 

elemezni a tartós használati tárgyak jellegzetességeit.  

Az egyes használati tárgyak „életútjuk” során - az elkészülésüktől a használati funkciójuk 

elvesztéséig és „szemétdombra” kerülésükig - egy átalakulási folyamaton mennek 

keresztül (’cultural formation process’), melynek különböző állomásai fontos 

információval szolgálhatnak a gödrök, és ezen keresztül az egyes háztartási egységek 

körvonalazásánál. Ennek az átalakulási folyamatnak a pontos lépéseit és terminológiáját 

Schiffer írta le és dolgozta ki, amely a következőképpen foglalható röviden össze 

(Schiffer 1976, 27-41, Fig. 4.2): 

1. Tárgy/eszköz elkészítése a nyersanyagból. 

2. A tárgy/eszköz folyamatos használata során annak karbantartása, apróbb 

javítások elvégzése (pl. élezés), mialatt a tárgy eredeti feladatát látja el.  

3. A tárgy interperszonális körforgása, amikor valaki máshoz kerül, de 

ugyanabban a funkcióban használják továbbra is. 

4. Másodlagos felhasználás, amikor a tárgyat eredeti formájában, vagy apróbb 

módosításokkal, más feladatra kezdik használni. 

5. A tárgy újrahasznosítása, amikor a tárgyból átalakítás során egy teljesen új 

használati eszköz jön létre. 

6. Végül megszűnik a használata és hulladékká válik. 

A tárgyak vizsgálata során érdemes figyelembe venni, hogy az átalakulási folyamat 

éppen melyik szintjén válhatott hulladékká és egyúttal régészeti leletté a tárgy (David – 

Kramer 2001, 93-94). A lelőhelyen több esetben tetten érhető a tárgyak átalakulásának 

egyes állomásai, főleg a kő- és csonteszközöknél, amelyeket sérülésük esetén is 

megpróbálták javítani, vagy másodlagosan másra használni, esetleg újabb eszközt 

készíteni belőlük.  

A gödrökbe került tárgyak a kidobás pillanatát tükrözik, megmutatják feleslegessé 

válásuk okait. M. Shott hat ilyen szituációt sorol fel: 1. ha a tárgy már eltörik készítése 

során, 2. elveszik a készítése során vagy közvetlen utána, 3. használat közben megsérül 

vagy 4. ha elhagyják, 5. ha tönkremegy a használat, másodlagos felhasználás, vagy 6. az 

újrahasznosítás során (Shott 1989, 17-19). Fontos adalék lehet az is, hogy melyek azok a 

tárgyak, eszközcsoportok, nyersanyagok, amelyeket újrahasznosítanak és melyek, azok, 
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amelyeket nem. Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy ha egy eszközt, amelyet valaki 

vagy valakik hosszú ideig használtak „apáról fiúra szállt”, feltehetően nem lehetett csak 

úgy egyszerűen kidobni. Valószínűleg számolni kell azzal, hogy a korai/őskori kultúrák 

embereinek életét sokkal jobban átszőtte a mágikus gondolkodás, mint azt ma 

feltételezzük így a hosszú ideig egy ember által használt eszköz az érintésmágia 

szempontjából veszélyes lehetett, nem lehetett tőle csak úgy megszabadulni (Mauss 

1950, 57; 2000),. Ha ezt elfogadjuk, akkor a tárgy kidobása bizonyos elővigyázatosságot 

követelhetett meg, és esetleg bizonyos rítusok voltak szükségeses végleges 

eltemetésükhöz (Kalla 2013, 19). 

Figyelembe kell venni, hogy a gödrök feltöltődésében felgyülemlett leletek összetétele, a 

háztartásban élő emberek meghatározott döntései során folyamatosan alakultak. 

Minden egyes alkalommal, amikor újrahatározták a gödör funkcióját és másfajta dolgok 

deponálására használták őket (élelem, fontos tárgyak, hulladék, halottak), a gödör 

jellemzői változtak egészen addig, amíg végül le nem zárták azt (Hendon 2000, 44).  

A háztartási egységhez kapcsolódó elsődleges tevékenységek lehetnek az élelem 

előkészítés és ételfogyasztás, alvás, eszközök és egyéb tárgyak (pl. kő- és csonteszközök) 

készítése, karbantartása és szimbolikus tevékenységek (Rathje – Schiffer 1982, 46). A 

tevékenységek materiális lenyomatait találjuk meg a régészeti leletanyagban és 

jelenségek között.  

Csak ritkán van biztos információnk egy-egy gödör elsődleges funkciójának 

megállapításához, mint például a Keszthely-Fenékpusztán (Erdélyi 1979, 94), vagy Ižán 

(Nĕmejcová-Pavúková 1968), ahol a gödrök aljáról előkerült jelentős mennyiségű gabona 

maradványok terménytároló funkcióra utalnak vagy maga a gödör előkészítése, 

kibélelése lezárhatóságának nyomai utalnak erre (Sørensen 2010, 143; Vicze 2013a, 763-

764, Fig. 7-8; 2013b, 182-183, 6. kép). A terménytároló funkcióra, a botanikai leletek 

hiányában, elsődlegesen a gödrökben talált, legtöbbször összeroppant, egész 

tárolóedények utalhatnak. Több ilyen szabályos gödröt is feltártunk a lelőhelyen (pl. B-

461, B-610, B-1369, B-1829, B-2304, B-2410, B-2948, B-2964). Ha áttekintjük őket, az is 

feltűnik, hogy néhány hombárt tartalmazó gödörben viszonylag kevés egyéb leletanyag 

volt, néha szinte semmi mást nem került elő belőlük. A gödrök egy részében a betöltés is 

egynemű, vagy csak humusz és lösz keveréke volt (B-461, B-1829). Paticsos, faszenes 

betöltéshez, viszont már változatosabb leletanyag is társult (B-610, B-1369, B-1020, B-

2304, B-2410, B-2948, B-2964). Ez a különbség meglátásom szerint, többlet információt 
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hordoz a gödrök elsődleges vagy másodlagos funkciójának eldöntésében. Míg az első 

esetben még konkrétan tárolási célokat szolgálhatott, a másodikban már feltételezhető, 

hogy elkezdődött a gödör háztartási (napi rutin által) vagy rituális (szimbolikusan 

felhalmozott) hulladékkal való feltöltődése. Természetesen nem csak élelmet lehetett 

tárolni ezekben a gödrökben, hanem nyersanyagot vagy egy-egy fontosabb eszközt, 

szerszámkészletet is. Ilyenek lehettek azok a tároló és szabályos gödrök, amelyekből két 

teljes őrlőkő-szett (B-2237, B-2311), vagy válogatott állatcsont-darabok, és agancs (B-

1873) kerültek elő. Több objektumnál is előfordult kiugróan gazdag eszközkészlet vagy 

egy-két lelettípusból nagyobb darabszám (pl. B-683, B-1177, B-1669, B-2530, B-2859). A 

tároló funkciójú gödrök körül néhány esetben cölöplyukakat figyeltünk meg közvetlenül 

mellettük (B-1829, B-971) és egyiknél a gödör közepén (B-2726), amelyek esetleg 

valamilyen tetőt tarthattak. Mind a három esetben a gödrök szinte leletmentesek voltak, 

illetve az egyikben „in situ” előkerült hombár edény volt, amely esetleg azt jelentheti, 

hogy ezek a gödrök még elsődleges funkciójuk szerint használatban voltak, nem 

töltődtek fel szeméttel és a szárnyék még állhatott felettük. 

Azokban a gödrökben, amelyekben paticsos és vagy égett-hamus-faszenes betöltés vagy 

külön réteg detektálható, ott mindez változatos leletanyaggal társult (B-1769, B-2304, B-

1177). Érdekes adat lehet, hogy számos ilyen gödörben előfordult valamilyen őrlő- vagy 

csiszolókő, nagy az égett és rágott állatcsontok és az étkezéssel, italozással összeköthető 

kerámiaformák aránya, és megjelennek a különleges jelentéssel bíró tárgyak. Továbbá 

az, hogy a paticsos-égett rétegű gödrökből néhány esetben embercsontok kerültek elő 

(B-1177, B-2486) és hogy ezek a paticsos omladékok néha a gödrök felső rétegét 

képezték, mintegy lezárva. Ezeknél a helyszíneknél számításba vehető, hogy a közelben 

valamilyen szimbolikus tevékenység zajlott, amely esetleg „rituális lakoma” (feasting) 

jelenségéhez is köthető (Kalla 2013, 13). Háztartási szinten azt is érdemes figyelembe 

venni, hogy esetleg ezek a gödrök elérték „életciklusuk”, azaz használatuk végét, és ez 

összekapcsolódhatott a közelében elhelyezkedő ház megszűnésével is (Chapman 2000a, 

64; Hendon 2000, 44).  

A településeken szimbolikus tevékenységek nyomait jelezhetik az egész állatvázakat és 

emberi temetkezéseket tartalmazó gödrök, és természetesen a gödrökből előkerülő 

kultikus tárgyak (Rathje – Schiffer 1982, 46). Különleges funkciót tölthettek be azok a 

gödrök, amelyek emberi temetkezések vagy embercsontokat tartalmaztak. Emberi 

temetkezés szabályos gödörben fordult elő (B-2189, B-2911), embercsont darabokra 
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mind szabályos, mind szabálytalan gödrökben bukkantunk (B-556, B-610, B-1177, B-

1644, B-1669, B-2486).  

A gödörkomplexumoknál és a nagy kiterjedésű, szabálytalan formájú gödröknél 

feltételezzük, hogy a házakhoz szükséges agyag kitermelésének helyén jöttek létre, így 

elsődleges funkciójuk az agyagnyerés lehetett, minden ezen túlmutató használat már 

másodlagos funkcióként értelmezhető. Ezeknél az objektum-típusoknál két, esetleg 

három egyéb hasznosítás merülhet fel; a munkagödör, a hulladék gödör, amely 

tartalmazhat egyszerű háztartási szemetet és különleges tárgyakkal, embercsontokkal, 

paticcsal jellemezhető „rituális” hulladékot (B-1644). Ez utóbbi utalhat valamilyen 

szimbolikus cselekménysorra, amely a tevékenységek színterének vizsgálatakor lehet 

fontos kiindulási pont. A munkaterületként való hasznosítást a bennük talált 

tüzelőhelyek, kemencék, letaposott járószintek és cölöplyukak mellett a belőlük 

előkerült leletek jellege, azok bekerülésének állapota utalhat munkaterületre. Az 

gödörkomplexumokban és a nagy, szabálytalan gödrökben (B-2527, B-2715, B-2948) 

többször igen sok őrlőkő, dörzskő halmozódott fel, amely kapcsolódhat élelem 

előkészítéséhez és a háztartási hulladék részét is képezheti. A kerámia- és állatcsont-

töredékekkel feltöltődött gödrök legegyszerűbb értelmezése a háztartási hulladék 

tárolására való használat, azonban, ha ez kiegészül azonos vagy hasonló feladatra is 

használható eszköztípussal, érdemes megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy a közelben 

vagy magában a munkagödörben azokhoz a tárgyakhoz kapcsolódó munkafolyamat 

folyhatott (B-877, B-945, B-1630, B-1808, B-2485, B-2527, B-2948).  

 

A különböző gödörtípusokban talált leletek megoszlása excel táblázatokban találhatók 

összesítve (Függelék: 2., 5., 8. táblázatok). A gödrökben talált 5913/(10284) darab 

kerámia és kerámiatöredék, 5394 darab állatcsont, 145 darab csiszolt kőeszköz és 

töredék, 72 darab pattintott kőeszköz és nyersanyag 51 darab csont- és agancseszköz és 

tárgy, 34 orsógomb és agyagnehezék, 96 kagylótöredék és 5 egyéb agyag és réztárgy és 

néhány paticstöredék került be az elemzésekbe. 

Az elemzett objektumok nagy részében előfordultak kerámiatöredékek, ezek képezték a 

telepobjektumok relatív időrendbe osztásának alapját (lásd. 6. fejezet). A lelettípusok 

objektumokban történő megoszlásának vizsgálatánál a kerámiatöredékek esetében 

elsősorban a belőlük meghatározható edényformák alapján kikövetkeztethető 

funkciókat vettem figyelembe, mint tálaló készletek (ivásra és étkezésre alkalmas 
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formák), főzésre, kisebb konyhai tárolásra, és nagyobb kapacitású, feltételezhetően 

tároló gödrökben tartott élelmiszerek tárolására alkalmas formák.  Ezenkívül az 

edénytípusoknak az egyes gödrökben való előfordulásuk gyakoriságát is vizsgáltam, 

hogy lehetőség szerint a gödör funkciójára vagy a közvetlen környezetben végzett 

tevékenységek típusára támpontot nyújtson (pl. tárolás vagy ünnepi lakomák  - feasting). 

A kerámiatöredékekhez hasonlóan állatcsontok is szinte minden gödörben előfordultak, 

ezért vizsgálat alá vettem a csontok mennyiségét (darabszám), és állatfajonkénti 

megoszlásukat a gödrökben. Ezenkívül a velük kapcsolatos különleges jelenségeket, 

mint égés-, vágás-, rágásnyomok, állatáldozatok, illetve feltételezhetően nyersanyagként 

való előfordulásukat minden esetben kiemeltem. A csiszolt kövek alatt őrlőkövek, 

dörzskövek, csiszoló lapok töredékei, simító kavicsok és kőbalták és azok készítési 

hulladékai értendők. A pattintott kövek pengék, sarlóbetétek, kések, vakarók, fúrók és 

egyéb készítési pattintékok, magkövek összességét jelentik. A kőeszközök használati 

funkciójának leírása az 5. fejezetben olvasható, itt az objektumban talált kőeszközök 

között fellelhető összefüggésekre került a hangsúly. További leletet-csoportokként 

határozhatók meg az orsógombok és agyagnehezékek, amelyek egyértelműen a szövés-

fonás tevékenységéhez kapcsolhatók. Fontosnak tartottam a környező objektumok 

hasonló leleteinek megemlítését minden olyan esetben, amelyek alapján a közelben 

használt szövőszékre és textilkészítésre következtethetünk. 

A különleges/rituális tárgyak között kaptak helyet a különféle átfúrt fogakból, csontból, 

kőből és kagylóból kialakított csüngők, amulettek, gyöngyök, a pecsétlő, 

antropomorf/idoltöredék, réz maradvány és az okkerrögök is. Mellettük külön 

oszlopokban jelöltem meg, ha emberi csontmaradványok fordultak elő az adott 

gödörben. A gödrök típusainak és funkcióinak vizsgálatához összegyűjtöttem még a 

kagylók előfordulását és a külön elcsomagolt nagyobb patics és tapasztás darabokat.  
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8.1. ábra. A lelettípusok előfordulása a különböző típusú objektumokban Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

A leletcsoportok előfordulásának összehasonlító diagramján is jól látszik, hogy a leletek 

objektumtípusokban történő megjelenésében nincsenek nagy különbségek, egyformán 

előfordulnak minden típusú gödörben (8.1. és 8.2. ábra). Ez alól csak a kis gödrök 

kivételek, amelyekben a gödörszám arányában ritkábban fordulnak elő leletek. Ez 

természetesen adódhat a gödörtípus kis mélységéből és alátámaszthatja azt a feltevést, 

hogy ezen beásások többsége más gödörtípusok sekélyebb változatai, amelyeknek, a 

nagyfelületű feltárások során, csupán az alját sikerül feltárnunk. 

 

 

8.2. ábra. A gödörtípusok és bennük talált leletek összefüggései Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 
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Kiugró érték a tároló gödröknél figyelhető meg, szinte minden lelettípusból ezekben az 

objektumokban találtuk a legtöbbet. Hasonló magasabb előfordulási arány látható a 

nagy, szabályos és szabálytalan formájú gödrök, illetve a gödörkomplexumok között. 

Mindezek az eredmények azonban magukban nem sokat mondanak, szükséges 

figyelembe venni az objektum már fentebb leírt jellemzőit, térbeli elhelyezkedését, a 

benne talált leleteket, azok jellegzetességeit, viszonyát a többi ott talált tárgyhoz és 

jelenséghez, végül pedig az egész objektumot, mint jelenség kapcsolatát az őt körülvevő 

többi jelenséggel. 

Módszertanilag akkor járunk el helyesen, ha vizsgálati egységként a településen talált 

objektumokat jelöljük ki (gödröket, cölöplyukakat, kemencéket, sírokat, stb.) és 

egyenkénti részletes elemzésük után megpróbálunk bizonyos ismétlődéseket, 

mintázatokat felfedezni közöttük. Természetesen tisztában kell lenni azzal, hogy a 

horizontális telepeknél egy fázison belül is lehetnek időbeli eltérések az egyes 

feltételezett egységek között, mivel a lelőhelyen nem rendelkezünk olyan adatokkal, 

amelyekből szinte évekre képesek lennénk datálni az objektumokat. Mindazonáltal 

törekednünk kell arra, hogy minél pontosabban ki tudjuk szűrni, melyek lehettek 

szinkron jelenségek, és melyek követhették egymást időben. A mintázatok keresésekor 

elsősorban a háztartások azon alapvető tevékenységeinek nyomait kereshetjük (Wilk - 

Rathje 1982, 622-631), amelyek a mindennap ismétlődő termelésre és fogyasztásra 

utalnak. Ehhez azonban valamennyi lelettípus szóródását és minden egyéb kiegészítő 

információt figyelembe kell venni.  

A vizsgálat módszereként mind kvalitatív és kvantitatív jellegű elemzéseket érdemes 

elvégezni és a két eredményt együtt értelmezni. A kvalitatív elemzés első lépése a 

tanulmányozott terület adatainak pontos, ’részletes’ (rich text) leírása (Geerz 1973, 

Denzin 1978), mely a lelőhely, illetve az ott talált objektumok és leletek szintjén már az 

előző fejezetekben bemutatásra került. A kvalitatív elemzéshez szükséges a téma 

kontextusának feltérképezése is (Denzin 1978, 33).  Ehhez részletesen leírásra került 

minden megfigyelt jelenség, de már konkrétan az objektumok kontextusában, 

kitekintéssel a környezetükben is megfigyelhető hasonló jelenségekre. A munkamódszer 

alkalmazása során az adatok osztályozása mellett - mivel enélkül összehasonlításokat 

sem tudunk tenni a különböző adatok között - megjelenik a kvalitatív leírás egyik fontos 

jellegzetessége az integratív funkció, azaz az adatok összegezése, mely által a felesleges 
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részletek eltűnnek és a fontosabb adatok jellemzői annál világosabban körvonalazódnak 

(Dey 1993, 40-41).  

 

Az elemzés kiindulási pontját az objektum környezetének leírása jelentené, amennyiben 

ismernénk az egykori növénytakaró jellegzetességeit. Balatonkeresztúr esetében 

pollenvizsgálati eredmények nem állnak rendelkezésre, az egykori természetes 

környezetre a mikro-régió egészére vonatkozóan tudtunk megállapításokat tenni, amely  

a 3.4. fejezetben található. A lelőhelyen a következő klasszifikáció tehető meg:  

 A gödör jellegzetességeinek leírása (egyedülálló gödör, gödörcsoport része,  

szuperpozíció jelenléte) 

 Betöltés leírása (összetétel, rétegzettség, tűzre, más szerves anyagra utaló 

nyomok stb.)  

 Az objektum elhelyezkedése a településen belül, kapcsolata a környező 

gödrökkel) 

 A benne előforduló leletek előfordulása (statigráfiai viszonya). 

 A leletek egyedi jellemzőinek bemutatása.  

 Összefüggés keresése az objektumban talált tárgyak között és a gödör betöltése 

között. 

A gödrök leírásához csatolt kerámia-leletanyagot ábrázoló diagramokban darabszámok 

láthatók. Ezek az adott gödörben talált restaurált és/vagy azon kerámiatöredékek 

alapján lettek meghatározva, amelyekből nagyobb biztonsággal edényformára lehetett 

következtetni, mint például edényprofil vagy peremtöredék, esetleg jellegzetes díszítés 

és szalagfül elhelyezkedés is (pl. amfora típusú edényeknél). A tárolóedények 

meghatározásakor felhasználtam az edényfal vastagságát (1,2 <) és a felületkezelés 

jellegét is. Az egyes objektumban feltételezhető edényformák alapján funkcionális 

feladatukra próbálok rávilágítani (tálaló, főző- és tárolóedények) és célom egymáshoz 

viszonyított arányuk ábrázolása volt. (Az egyes objektumokban feltárt 

kerámiatöredékek formához köthető darabok adatai a Függelék - táblázatokban 

találhatók.) Ez lehet az egyik kiindulópontja a feltételezett háztartási egységek 

nagyságának és összetettségének megállapításának, amely az objektum-csoportból 

előkerült többi eszköz fényében rávilágíthat egy adott háztartás jelentőségére (Smith 

1987), esetleg díszedényekkel és egyéb különleges tárgyakkal kiegészülve a háztartások 

szimbolikus tevékenységeire következtethetünk, amely kapcsolatban lehet a lakomázás 
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(feasting) jelenségével (Kalla 2013, 13). Az állatcsontok esetében is az objektumokban 

előkerült csontdarabok kerültek ábrázolásra, ezért a diagram elsősorban a fajösszetétel 

és a gödörbe bekerült állatok egymáshoz viszonyított arányát hivatottak érzékeltetni. 

Húsminőségek alapján történő összehasonlítások (Bartosiewitcz 2006, 80; Csippán 2007, 

300; Fábián et al. 2013, 150-151) eredményeit a következő fejezetrészben és a már 

feltételezett háztartási egységek összefüggéseiben tartom érdemesnek ábrázolni. 

 

8.1.1. Bolerázi időszak telepobjektumai 

 

B-461 tárológödör - űrtartalom=0,79599 m3 / 796 liter 

 

Betöltése kétrétegű volt. Elsősorban a vastagabb szürkésbarna, löszös, enyhén 

faszénszemcsével kevert, tömör humuszban égett kerámiatöredékek (fazék) kerültek 

feltárásra. Ezenkívül egy kisméretű polírozott orsógomb-töredék látott napvilágot 

innen. 

Elhelyezkedése: A feltárási határ szélén, a többi badeni objektumtól távolabb, 

különállóan helyezkedett el. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Háztartási hulladék tárolása, textilkészítés, mint 

tevékenység valószínűsíthető a közelben? 

 

B-464 nagy, szabályos gödör - űrtartalom=0,279774 m3 / 280 liter 

 

Nagy, viszonylag szabályosnak mondható gödör, de nem valószínű, hogy méhkas alak 

eldeformálódott változata lenne. Tároló funkció nem igazolható. Betöltése több rétegű, 

de elsősorban szürkésbarna, lösszel, szürke agyaggal kevert, tömör humusz. Amfora 

típusú edénytöredékek és egyéb jellegtelen kerámiadarab fordult elő benne, talán 

főzéshez kapcsolható. Állatcsontból csak egy szarvasmarha humerus került elő, amely 

nem túl jelentős mennyiség.  

Egy szépen csiszolt, amfibolitból készített hengeres formájú nyéllyuk nélküli (harci?) 

baltatöredék látott innen napvilágot. A nyersanyaga import, távolabbi területek felé 

mutat (Csehország vagy a szlovákiai Kis-Kárpátok). Kivitelezése és formai jellemzői 

alapján különleges talán státuszt jelző darabnak tarthatjuk. Egy szövés-fonáshoz 

kapcsolható, különleges formájú agyagnehezék volt még a leletek között. 
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Elhelyezkedése: A feltárási határhoz közel, a többi badeni objektumtól távolabb, 

különállóan helyezkedett el. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Textilkészítés a közelben, különleges 

státuszszimbólum rituális hulladékot jelölne? 

 

B-556 szabálytalan gödör - űrtartalom=0,547537 m3 /547 liter 

 

Betöltése szürkésbarna, lösszel enyhén kevert, inkább homogén tömör humusz. A 

gödörből egy őrlőkő-töredék és egy másik kőtöredék került elő. Emellett nagyobb 

számban szarvasmarha hosszúcsontok, végtagcsontok, amelyeken vágás-, rágás- és égés-

nyomok is megfigyelhetők voltak. A gödörben talált vázrészek elsősorban a C, azaz a 

leggyengébb húsminőségű kategóriákba sorolhatók. Állatcsontok között itt harcsacsont 

is előfordult. Egy apró kagylótöredék is előkerült innen. Edénytöredékek között tálaló 

(tálak), főző- és tárolóedény valószínűsíthető. 

Különleges leletként említhető meg egy emberi combcsont és sípcsonttöredék. 

Elhelyezkedés: Bolerázi objektumok között a platón helyezkedett el, közel a B-610 

szabálytalan gödörhöz, ahonnan szintén embercsont-maradvány került elő. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Az előkerült leletek alapján „rituális hulladék” 

tárolása feltételezhető. 

 

B-608 tárológödör - űrtartalom= 1,658312 m3/1658 liter 

 

Szabályos méhkas alakú, mély gödör volt, négy réteggel. A legfelső tartalmazott 

sötétbarna, paticsos, állatcsontos, égettes, tömött humuszos réteget, a többiben nem volt 

égésre utaló nyom. Állatcsontokban igen gazdag volt a gödör, egy-két darabon rágás- és 

égésnyom is látszott. Jelentősebb a csontok között a fiatal egyedek aránya, amely 

megközelítőleg 25 %-ot tesz ki. A kerámiaanyag is nagy mennyiségű volt, egyaránt 

megtalálhatók tálaló, főző- és tárolóedények töredékei a leletek között. Egyik 

tárolóedény kiegészíthető volt. 
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A gödörben talált további leletek között két őrlőkő-töredék, és feltételezhetően hozzájuk 

tartozó egyéb kőtöredék, két használati kopásnyomot mutató kovapenge, melyek közül 

az egyik nyersanyaga távolabbi lelőhelyre mutat (volhíniai kova), a másik erősen égett, 

de sarlófény látható rajta, illetve egy kova hidro-kvarcit pattinték, amely hulladéknak  

értelmezhető. A csonteszközök közül is egy különleges darab került elő innen; egy 

hullott őzagancsból, nagyjából szimmetrikusan megfaragott szerszámnyél fémeszköz? 

számára. Több, kisebb méretű kagylót érdemes még megemlíteni, mivel a késő rézkori 

telepen ritkán és kis mennyiségben fordult elő. A gödörben megjelenő paticsdarabok 

közeli tűzre, égetésre, esetleg épületre? utalhatnak. 

Elhelyezkedés: Bolerázi objektumok között a platón helyezkedett el, egy sorban a B-1829 

és B-2304 gazdag leletanyaggal feltöltődött tároló gödrökkel.  

Lehetséges tevékenységek, funkció: Egyrészt sok lelet az élelem előkészítéshez 

(feldolgozás, főzés, étkezés, tárolás) köthető, de a gödör különleges státuszát a benne 

talált tárgyak ritkább nyersanyagai, különleges kidolgozása jelzi. A felső réteg égett, 

paticsos, leletgazdag jellege talán a hulladék rituális eltemetését jelentené vagy a 

nagyobb mennyiségű állatcsont és tálalóedények jelenléte esetleg ünnepi/szertartáshoz 

kapcsolódó étkezéshez köthető? 

 

B-610 szabálytalan gödör 

 

Szabálytalan formájú, több rétegű gödör, melynek betöltése főleg barnásszürke, löszös, 

meszes, tömör humusz, de a legalsó humuszos feltöltődés fölött egy sárga, löszös, 

homokos bemosódás figyelhető meg, talán a gödör hosszabb ideig való nyitva tartását és 

használaton kívüli voltát jelentheti. 
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Kerámia és állatcsont leletanyagban gazdagabbnak mondható gödörből más tárgy, 

eszköz nem került elő, viszont az állatcsontok között egy emberi combcsont is feküdt.  

A kerámiaformák tekintetében mind a tálaló, mind a főző- és tárolóedények 

megtalálhatók a gödörben. Kiemelten magas az ivóedények aránya a típusok között. 

 

 

 

 

Az állatcsontok is változatos képet mutatnak, legnagyobb a szarvasmarha csontok 

aránya, melyek között rágott darabok is megtalálhatók. Emellett még említésre méltó a 

fiatal egyedek több mint 15% aránya. 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a platón található, közel a B-556-os 

szabálytalan gödörhöz, ahonnan szintén embercsont maradványok kerültek elő. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Az előkerült leletek főleg ételkészítéshez és 

fogyasztáshoz köthetők, de a gödör különleges státuszát – „rituális hulladék” jellegét – 

sugallja az embercsont. A nagyobb mennyiségű állatcsont és tálalóedények jelenléte 

esetleg ünnepi/szertartáshoz kapcsolódó étkezéshez köthető? 

 

B-618 tárológödör - űrtartalom= 1,10528 m3/1105 liter 

 

Szabályos, méhkas alakú, homogénnek mondható egyrétegű, barna, lösszel kevert, 

tömött humuszos betöltésű tárológödör. A belőle előkerült leletanyag szegényesebb, 

néhány, inkább főzéshez köthető fazék- és amforatöredék, egy dörzslapnak mondható 

kőtöredék, illetve öt darab kiskérődző és szarvasmarhacsont említhető meg, melyből 

kettő juvenilis volt. 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a platón helyezkedett el, a B-632-es 

tárológödör mellett. 
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Lehetséges tevékenységek, funkció: Tároló, majd hulladék gödör, főleg háztartási 

hulladékkal feltöltődve. 

 

B-632 tárológödör - űrtartalom= 1,35648 m3/1356 liter 

 

Szabályos, mély, szűkszájú méhkas alakú gödör, melynek betöltése egységesnek 

mondható, egyrétegű, szürke lösz és homokszemcsékkel elszórtan paticsszemcsékkel 

kevert, tömör humusz.  

A kerámialeletek között két bögre azonosítható, melyből az egyik restaurálható volt. 

Emellett két csillámpala laptöredék, és egy a teljes felszínén dörzsöléssel és egy 

kaparással kialakított, de konkrét használati nyomokat nem mutató (talán félkész,  vagy 

félbehagyott, mivel az anyag hibás volt?) csont nyílhegy feküdt a gödörben. 

Felvetődik amulettként való használata is, bár használati nyomok híján nehéz bármit 

határozottan állítani.  Az állatcsont anyag is változatos képet mutat, a csontok 34% fiatal 

egyedtől, legnagyobb részt sertéstől származnak, szarvasmarha alig fordult elő. 

Rágásnyomok ebben az esetben nem voltak megfigyelhetők. Egy kisebb kagylótöredék 

került még elő a gödörből. 

 

 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a platón helyezkedett el, a B-618-as 

tárológödör mellett. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Tároló-, majd hulladék gödör. A csiszolólap és a 

félkész nyílhegy talán eszközkészítésre utal a közelben. A nyílhegy lehet készítés közben 

elveszett, vagy ’de facto’ kidobott darab.  

 

B-683 tárológödör - űrtartalom= 1,81492 m3/1815 liter 
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Szabályos, méhkas alakú tárológödör kétrétegű, barna, löszszemcsés, meszes, tömör 

humuszos betöltéssel. A legnagyobb mennyiségben állatcsontok kerültek elő ebből a 

beásásból. Összesen 171 darab állatcsont-töredék feküdt a gödörben, mely fajokra 

lebontott összetétele igen változatos. Vadállatok, mint szarvas és vaddisznó is előfordult, 

ez utóbbi rágásnyomokkal. Innen került elő ló jelenlétére utaló egyik nyom a 

településen. A fiatal egyedek aránya 19 % körül van. 

 

  

A gödörben megtalálható kerámiatípusok főleg főzéshez, tároláshoz használatos 

edények lehettek. Ezekhez kapcsolható az ételkészítés során azon belül is talán az őrlés 

munkafázisához kapcsolható három őrlőkő-töredék és másik három, feltehetően 

őrlőlapnak nevezhető kőtöredék. A gödörben talált eszközkészlethez tartozhatott egy, a 

nyéllyuk részénél erősen elkopott, másodlagosan használt nyéllyukas kőbalta is. 

Nyersanyaga azonban különlegessé teszi, mivel ez a fajta kontakt metabázit a 

morvaországi Želešice lelőhelyéről származik, tehát importtal van dolgunk. (Egy rossz 

állapotú állatcsontot? talán textilszövésre használhattak.) 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a platón helyezkedett el, a B-1020, B-711-es 

tároló gödrökhöz közel. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Elsősorban ételelőkészítés, azon belül is őrlés és 

ételmaradványok azonosíthatók. Különleges státuszt jelző tárgy lehetett a ritka 

nyersanyagból készült kőbalta, amelyet sokáig másodlagosan is használhattak. 

 

B-711 nagy, szabályos gödör - űrtartalom= 0,43332 m3/433 liter 

 

Nagyobb méretű, de nagyon sekély gödör, valószínűleg a beásás alja maradt meg. 

Egyrétegű, szürkésbarna, lösszel kevéssé kevert, elszórtan paticsszemcsés, tömör 

humuszos betöltésű. Ennek ellenére a kerámiatöredékek változatos összetételt 
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mutatnak, elsősorban tálaló és főzőedények valószínűsíthetők. Emellett négy őrlőlap-

töredék utal még az ételelőkészítésre. Az állatcsont összetétel is figyelemre méltó, az 

egyik sertéscsonton rágásnyomok, míg egy kiskérődző-csonton bárdolás nyomai 

figyelhetők meg. 

A gödörből négy, lapos kónikus/konvex orsógomb is előkerült, melyek méretei igen 

hasonlóak egymáshoz, tehát feltételezhető, hogy egy szövőszékhez tartozhattak. 

Különleges leletként említhető meg egy csüngőként/amulettként használt átfúrt kutya-

szemfog. 

  

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a platón helyezkedett el a B-683, B-1020-as 

tároló gödrökhöz közel. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Elsősorban ételelőkészítés, azon belül is őrlés, 

darabolás azonosíthatók. Textilkészítés, szövés valószínűsíthető a közelben. Különleges 

tárgy a szemfog csüngő. 

 

B-798 tárológödör? - űrtartalom= 0,803840 m3/804 liter 

 

Szabályos, kerek, talán méhkas alakú gödör alja. Betöltése egységes sárgásbarna, lösszel 

kevert humusz. A gödörben talált kerámiatöredékekből elsősorban tálalóedények 

azonosíthatók, de főzéshez, házon belüli tároláshoz kapcsolható fazekak és amfora 

típusú  edények  is  valószínűsíthetők. Állatcsontból  is  csak  két 

töredék, egy szarvasmarha és egy kiskérődző csontja illetve egy kagyló került elő. Két 

csiszolólap köthető még az ételkészítéshez vagy az eszközök élezéséhez.
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Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a platón helyezkedett el, a B-683, B-821, B-

1020-as tároló gödrökhöz közel, sort alkotva. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Elsősorban ételalőkészítéshez és eszköz javításához 

köthető leletek, illetve tároló funkció azonosítható.   

 

B-821 nagy, szabályos formájú vagy tárológödör - űrtartalom= 0,635850/636 liter 

 

Kerek, szabályos, de sekély beásás, talán 

méhkas alakú gödör alja. Betöltése 

egységes világosbarna, tömött, lösszel 

enyhén  kevert  humusz. 

Kerámiatöredékek között főzéshez és 

házon belüli tároláshoz kapcsolható 

fazekak és amfora típusú edények 

azonosíthatók.  A  gödörből  nagy 

mennyiségű állatcsont került elő, több 

mint fele kiskérődzőktől származik. Egy 

csillámpalalap töredéke egészíti még ki a 

leletanyagot. 

 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a platón helyezkedett el, a B-683, B-798, B-

1020-as tároló gödrökhöz közel, sort alkotva. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Elsősorban ételelőkészítés nyomai és esetleg 

ételmaradvány találhatók ebben a gödörben háztartási hulladékként. 

 

B-841 kis, szabálytalan formájú gödör 

 

Kis, sekély, amorf gödör sötétbarna, tömött, enyhén paticsos, meszes humusz 

betöltéssel. Az előkerült kerámiatöredékek között csak egy fazék azonosítható. 
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Állatcsontokból is csak két darab, egy sertés- és egy szarvasmarha-csonttöredék került 

elő. 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a plató keleti szélén helyezkedett el, a közel 

a B-821 és B-1176-os tároló gödrökhöz.  

Lehetséges tevékenységek, funkció: Kevés adat áll rendelkezésre bármilyen tevékenység 

meghatározásához. Hulladéktároló funkció? 

 

B-877 gödörkomplexum - B-883, B-893, B-894, B-914, B-915, B-1929 

 

Nagy, szabálytalan alakú, viszonylag sekély gödörkomplexum a fentebb felsorolt 

beásások tartoznak hozzá. Betöltése ugyan kétrétegű, de mindkettőben lösszel kevert 

humusz található. Kerámiatöredékek nagy része a B-883 beásásból került elő. A B-877-

re csomagolt töredékekkel együtt elsősorban főző és kisebb tárolásra alkalmas edények 

dominálnak a gödörkomplexumban, de tálalóedények, főleg kihajló peremű tálak is 

azonosíthatók. Állatcsontok között több égett és rágásnyomokat mutató darab található, 

de fiatal egyed maradványa nincs köztük. Ebben a gödörből került elő a harmadik 

lócsont-töredék.  

  

 

A további leletek között három őrlőkő-töredék található, amelyek közül az egyik töredék 

középe kiteknősödött a sok használattól.  Ezenkívül három kvarc kavics feküdt még a 

gödörkomplexumban, amelyből kettőnél valószínűsíthetően simítókavicsnak használtak, 

talán kerámiakészítésnél. Egy kovapenge egészíti még ki a leletek sorát a B-883-mas 

beásásból. 

Elhelyezkedés: A  bolerázi  objektumcsoport  nyugati  szélén  elhelyezkedő 

gödörkomplexum, szinte egyben a B-945 gödörkomplexummal.  
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Lehetséges tevékenységek, funkció: Egyrészt ételelőkészítés nyomai, főzés, őrlés és talán 

nagyobb lakoma maradványai feltételezhetők. Emellett kerámiakészítés feltételezhető a 

közelben vagy a munkagödörben. 

 

B-945 gödörkomplexum B-951, B-1124, B-1130 

 

Nagy, szabálytalan alakú, viszonylag sekély gödörkomplexum a fentebb felsorolt 

beásások tartoznak hozzá. Betöltése homogén barna, tömött humusz. A B-945 beásásban 

egy ép szarvasmarha-koponyát és legalább három szarvasmarha vázcsontjai találtuk, ez 

látható a diagramban is. Ezenkívül szarvas agancs, vaddisznó és halmaradványok 

(harcsa) is voltak a gödörben. Innen került elő a telep negyedik ló csontja. Rágásnyom 

figyelhető meg az egyik darabon, a fiatal egyedek csak kis százalékban fordultak elő a 

lelet-együttesben. Edényformák között mind a tálaló, mind a főzéshez és kisebb, 

tárolásra alkalmas típusok azonosíthatók. 

 

  

A nagy mennyiségű állatcsont mellett egy őrlőkő töredéke került még elő. 

Elhelyezkedés: A  bolerázi  objektumcsoport  nyugati  szélén  elhelyezkedő 

gödörkomplexum, szinte egyben a B-877 gödörkomplexummal.  

Lehetséges tevékenységek, funkció: Talán rituális tevékenység és ahhoz kapcsolódó 

lakoma maradványai? 

 

B-1020 tárológödör - űrtartalom= 2,411520 m3/2411 liter 

 

Bolygatás miatt csak alsó része szabályos, betöltése kétrétegű, sárgásbarna, patics és 

faszénfoltos, tömött humusz, majd faszenes és hamus is.  
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Egy kiteknősödött őrlő felületű őrlőkő végének töredéke, egy őrlőlap és feltehetően 

hozzájuk tartozó dörzskő került elő innen. Egy simítókavics, talán kerámiakészítéshez 

kapcsolható. A  textilkészítéshez, azon belül is a szövéshez köthető az a díszített, lapos 

kónikus orsógomb és egy hosszúkás agyagnehezék, amely a gödörben feküdt. A leletek 

közül ki kell emelni azt a közelben talált pecsétlőt, melyen vörös festéknyomok is voltak. 

A pecsétlő konvex felületi kiképzése és a nyomóminta kimunkálása csak puha, 

ugyanakkor rugalmas felületen érvényesül, ezért esetleg bőr- vagy textildíszítéshez 

köthető. A rituális felhasználást, emberi bőrfestést is a lehetséges felhasználási 

területeknél kell megemlíteni. Ehhez a leletcsoporthoz csatlakozhatott az a nyéllyukas 

kalapácsbalta, amelyen vörös festéknyomot lehetett megfigyelni, így festék porításához 

felhasználhatták. 

Nagyobb mennyiségű állatcsontot is tartalmazott a gödör, változatos fajösszetétellel. 

Halcsontok között ponty és harcsa feltételezhető. Több csonton égésnyom figyelhető 

meg, emellett több nagyobb paticsdarab is keveredett a leletek közé, amely esetleg 

közelben tűzre, égetésre utal. Néhány kisebb méretű kagylót érdemes még megemlíteni, 

mivel a késő rézkori telepen ritkán és kis mennyiségben fordult elő. 

 

  

 

Kerámiák közül több ivó és tálalóedény volt a gödörben, több darab kiegészíthető volt. 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a platón helyezkedett el, a közel, a B-711 és 

B-683-as tároló gödrökhöz.  

Lehetséges tevékenységek, funkció: Textilkészítés a közeli B-711 gödörhöz kapcsolódóan, 

kerámiakészítés, díszítés kerámián vagy textilen?, étel-előkészítés valószínűsíthető. 

 

B-1038 szabálytalan formájú gödör  
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Viszonylag nagy amorf beásás. Sötét szürkésbarna, tömött, paticsszemcsés, enyhén 

löszös, humuszos rétegzett betöltéssel. B-735 beásás megbolygatta. Kevés edénytöredék 

volt a gödörben, kihajló peremű kónikus tálak töredékeit lehetett azonosítani. 

Állatcsontból is csak néhány nagyméretű emlős (szarvasmarha) csonttöredéke és égett 

nyúlcsontok látott napvilágot innen. Egyéb leletek közül két nyéllyukas kőbaltatöredék, 

egy másodlagosan dörzskőnek használt kőbalta töredéke és egy kőtöredék került elő. 

A szövéshez köthető egy lapos kónikus orsógomb a gödörből. Kerámiák között a 

tároláshoz, főzéshez használható edények dominálnak. 

 

  

 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a platón helyezkedett el, közel a B-2237-es 

gödörhöz, ahonnan sok őrléshez és textilszövéshez kapcsolható tárgy került elő. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Textilművesség a közeli B-2237-es gödörhöz 

kapcsolódóan, vágás, őrlés, tároló funkció valószínűsíthetőek a közelben.  

 

B-1134 gödörkomplexum – B-1135, B-1137, B-1159, B-2046, B-2047, B-2062, B-2063, B-

2064, B-2065, B-2066, B-2067, B-2141, B-2155, B-2175 

 

Nagyon nagy kiterjedésű, amorf beásás. Betöltése rétegzett, sötét szürkésbarna, tömött 

humuszos, kerámiás rétegek váltakoznak löszösebb, meszes, agyagos és lazább 

humuszos rétegekkel. 

A B-2064-es beásásból két nyéllyukas kőbaltatöredék került elő, melyből az egyik 

darabokra esett szét. Pattintott kőeszközökből (B-2141) két törött kovapenge, melyből 

az egyik hátlapján szabályos kopásnyom látható, egy eszközként használt kovaszilánk és 

egy szentgáli radiolarit, magkő nyersanyag feküdt a gödörben. A penge mindkét élén 

használati kopásnyomokat mutat, jobb éle mindkét lapján sarlófényes. Egy konvex 
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kónikus orsógomb töredéke a B-1137 beásásban feküdt. Nem került elő innen őrlő- és 

csiszolókő, viszont annál több állatcsont, köztük több rágott szarvasmarha- és két 

lócsont. Fiatal egyedek száma nem jelentős. 

 

  

Kerámiatöredékek száma nem volt túl magas az objektum mérete és összetettségéhez 

viszonyítva, de elsősorban tálaláshoz és főzéshez kapcsolódó edények dominálnak 

benne. 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a platón helyezkedett el.  

Lehetséges tevékenységek, funkció: A tárgyak alapján textilművesség,  eszközkészítés? és 

vágás, darabolás, mint tevékenység valószínűsíthető a közelben. 

 

B-1176 tárológödör? - űrtartalom= 1,211647 m3/1211liter 

 

Talán eldeformálódott, nagyméretű szabályos gödör alja. Betöltése rétegzett, de 

elsősorban barna, tömött, lösszel kevert humuszos rétegek váltakoznak benne. 

Előkerült innen egy csiszolt oldalú őrlőlap vagy csiszolólap töredéke, egy másik, gyakori 

munkavégzéstől befűrészelt, vájatos kőlap és egy kőbaltatöredék. A kőeszközöket egy 

szilánkon, altern retussal kialakított atipikus fúró egészíti ki. Egy ép lapos kónikus 

orsógomb került még elő. Több rágott állatcsont és viszonylag változatos, vad egyedeket 

is tartalmazott a gödör. A kiskérődzők szinte mindegyike fiatal állat volt. 
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Kerámiatöredékek között elsősorban a tároláshoz, főzéshez használható edények 

dominálnak. 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között, a plató keleti szélén helyezkedett el. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A tárgyak alapján textilművesség és eszközkészítés 

valószínűsíthető a közelben és a gödör tároló funkcióval rendelkezhetett. 

 

B-1199 nagy,  szabályos formájú gödör – kút? - űrtartalom= 3,179250/3179 liter 

 

Nagy, lépcsősen szűkülő mélyebb beásás. Alján a talajvíz feljött, ezért teljesen nem is 

lehetett feltárni az aljáig. Tömött, fekete humuszos rétegek váltakoznak az alj a felé, 

lösszel enyhén kevert rétegekkel.  

A gödörből egy őrlőlap töredéke és egy altern retusú kovakés került elő, melynek  

mindkét éle erősen kopott volt A töredék nyersanyaga a távolabbi területek felé mutató 

északi tűzkő, amely igazolhatja a kés végletekig tartó használatát. Állatcsontokból is csak 

néhány szarvasmarha és nagypatásnak meghatározható töredék került elő. 

Kerámiatöredékekből is csak jellegtelen darabok láttak napvilágot innen. 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektum-csoportosulástól távolabb, a löszhát alján, a B-1230 

és B-1340 tároló gödrökhöz közel, a Nagyberek mocsaras területének szélén 

helyezkedett el.  

Lehetséges tevékenységek, funkció: A tárgyak alapján a másodlagos hulladékként való 

értelmezés valószínűsíthető, ha kút volt, annak felhagyását, hulladékkal való töltődését 

feltételezhetjük. 

 

B-1230 tárológödör - űrtartalom= 3,808035 m3/3808 liter 

 

Nagyméretű, lépcsősen szűkülő szabályos gödör. Betöltése igen rétegzett, de főleg 

tömött, fekete humuszos rétegek váltakoznak sárga lösszel jobban vagy kevésbé kevert, 
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néhol mészkiválásos betöltéssel. Alján szürke agyagréteg húzódott egy disztális végén 

ferdén csonkított penge töredéke került elő. Állatcsont nem volt a gödörben, a néhány 

kerámiatöredék  alapján  elsősorban  főzőedény  és  kisebb  tárolóedények 

valószínűsíthetők. 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektum-csoportosulástól távolabb, a löszhát alján, a B-1199 

és B-1340 tároló gödrökhöz közel, a Nagyberek mocsaras területének szélén található.  

Lehetséges tevékenységek, funkció: A tárgyak alapján tevékenység kevéssé azonosítható. 

A leletszegénység és feltöltődés alapján az eredeti tároló funkció valószínűsíthető. 

 

B-1253 tárológödör - űrtartalom= 0,791280 m3/791 liter 

 

Szabályos méhkas alakú gödör. Betöltése egységes tömött, sötétszürke humusz. 

Állatcsont nem került elő. A kevés kerámiatöredék alapján elsősorban főzőedény 

valószínűsíthető. Mivel hulladékkal nem töltődött fel, leletmentessége, egységes 

feltöltődése alapján, valószínűsíthető az eredeti tároló funkció megmaradása. 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektum-csoportosulástól távolabb, a löszhát alján, a B-1199 

és B-1340 tároló gödrökhöz közel, a Nagyberek mocsaras területének szélén 

helyezkedett el.  

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletmentessége alapján a tároló funkció 

valószínűsíthető. 

 

B-1327 szabálytalan formájú gödör 

 

Sekély, szabálytalan formájú beásás 

kétrétegű világosbarna, tömött, lösszel 

kevert humuszos betöltéssel. Néhány 

rágott szarvasmarha és fiatal sertés 

csontja feküdt a gödörben. A gödörben 

talált edénytöredék alapján két kihajló 

peremű tál és egy fazék valószínűsíthető. 
 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektum-csoportosulástól távolabb, a löszhát alján, a B-1199, 

B-1253, B-1230 és B-1340 tároló gödrökhöz közel, a Nagyberek mocsaras területének 

szélén helyezkedett el.  
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Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján a hulladéktároló funkció 

valószínűsíthető. 

 

B-1340 nagy, szabályos formájú gödör - űrtartalom= 3,7614 m3/3761 liter 

 

Nagyméretű, lépcsősen szűkülő gödör rétegzett, szürke, agyagos, enyhén löszös, tömött 

betöltéssel. Egy homokkő csiszolólap került elő innen. Kevés az állatcsont, de néhány 

darab szinte minden háziasított fajból került elő (szarvasmarha, sertés, kiskérődző és 

kutya). Kerámiatöredékekből csak jellegtelen darabok feküdtek a gödörben. 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektum-csoportosulástól távolabb, a löszhát alján, a B-1199, 

B-1253 és B-1230 tároló gödrökhöz közel, a Nagyberek mocsaras területének szélén 

helyezkedett el.  

Lehetséges tevékenységek, funkció: A feltöltődés és leletszegénység alapján a tároló 

funkció, majd néhány hulladék bekerülése után a betöltési rétegekből egyszeri? egységes 

feltöltődés valószínűsíthető. 

 

B-1367 nagy, szabályos formájú gödör  

 
Sekély, viszonylag kerek gödör sötétbarna, paticsszemcsés, agyagos, löszös humuszos 

rétegzett betöltéssel, közvetlenül a B-1372 gödör mellett helyezkedett el, a 

szuperpozíció nem volt eldönthető. A kevés állatcsont darab szarvasmarhától és 

vaddisznótól származik. A szintén néhány jellegtelen kerámiatöredékből a 

falvastagságuk alapján tárolóedény valószínűsíthető. 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között, a plató keleti szélén helyezkedett el, közel a 

B-1176 és B-2010-es gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Tároló funkció valószínűsíthető. 

 

B-1369 - B-1600 kettős cölöplyuk 

 

Kettős cölöplyuk-hely sötétszürke, löszbabával, néhol faszénnel kevert, laza, humuszos 

betöltéssel. Csupán két nagypatás csontja és a mélyebb cölöplyuk részből néhány vastag 

falú edénytöredék került elő. 
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Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között, a plató keleti szélén helyezkedett el, közel a 

B-1367 és B-2010-es gödrökhöz. 

 

B-1372 kis, szabályos formájú gödör  

 

Sekély, kisméretű gödör világosszürke, lösszel kevert humuszos rétegekkel. közvetlenül 

a B-1367-es gödör mellett, a szuperpozíció nem volt eldönthető. Egy szarvasmarha 

lábközépcsontja és egy amfora típusú fazék töredéke került elő. 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között, a plató keleti szélén helyezkedett el, közel a 

B-1176 és B-2010-es gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Tevékenység nem azonosítható. Hulladéktároló 

funkció? 

 

B-1388 tárológödör - űrtartalom= 0,729657 m3 /730 liter 

 

Eredetileg méhkas alakú gödör lehetett, de későbbi beásások eldeformálták. Betöltése 

sötétszürke, faszenes, humusz sárga löszcsíkokkal tarkított a tetején.  

Az innen előkerült ovális csiszolólap töredékén anyagmaradékok figyelhetők meg. 

Ezenkívül még három kisebb darab csiszolólap töredéke feküdt a gödörben. Mellettük 

egy dörzsöléssel újra megformált, használt élű csont kaparó került elő, ami másodlagos 

hasznosításra utal. A viszonylag nagyobb mennyiségű állatcsont között több égett és 

rágott darab is volt, az egyik égett csont őztől származott. Egy kagylóhéj feküdt még a 

gödörben. 

 

  

Az edényformákat a tálaló és ivó edények uralják a leletanyagban. Az agyagleletek között 

találtunk egy antropomorf töredéket, amely oszlopszerű lábat ábrázol. 
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Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a platón helyezkedett el, közel a B-798 

tároló és B-1418-as szabálytalan gödörhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Az előkerült leletek egyrészt ételkészítéshez és 

fogyasztáshoz, másrész eszközök javításához, készítéséhez? köthetők. A nagyobb 

mennyiségű égett, rágott állatcsont, tálaló, ivó edények jelenléte esetleg nagyobb 

étkezéshez köthető. Érdemes lesz megvizsgálni, hogy a közelben bőrmegmunkálás 

valószínűsíthető-e. 

 

B-1418 szabálytalan formájú gödör  

 
Nagy, sekély amorf gödör egységes sötétszürke, lösszel kevert, tömött humuszos 

betöltéssel. Egy durva munkafelületű kődarab és egy nagyobb, kiégett lesimított felületű, 

platniszerű paticstömb került elő innen. Talán ideiglenes tüzelőhely maradványaként 

értelmezhető? Ezenkívül néhány darab állatcsont, közöttük szarvasmarha-, sertés- és 

vaddisznócsontok. Kerámiatöredékekből is egy kihajló peremű tál azonosítható a többi 

jellegtelen oldaltöredék. A leleteket egy kagylóhéj egészíti ki.  

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a platón helyezkedett el, közel a B-632, B-

798 és B-1388-as tároló gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján élelem-előkészítés tevékenysége 

feltételezhető. 

 

B-1493  gödörkomplexum - B-1707 

Nagyméretű, amorf beásás, betöltése egységesen világosbarna, lösszel kevert, tömött 

humusz. Egy szabálytalan alakú kőlap, és egy kőbaltatöredék került elő a 

gödörkomplexumból. Állatcsontokból szarvasmarha, sertés, kiskérődző és nagypatás 

csontjai feküdtek a gödörben, köztük egy marhaszarv is. Két marha- és egy kiskérődző-

csonton rágásnyomok figyelhetők meg. Edények közül egy kihajló peremű tálak, bögrék 

és fazekak feltételezhetők. 
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Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a platón helyezkedett el, közel a B-1418 és 

B-1134-es gödörkomplexumhoz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Háztartási hulladéktárolási funkció valószínűsíthető. 

 

B-1528 nagy, szabályos formájú gödör  

 
Kerek, sekélyebb, szabályos gödör egyrétegű szürkésbarna, tömött, lösszel kevert 

humuszos betöltéssel. Egy narancsos vörösre égett inkább gömbölyded agyagnehezék 

töredéke került elő innen. A közelben a B-1038-ban feküdt egy orsógomb. Állatcsontban 

szegényes gödörnek bizonyult, csupán két nagypatás, egy kiskérődző és egy madár 

csontja volt azonosítható. A kerámiatöredékek között korsótöredékek és fazékformák 

azonosíthatók. 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a platón nyugati felén helyezkedett el, közel 

a B-1530, B-1038-as gödrökhöz és a B-1134-es gödörkomplexumhoz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Textilkészítés a közelben, és hulladéktárolási funkció 

valószínűsíthető. 

 

B-1530 tárológödör - űrtartalom= 1,5072 m3 /1507 liter 

 
Szabályos, méhkas alakú gödör homogén, sötétszürke, enyhén lösszel kevert, faszenes 

humuszos betöltéssel. Csupán néhány darab, egy rágott szarvasmarha, egy sertés és 

három nagypatás csontja és egy kagyló került elő. A kerámiatöredékek között csak egy 

csésze töredéke valószínűsíthető. 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumcsoport nyugati felén helyezkedett el, közel a B-1528-

as gödörhöz. 
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Lehetséges tevékenységek, funkció: Tároló, majd hulladék tárolási funkció 

valószínűsíthető. 

 

B-1631 nagy, szabályos formájú gödör  

 

Viszonylag kerek, sekély, beásás. Felső rétege szürke, tömött, agyagos humuszos, 

paticsos betöltés. Egy edény darabjai hevertek a gödör tetején a humuszolás után. 

Ezenkívül egy csillámos homokkőlap került elő innen. Az állatcsont mennyisége nem 

jelentős, összesen 13 darab csont és egy kagyló került elő. Kerámiaanyag jelentősebb, 

viszonylag egységesen megoszlanak a beazonosítható formák. Mind tálaló-, mind főző- 

és tárolóedények előfordulnak. 

 

  

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a plató közepén helyezkedett el, közel a B-

1020-as és B-2503-as gödörhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Étkezéshez kapcsolódó tevékenységek nyomai, 

hulladék tároló funkció valószínűsíthető. 

 

B-1769 tárológödör - űrtartalom= 0,667250 m3/667 liter 

 
Szabályos, cilindrikus formájú gödör, rétegzett humuszos betöltéssel, melyben világos 

szürkésbarna, faszenes, paticsszemcsés, lösszel kevert, tömött és lazább hamus 

humuszos rétegek váltják egymást. Az égett rétegből egy erősen megégett kovaszilánk 

került feltárásra, melynek hátlapján sarlófény látható. 

Egy különleges méltóság jelvényként értelmezhető csiszolt kőeszközt kell kiemelnünk 

innen. A töredék formája alapján feltételezhető, hogy egy kőbuzogány lehetett, melynek 

nyersanyaga is távolabbi (Kis-Lengyelország vagy a Balkán) területek felé mutat. 
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Csonteszközök közül egy véső-szerű kaparó, melynek élét dörzsöléssel alakították ki, és 

egy kaparással és dörzsöléssel kihegyezett, alig használt ár feküdt a gödörben. Ez 

utóbbin sekély és vékony kopásnyomok figyelhetők meg, amely egyrészt csavaró 

mozgások végzésére, illetve puha anyaggal történő használatra utalnak (textilkészítés, 

varrás?). Innen került elő egy díszített, ovális, középen átfúrt agyag korong, mely csüngő, 

esetleg amulett lehetett. 

Állatcsontban is nagyon gazdag volt a gödör, közel 420 darab csont került elő innen, 

melynek 25%-a fiatal egytől származott. A legnagyobb arányban különböző életkorú 

kiskérődzők jelennek meg. Ezek legalább 11 egyed maradványai, három infantilis (5-7 

hónapos körüli), négy juvenilis (1-2 éves), és négy kifejlett, adultus. A fajok között több 

hal (harcsa, ponty) és madár (nyári lúd) is előfordult. A csontok között volt két 

szarvtöredék és számos rágott, égett darab. Több kiskérődző-csonton vágás nyomai is 

előfordultak. A kerámiatöredékeket is nagy mennyiségben tartalmazott a gödör. Az 

azonosítható edények felét tálaló, másik felét főző- és nagyobb tárolóedények teszik ki. 

  

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a plató közepén helyezkedett el, közel a B-

1020-as és B-711-es gödörhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Textilművességet a B-711 és B-1020-as közeli gödrök 

is erősítik, és a bőrmegmunkálás is felvethető az eszközök alapján. Az állatcsont és 

kerámialeletek főleg ételkészítéshez és -fogyasztáshoz köthetők, de a gödör különleges 

státuszát – rituális hulladék jellegét sugallja a kőbuzogány jelenléte. A nagyobb 

mennyiségű állatcsont és tálaló, ivó edények jelenléte esetleg ünnepi/szertartáshoz 

kapcsolódó közösségi étkezésként értelmezhetők? 

 

B-1829 tárológödör, hozzá tartozó cölöplyukak B-1828, B-1830 - űrtartalom= 2,797740 

m3/2797 liter 
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Szabályos méhkas alakú, mélyebb gödör rétegzett szürke, enyhén paticsszemcsés, 

löszös, agyagos, tömött humuszos betöltéssel, melyben sárgásbarna, lösszel erősen 

kevert rétegek voltak megfigyelhetők közép tájon és a felszínhez közel. A gödörben egy 

nagy vastag falú hombár összeroppant darabjait találtuk. A tárolóedény teljesen 

restaurálható volt, amely az edény elsődleges hulladék jellegét mutatja, azaz a használat 

helyén maradt vagy került „kidobásra, ezzel alátámasztva a gödör tároló funkcióját. A 

gödör északkeleti és keleti oldalán két cölöplyuk helyezkedett el, talán valamilyen, a 

gödröt védő, szárnyékot tartó cölöpök lyukai lehettek. Állatcsont viszonylag nagyobb 

mennyiségben került elő, de szinte csak háziasított fajok szerepelnek és 20% a fiatal 

egyedek aránya köztük. Egy kiskérődző-bordán vágásnyomok figyelhetők meg. 

Kerámiaformák között inkább a főző- és nagy tárolóedények dominálnak. Néhány 

kagylóhéjat is tartalmazott a gödör. 

 

  

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a plató közepén helyezkedett el, közel a B-

608-as és B-2304-es gödörhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A nagyobb mennyiségű állatcsont és kerámialeletek 

főleg háztartási hulladéknak értelmezhetők, a gödör pedig tároláshoz köthető.  

 

B-1890 tárológödör? - űrtartalom= 0,35325 m3/353 liter 

 
Sekély, kisebb beásás. Talán szabályos kerek gödör alja lehet, betöltése sötétbarna, 

tömött, lösszel enyhén kevert humusz. Csak két kiskérődző foga és egy borda került elő, 

illetve néhány vastagabb kerámiatöredék, amely hombárt valószínűsít. 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a plató nyugati felén helyezkedett el, közel 

a B-2237-es és B-1894-es gödörhöz. 
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Lehetséges tevékenységek, funkció: A viszonylagos leletmentesség és az egységes betöltés 

talán az eredeti tároló funkciót sugallja. 

 

B-1894 szabálytalan formájú gödör 

 
Nagy, sekély amorf beásás, amelyet a lelőhely kelta korszakához sorolható három, 

paticsos gödör vágott.  Betöltése világos barnásszürke, löszszemcsékkel kevert, tömött 

humusz volt. 

A gödörből egy retusált penge került elő, melynek mindkét lapján sarlófény látható. A 

kerámiatöredékekből két bögre és három korsóforma valószínűsíthető, ezenkívül  még 

egy égett szarvasagancs feküdt a gödörben. 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a plató nyugati felén helyezkedett el, közel 

a B-2237-es, B-1890-es gödörhöz és B-877, B-945-ös gödörkomplexumhoz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Hulladéktároló funkció. 

 

B-1912 tárológödör - űrtartalom= V=1,5386 m3/1538 liter 

 
Szabályos, enyhén öblösödő méhkas alakú gödör egyrétegű, homogén világos 

barnásszürke humuszos betöltéssel. Alján feljött a talajvíz, csupán két szarvasmarha-

csontot találtunk ebben a gödörben és egy amfora típusú fazék töredéke volt 

azonosítható. 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a plató nyugati felén helyezkedett el, közel 

a B-877-es és B-945-ös gödörkomplexumokhoz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Tároló funkció megmaradhatott. 

 
B-2010 nagy, szabályos formájú gödör  

 
Szabályos, sekély, kerek gödör egységes világos szürkésbarna, lösszel kevert humuszos 

betöltéssel. Valamikor tárológödör alja lehetett.  

Egy nagyon szépen csiszolt, fehér, korong alakú mészkőgyöngy került elő innen. Kevés, 

csupán hat nagypatás és négy feltehetően sertéscsont feküdt a gödörben. 

Kerámiatöredékeket nagyobb mennyiségben tartalmazott a beásás, közöttük a 

tálalóedények dominálnak. 
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Elhelyezkedés: A bolerázi objektumcsoport északi szélén helyezkedett el, közel a B-1367-

es és B-2037-es gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Tevékenység nem azonosítható. A különleges 

tárgynak tartható mészkő gyöngyön kívül háztartási hulladékként értelmezhető leletek 

kerülhetett bele.  

 

B-2037 kis, szabályos gödör 

 

Szabályos, sekély, kerek gödör egységes világos szürkésbarna, lösszel kevert humuszos 

betöltéssel. Lehet, hogy tárológödör alja. Csak négy állatcsont-töredék került elő a 

gödörből, egy sertés, egy kiskérődző, egy szarvasmarha és egy kistestű emlősé. 

Kerámiatöredékek nagyobb számban voltak a gödörben, két tálat és egy fazekat lehetett 

azonosítani közöttük. 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumcsoport északi szélén helyezkedett el, közel a B-1367-

es és B-2010-es gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Tároló funkció? után háztartási hulladék kerülhetett 

bele. Tevékenység nem azonosítható. 

 

B-2043 tárológödör - űrtartalom= 2,031187 m3/2031 liter 

 

Szabályos, mély,  méhkas alakú gödör. A mellette lévő B-2162-es sekélyebb gödörben 

összeroppant tárolóedény maradványait találtuk. Betöltése homogén barna, 

löszszemcsékkel kevert, tömött humusz. Állatcsontból néhány fiatal szarvasmarha, 

sertés és kutya csontja került elő. Edénytöredékek közül több tálat lehetett 

beazonosítani. 
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Elhelyezkedés: A bolerázi objektumcsoport északi szélén helyezkedett el, közel a B-2162-

es és B-2142-es gödrökhöz, mely utóbbi tetején találtuk a K-31-es tüzelőhelyet. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Tároló funkció után háztartási hulladék kerülhetett 

bele. Tevékenység nem azonosítható. 

 

B-2122 tárológödör - űrtartalom= 1,7662 m3/1766 liter 

 
Nagy, kerek gödörnek induló, majd lépcsősen hirtelen beszűkülő méhkas alakú gödör. 

Betöltése rétegzett vörösesbarna, enyhén lösszel kevert, tömött humuszos rétegekkel. 

Egy négyszögletes csiszolólap sarok töredéke és egy amfora típusú fazék darabja került 

elő innen. Állatcsontból csak két szarvasmarha, egy sertés és egy ló csontja feküdt a 

gödörben. Az egyik marhacsont rágott volt. 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumcsoport északi szélén helyezkedett el, közel a B-2133-

es és B-2142-es gödrökhöz, mely utóbbi tetején találtuk a K-31-es tüzelőhelyet. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Tároló funkció után háztartási hulladék kerülhetett 

bele. Tevékenység nem azonosítható. 

 

B-2133 szabálytalan formájú gödör  

 
Szabálytalan formájú, sekély beásás, egyrétegű világosszürke, enyhén löszös, paticsos, 

tömött humuszos betöltéssel. A gödörben feküdt egy alig használt kihegyezett 

gímszarvas-agancs, illetve egy darabokra törött vadkanagyar, kőpenge kaparásnyomok 

figyelhetők meg egyik élén. Valószínűleg kaparóként használták bőrre vagy fahántolásra. 

Állatcsontból csupán kilenc töredék került elő, melyek kistestű emlősökhöz és 

szarvasmarhához tartoztak. Kerámiatöredékek között négy csészeforma is azonosítható 

volt, ezenkívül egy amfora típusú fazék valószínűsíthető. 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumcsoport északi szélén helyezkedett el, közel a B-2122-

es tárológödörhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Bőrmegmunkáláshoz, fahántoláshoz, talán 

eszközkészítéshez kapcsolódó leletek. 

 

B-2142 K-31 tűzhely/kemence 
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A nagy, szabályos, kerek gödör felső rétegében találtuk a lesározott, kiégett tűzhely 

platnit. Alatta a gödör betöltése homogén sötétbarna  humusz volt. Állatcsont nem került 

elő, csupán egy fazék töredéke. 

Elhelyezkedés: A bolerázi gödörcsoport és a plató északi szélén. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Élelem előkészítése. 

 

B-2162 kis, szabályos gödör 

 

Sekélyebb, kerek beásás a B-2043 tárológödör mellett, homogén sötétbarna, enyhén 

löszös, tömött humuszos betöltéssel. Egy nagyméretű tárolóedény részben restaurálható 

darabjai kerültek elő, amely ez esetben elsődleges hulladéknak tekinthető. Egy törött 

kőbalta feküdt a gödörben, melyen másodlagos hasznosítás nyomai láthatók. Mellette 

egy pattintott kőeszköz készítéséből származó, technikai hulladéknak tekinthető 

kovaszilánk került elő. Csonteszköz is feküdt a gödörben; egy enyhén égett és 

felfényeződött gímszarvas-agancság és egy szarvasmarha-lábközépcsontból készített 

vakaró, melynek élét rendszeresen megújították. Összesen 34 állatcsont került elő, 

melyből egy ló- és egy marhacsonton rágás nyomai voltak láthatók. Kagylóhéjakból is 

innen került elő szinte a legtöbb a telepen. Edénytöredékek között inkább a főző- és 

tárolóedények dominálnak.  

  

 

Elhelyezkedés: A bolerázi gödörcsoport és a plató északi szélén, közvetlen a B-2043-as 

tárológödör mellett. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Eszközkészítés, bőrmegmunkálás? közelben tároló 

funkció valószínűsíthető (B-2043). 

 

B-2213 szabálytalan formájú gödör 
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Amorf, sekély beásás homogén sötétszürke, humuszos betöltéssel. Állatcsont nem került 

elő. Egy kihajló peremű tál töredéke azonosítható a benne talált kevés kerámiatöredék 

között. 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumoktól távolabb, a plató északnyugati szélén 

helyezkedik el, viszonylag közel a B-2214-es gödörhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Az adatok alapján nem lehet tevékenységi 

területet megállapítani. 

 

B-2214 szabálytalan formájú gödör 

 

Mélyebb, szabálytalan formájú gödör egységes sötétszürke, enyhén löszfoltos, 

paticcsal kevert, tömött humuszos betöltéssel.  

A gödörben egy mindkét élén kopott kova penge és egy Úrkút-eplényi magkő 

nyersanyag feküdt. Állatcsontokból csak szarvasmarha-, sertés- és nagypatás csontok 

kerültek elő, melyek közül egy sertéscsont égett volt. Emellett egy kagyló került még 

elő. Az edénytöredékekből főleg főző-, és kisebb tárolóedények azonosíthatók. 

 

  

 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumoktól távolabb, a plató északnyugati szélén 

helyezkedik el viszonylag közel a B-2213-es gödörhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Eszközkészítés?, háztartási hulladék 

 

B-2237 nagy szabályos formájú gödör 

 

Nagyméretű, mélyebb, amorf beásás. Rétegzett betöltésében szürkésbarna, paticsos, 

állatcsontos, kerámiás, tömött humuszos réteg váltakozik homogénebb humuszos 

réteggel, és az alján faszenek is láthatók voltak. 
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A gödör nagyon sok csiszolt kőeszközt tartalmazott. Egy nagyméretű, ép (23 kg) 

faragott őrlő- és hozzá tartozó felsőkövet, egy másik bemélyedés nyomokat mutató 

őrlőkövet, egy csiszolólapot, két csiszolókavicsot (kerámiához simításra, fényezésre) 

és egy másodlagos felhasználás nyomait mutató kőbaltát. Az ép őrlőkő szett 

esetében elsődleges vagy ’de facto’ hulladékról beszélhetünk, amely valószínűsíti 

magát a tevékenység helyszínét. Pattintott kövekből egy égett pengetöredék és két 

magkő nyersanyag (szentgáli radiolarit és egy szarukő) említhető meg. Innen került 

elő továbbá három közel azonos típusú (konkáv/konvex kónikus) orsógomb, mely 

feltételezi, hogy ugyanahhoz a szövőszékhez tartozhattak. Nagy mennyiségű 

állatcsont is tartozott a gödörhöz, melynek nagy részét szarvasmarha-csontok 

alkották. A szarvasmarha-csontokon és egy vaddisznócsonton rágásnyomokat 

lehetett megfigyelni, és egy kagylóhéj is került elő. A gödör nagyon nagy mennyiségű 

edénytöredéket tartalmazott, egy kis csésze restaurálható volt. Nagy a tálalóedények 

és azon belül az ivó edények aránya, de fazekak és tárolóedények is azonosíthatók.  

 

  

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok nyugati felén, közel a B-1038, B-1890 és B-

2307-es gödrökhöz  

Lehetséges tevékenységek, funkció: A gödör számos tevékenységet felvet a benne 

talált leletek alapján; élelem előkészítése (őrlés, feldolgozás), eszközkészítés, 

kerámiakészítés, textilművesség és talán rituális lakoma maradványai? háztartási 

hulladéktárolás. 

 

B-2272  nagy, szabályos formájú gödör - űrtartalom= 2,034720 m3/2034 liter 

 

Szabályos, kerek beásás, egységes világosszürke, enyhén lösszel kevert, tömött 

humuszos feltöltődéssel. A gödörben ritka nyersanyagra bukkantunk; három kicsi 
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okkerrög került elő innen, melyből az egyik átfúrt, csüngőként hordható volt. A 

mecseki radiolaritból készített penge disztális töredéke mellett, egy vadkanagyarból 

készített kaparó, melynek élein kőpengével kapart eszközkészítési nyom látható. 

Talán bőrmegmunkálásra, fahántolásra használhatták. Állatcsontból néhány 

szarvasmarha- és nagypatás csont került elő. Az egyik lapos csonton rágásnyomok 

láthatók. A kevés kerámiatöredékből egy kihajló peremű tál töredéke azonosítható 

még a gödörből. 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumoktól távolabb, szinte egyedül áll a plató nyugati 

szélén. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Bőrmegmunkálás, vágás, hántolás, 

kerámiakészítés. 

 

B-2304 tárológödör - űrtartalom= 1,907550 m3/1907 liter 

 

Szabályos méhkas alakú gödör rétegzett betöltéssel. Legfelső világosbarna, tömött, 

lösszel enyhén kevert humuszos réteg után egy sötétszürke, laza, hamus, humuszos, 

kerámiatöredékekben gazdag réteg következett, legalul sárga, löszös csíkok jelentek 

meg a humuszrétegben. Csonteszközökből nagyobb készlet került elő innen, két 

szarvasmarha bordából kialakított kaparó. Mindkettő enyhén felfényeződött, az 

egyiknek a rövidebb végén, a másiknak mindkét élén használati kopásnyomok 

láthatók. Ezeken kívül még két róka? csontból, kaparással és dörzsöléssel 

kihegyezett, erősen felfényeződött ár került elő. Ezeket az eszközöket 

bőrmegmunkálás, esetleg textilkészítés során használták. A textilkészítésre utal még 

egy lapos konvex orsógomb töredéke is. Állatcsontból is jelentősebb mennyiséget 

találtunk a gödörben. Közel 30% a fiatal egyedek aránya. Nagy mennyiségű 

kerámiatöredék látott napvilágot, viszonylag sok tálalóedény, azon belül is tál került 

elő az azonosítható formák közül a gödörből, de főző- és tárolóedények is jelen 

vannak. 
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Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a platón, a B-1829, B-608-as tároló 

gödrökkel egy sorban. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Bőrmegmunkálás, esetleg textilkészítés, 

ételfogyasztás, és az égésnyomok talán nagyobb lakoma (rituális) maradványait 

jelentik, ehhez kapcsolódóan hulladéktároló funkció valószínűsíthető. 

 

B-2307 kis, szabályos gödör 

 

Kisméretű, szabályos sekélyebb gödör szürke, enyhén faszenes, paticsszemcsés, 

löszös, humuszos betöltéssel. Csupán három állatcsont-töredék feküdt a gödörben, 

mindhárom szarvasmarha, illetve nagypatás csontja, ez utóbbi égett volt. 

Kerámiatöredékek között egy tálat és fazekat lehetett azonosítani. 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a platón, a B-2237-es gödörhöz közel. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A gödör tartalma alapján tevékenységi körök nem 

azonosíthatók, talán a B-2237-es gödörben feltételezett rituális lakoma nyomai 

figyelhetők itt is meg.  

 

B-2310 kis, szabályos gödör 

 

Sekély, kerek kis beásás, barna, enyhén paticsszemcsés, lösszel kevert, tömött 

humuszos betöltéssel. Egy kicsit ráfedett B-2311-re, tehát annál fiatalabb lehet. 

Állatcsont nem, de egy kihajló peremű tál töredékét tartalmazta a gödör. 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a platón, a B-2311-es gödör mellett. 

Szuperpozíció nem volt eldönthető. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A gödör tartalma alapján tevékenységi körök nem 

azonosíthatók. 

26% 

13% 

8% 

45% 

2% 
2% 

4% 
Állatcsont kiskérődző 

szarvasmarha 

nagypatás 

kisméretű emlős 

kutya 

madár 

hal (harcsa) 

2 

9 

3 

1 

3 

3 

Kerámiaformák 
Korsó  

Tál kihajló peremű   

Amfora típusú 
edény  

Amfora típusú 
tárolóedény 

Fazék  

Tárolóedény  



 

226 
 

 

B-2311 tárológödör - űrtartalom= 2,769480 m3 /2769 liter 

 

Szabályos, méhkas alakú gödör homogén barna, paticsos, tömött humuszos 

betöltéssel. Ez a másik olyan gödör, ahonnan sok csiszolt kőeszköz és teljes őrlő szett 

került elő, amelynél kijelenthető, hogy elsődleges vagy ’de facto’ hulladéknak 

tekinthető. A hatalmas egész őrlőkő (30 kg) mindkét oldala íveltre faragott, 

kiteknősödött, kis gödröcskék figyelhetők meg rajta, mellette volt a hozzátartozó 

felsőkő, mely félbetörött. A készlethez tartozhatott még két bazalt dörzskő/marokkő 

és egy őrlőlap-töredék, amelyet másodlagosan lecsiszoltak és marokkőnek 

használtak. 

Állatcsontok közül a nagyobb mennyiségű harcsacsontot, néhány kagylót és az egyik 

kisemlős csonton megfigyelt rágásnyomokat érdemes megemlíteni. Szarvas 

agancstöredéke feküdt még a gödörben. Edénytöredékek szép számmal kerültek elő 

a gödörből, egy kihajló peremű tálat és egy nagyobb méretű tárolóedényt lehetett 

restaurálni az anyagból, a töredékek többi darabja is kisebb-nagyobb 

tárolóedényekre enged következtetni. 

 

 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumcsoport nyugati felén, közel a B-2323, B-2237-es 

gödrökhöz  

Lehetséges tevékenységek, funkció: Élelem és étel előkészítése (őrlés) fontos 

tevékenység lehetett a környéken kapcsolódva a B-2237-es gödörben talált 

eszközökhöz. Esetleg az eszközkészítést is érdemes felvetni a szarvasagancs alapján, 

illetve a gödör tároló funkcióját a formája és a tárolóedény alapján. 

 

B-2323 tárológödör - űrtartalom= 1,044835 m3/1044 liter 
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Szabályos méhkas alakú gödör felső rétegeiben szürkésbarna, enyhén löszös, 

paticsszemcsés, meszes, tömött humuszos, míg a lentebbi rétege szürkésbarna, 

paticsos, faszenes, löszös, lazább humusz teli leletanyaggal. Ebből a gödörből is 

került elő egy őrlőkő-töredék  (2 kg) és egy másik kődarab. Jelentős mennyiségű 

állatcsontot tartalmazott a gödör, köztük több rágás-, égés- és vágásnyomokat 

mutató darabot. Néhány kagylóhéj-töredék is színesítette a leletanyagot. 

Kerámiaanyagból is nagyobb mennyiség feküdt a gödörben, tálaló, (főleg tálak) főző-, 

és tárolóedények azonosíthatók közöttük.  

 

  

 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumcsoport nyugati felén, közel a B-2311, B-2237-es 

gödrökhöz  

Lehetséges tevékenységek, funkció: Élelem előkészítése, vágás, esetleg őrlési 

tevékenység kapcsolódik a környező gödrökben (B-2237, B-2311) talált leletek 

alapján  feltételezhető  tevékenységekhez.  Rituális  lakoma  maradványai 

feltételezhetők az állatcsontokon megfigyelhető nyomok és a gödör égett, hamus 

betöltése alapján. 

 

B-2344 szabálytalan formájú gödör  

 

Nagyobb amorf beásás, felső rétegében sötét szürkésbarna, erősen paticsos, tömött 

humusszal, lentebb szürkésbarna, löszbabás, enyhén lösszel kevert, paticsszemcsés, 

tömött humusszal töltődött fel. Állatcsontok között úgy tűnik, hogy csak háziasított 

fajok fordulnak elő. Kerámiatöredékek között tálak és inkább különböző méretű 

tárolóedények azonosíthatók. 
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Elhelyezkedés: A bolerázi objektumcsoport déli szélén, a kisajátítási határon, közel a 

B-2311, B-2756, B-2323-es gödrökhöz  

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján tevékenységek nem 

azonosíthatók, talán háztartási hulladéktároló funkció feltételezhető. 

 

B-2400 tárológödör - űrtartalom= 0,680595 m3/680 liter 

 

Feltehetően szabályos tárológödör alja. Betöltése homogén sötétbarna, tömött 

humusz. Innen került elő egy különleges formájú, ovális, mély edény, amelyet talán 

só lepárlására használtak? (Horváth 2012, 615, 52.1 ábra; Gibbson – Woods 1990, 

271). Két őrlőkő töredéke és két, csillámos homokkőlap feküdt a gödörben, 

mindkettőn vájat figyelhető meg, talán a só töréséhez, őrléséhez is kapcsolható. 

Mellettük egy törött penge, élein használati kopásnyomok, a hátlapján látható 

sarlófény figyelhető meg. A lapos kónikus orsógomb töredéke a szövőszéket 

valószínűsíti a közelben, annál is inkább mert a szomszédos B-2786 gödörben is 

feküdt egy, a közeli B-2419-ben pedig egy agyagnehezéket találtunk. Több, ilyen 

típusú orsógomb a B-2237-es gödörben feküdt még. Állatcsontokban is gazdagnak 

bizonyult a gödör, több rágott, égett és két vágásnyomokat mutató csont került elő 

innen. Több lúd (nyári) és egy csuka csontjai is voltak köztük. A kerámiaanyag is 

jelentősebb mennyiségű volt és típusokban gazdag. Legnagyobb számban tálak 

jelennek és a leletek majdnem háromnegyedét a tálalóedények alkotják.  
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Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a platón helyezkedett el, a B-2786-os 

gödör mellett, és közel a B-2419 és B-2237-es gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Textilkészítési tevékenység valószínűsíthető a 

környéken a B-2237, B-2419 és B-2786-os gödrökben talált leletekkel együtt. Élelem 

előkészítése, só törése, darabolása, étkezés (talán nagyobb lakoma?) nyomai, és 

ebből következően hulladéktároló funkció azonosítható. 

 

B-2410 szabálytalan formájú gödör  

 

Nagyobb szabálytalan beásás, világosbarna, enyhén lösszel kevert, paticsos tömött 

humuszos betöltéssel. A gödörből nagy, tapasztás nyomokat mutató paticsdarabok 

kerültek elő. Állatcsontok közül több rágott és egy égett darab is előkerült. 

Kerámiatöredékeket is nagy mennyiségben találtunk a beásásban mind a tálaló 

(főleg ivó edények), mind a főzéshez, tárolásra alkalmas edénytípusok megtalálhatók 

közöttük. 

 

  

 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a platón helyezkedett el. 
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Lehetséges tevékenységek, funkció: Tapasztásnyomokat mutató paticsdarabok felvetik 

a gödörben kialakított tűzhely, platni lehetőségét, ebből következően élelem 

előkészítése, főzés köthető ide és hulladéktároló funkció. (Tapasztott paticsdarab 

épület falának darabja is lehetne.) 

 

B-2419 kút? - űrtartalom= 3,925 m3/3925 liter 

 

Nagyon mély, meredeken beszűkülő beásás. Betöltésében sárgásbarna, lösszel kevert 

sávok váltják a szürke, agyagos, humuszos, tömött rétegeket. Alján feljött a talajvíz, 

nem lehetett tovább bontani. Innen került elő egy gömbölyded formájú szövőszék-

nehezék. Orsógomb a közeli B-2400-ben volt. Állatcsontból is több darab feküdt a 

gödörben, több nagypatás, szarvasmarha és sertéscsont égett volt, egy kiskérődző 

csontján pedig rágás nyomai figyelhetők meg. A beásásban található 

kerámiatöredékek alapján egy korsót, egy tálat egy amfora típusú fazekat és 

tárolóedényt lehet valószínűsíteni. 

 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a platón, a kisajátítási határ szélén 

helyezkedett el, ezért csak a fele lett feltárva. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Ha az objektum kút volt, annak felhagyását, 

hulladékkal való töltődését feltételezhetjük. Az agyagnehezék textilkészítési 

tevékenységet valószínűsít a közelben.  

 

B-2485 gödörkomplexum B-2903, B-2904, B-2905 

 

Szabálytalan formájú, kisebb gödörkomplexum, melybe a másik három beásás 

mélyed. Betöltése világosszürke, paticsos, enyhén lösszel kevert, tömött humusz. A 

B-2903-mas bemélyedés enyhén löszös, paticsos, faszénszemcsés, tömött humuszos 
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feltöltődésű volt. A gödörkomplexum viszonylagos közepén egy szarvasmarha-

koponya feküdt szarvaival együtt. A B-2903 és 2904-es bemélyedésből három 

csiszolólap és egy kőtöredék látott napvilágot. Emellett egy sérült, eredetileg 

sarlófényes kovapenge, és két eszközkészítési (szilánk) hulladék feküdt a 

beásásokban. Csonteszközből egy dörzsöléssel és kaparással kialakított ár került elő, 

melyet az eltörése után is még egy ideig használhattak. Különleges státusz jelvény 

lehetett az a gondosan megmunkált, egykor nyélben tartott, csak kismértékű 

használat nyomát mutató lándzsahegy, amely inkább rituális tárgynak tartható, mint 

valódi fegyvernek. Egy gímszarvas-agancsból mindkét végén kihegyezett, félkész 

eszköz került még elő két darabban, funkciója nem meghatározható. Egy ép, konkáv 

kónikus orsógomb pedig a B-2903 beásásban feküdt. Igen nagy mennyiségű 

állatcsontot tártunk fel ebből a komplexumból, változatos fajösszetétellel. A 

beásásban viszonylag magas volt a kutyacsontok aránya. Több égett, rágott darab 

volt közöttük, egy kiskérődzőn és kisemlősön pedig vágásnyomok láthatók. A 

tyúkcsontok feltehetően a középkori rétegből kerültek a leletek közé. Egy kagylóhéj 

is feküdt a gödörben. Viszonylag magas a tálalóedények, azon belül is az iváshoz 

kapcsolódó kerámiák aránya, de főző- és tárolóedények is szép számban 

azonosíthatók a gödörkomplexumban. 

 

  

 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a platón helyezkedik el, közel a B-2942, 

B-2946-es gödrökhöz. 

Lehetséges  tevékenységek,  funkció: Változatos  tárgyösszetétel köthető 

bőrmegmunkáláshoz, textilkészítéshez, esetleg eszközkészítéshez. Az előkerült 

leletek másrészt ételkészítéshez és fogyasztáshoz kapcsolhatók, de a gödör 

különleges státuszát – rituális hulladék jellegét – sugallja a gödör közepén eltemetett 
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szarvasmarha-koponya és a csiszolt, lándzsahegy és az égésnyomok. A nagyobb 

mennyiségű állatcsont és tálaló, ivó edények jelenléte esetleg ünnepi szertartáshoz 

kapcsolódó rituális étkezéshez/lakomához köthető? 

 

B-2503 nagy szabályos formájú gödör  

 

Nagyon  sekély,  kerek  gödör 

egyrétegű szürkésbarna, lösszel 

kevert, tömött humuszos betöltéssel. 

Nagyobb mennyiségű állatcsont 

került elő a gödörből, de a csontok 

majdnem  90%  sertéstől és 

kiskérődzőktől származik. Néhány 

darab vágás- és rágásnyomokat 

mutat. Edényekből egy bögre és két 

fazék  volt  feltételesen 

beazonosítható a néhány töredék 

közül. 

 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a platón helyezkedik el. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Élelem-előkészítés (vágás?) tevékenysége, illetve 

háztartási hulladéktároló funkció valószínűsíthető. 

 

B-2553 nagy, szabályos formájú gödör  

 

Kerek, cilindrikus formájú gödör, akár tárológödör is lehetett. Betöltése rétegzett, 

sötétszürke, enyhén löszszemcsés, tömött humusz és löszösebb humusz helyezkedett 

el benne. A beásásból egy keskeny finomszemcsés őrlőlap végtöredéke került elő. 

Összesen 16 állatcsont-töredéket tártunk fel a gödörben, viszonylag magas a 

nagypatások aránya. A beazonosítható töredékek alapján tálalóedényeket egy bögre 

és egy tál képviseli, a főző- és tárolóedényeket egy amfora típusú edény és egy fazék. 
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Elhelyezkedés: A bolerázi objektumcsoport keleti felén helyezkedik el. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Őrlés, csiszolás és hulladéktároló funkció 

valószínűsíthető. 

 

B-2629 nagy, szabályos formájú gödör 

 

Nagyméretű, kerek gödör fekete, tömött, humuszos agyag betöltés sárga 

agyagcsíkokkal váltakozik benne. A talajvíz állandóan feljött az alján. Egy nagypatás 

csontja, néhány jellegtelen kerámia és kagyló került elő. 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumoktól távolabb, a plató alján a mocsaras 

Nagyberek szélén helyezkedett el. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletmentesség, a viszonylag szabályos forma 

alapján a gödör tároló funkciója feltételezhető?  

 

B-2650 kis, szabályos formájú gödör 

 

Srégen, beszűkülő, szabályos gödör 

fekete, tömött, humuszos agyagos 

betöltéssel, melyet közép tájon sárga 

agyagcsík tarkít. Állatcsont nem volt 

a gödörben, viszont kerámia-

leletanyagot nagy mennyiségben 

tartalmazott a beásás. A löszös 

rétegben  legalább  három 

nagyméretű tárolóedény és több 

fazék darabjai feküdtek. Két őrlőkő 

került még elő a gödörből, az egyik 

V-átmetszetű. 
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Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok csoportjától távolabb, a plató alján, közel a 

Nagyberek mocsaras széléhez helyezkedett el. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Tárolóedények töredékei, szabályos forma alapján 

talán tetten érhető a gödör tároló funkciója, illetve őrlés valószínűsíthető. 

 

B-2740 gödörkomplexum-B-2741 

 

Sekély, amorf beásás, betöltése egységes sötétszürke, enyhén löszös, tömött humusz. 

A gödörből csupán négy szarvasmarha csont került elő. Ezenkívül  a néhány itt talált 

kerámiatöredékből egy korsó, egy tál és egy fazék feltételezhető. 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumcsoporttól kicsit elkülönülve, a felület déli szélén 

helyezkedik el, közel a B-2744-es gödörhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A gödör tartalma alapján tevékenységi körök nem 

azonosíthatók, talán egyedül a hulladéktároló funkció valószínűsíthető. 

 

B-2744 kis, szabályos formájú gödör 

 

Kicsi, sekély, kerek gödör sötétszürke, lösszel, apró paticsszemcsékkel kevert 

humuszos betöltéssel. Egy kiskérődző csigolya került elő belőle. Ezenkívül a néhány 

itt talált kerámiatöredékből egy korsó és egy tál feltételezhető. 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumcsoporttól kicsit elkülönülve, a felület déli szélén 

helyezkedik el, közel a B-2740-es objektumhoz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A gödör tartalma alapján tevékenységi körök nem 

azonosíthatók, talán egyedül a hulladéktároló funkció valószínűsíthető. 

 

B-2753 kút?- űrtartalom= 4,5781 m3/4578 liter 

 

Nagy, szabályos lépcsősen beszűkülő, mély gödör. Aljában feljött a talajvíz. Betöltése 

rétegzett. A sötét barnásszürke, lösszel, agyaggal kevert, enyhén paticsszemcsés, 

tömött humuszt egy meszes, löszös réteg tarkítja középtájon. A mély, kútszerű gödör 

nagy mennyiségű állatcsontot tartalmazott, de azok mind feltehetően egy fiatal 

tehénhez tartozhattak. Az állat csontjai nem anatómiai rendben feküdtek a 

gödörben/kútban, ezért nem merült fel a gödör áldozati jellege. Az egyik darabon 
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rágásnyomok figyelhetők meg. A marhacsontokon kívül egy vadmacska-állkapocs 

töredéke került elő. Vadmacskacsontok előfordulása ritkának mondható a rézkori 

lelet együttesekben, de a gödör zárt kontextusa, szuperpozíció hiánya ideköti a 

töredéket. A macska feltehetően prémje miatt lehetett zsákmányállat. Az itt feltárt öt 

darab kerámiatöredék alapján egy kihajló peremű tál valószínűsíthető. 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok csoportjától távolabb, a plató alján, közel a 

Nagyberek mocsaras széléhez és a B-2757, B-2650-es gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A gödör tartalma alapján tevékenységi körök nem 

azonosíthatók, esetleg a közelben bőrfeldolgozás? Feltételezhető, hogy kútba egy 

állat teteme kerülhetett be?, amely a kút használatának végét is jelentette. 

 

B-2756 tárológödör - űrtartalom= 0,907460 m3/907 liter 

 

Későbbi korszak beásása eldeformálta, de egyébként egy szabályos méhkas alakú 

gödör. Betöltése homogén sötét barnásszürke, lösszel és agyaggal kevert, enyhén 

paticsszemcsés, tömött humusz. A gödörből egy hullott gímszarvas-agancsból 

kaparással és fúrással kialakított kalapács vagy fejsze került elő. Ezenkívül csak 

néhány állatcsont, három nagypatás és két kisemlős csontja voltak benne, illetve a 

néhány darab kerámiatöredékből két bögre, egy korsó és egy fazék forma 

feltételezhető. 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a platón helyezkedik el, közel a B-2400 

és B-2419-es objektumokhoz.  

Lehetséges tevékenységek, funkció: Az agancs kalapács/fejsze, vágás funkcióhoz 

köthető, de leletszegénysége, homogén betöltése tároló funkciót sugall. 

 

B-2757 nagy, szabályos formájú gödör - űrtartalom= 15,3024 m3/15302 liter 

 

Hatalmas méretű, lépcsősen beszűkülő kerek gödör. Alján feltört a talajvíz, teljesen 

nem lehetett feltárni. Felső vastag rétege sötétszürke, enyhén paticsos, faszenes, 

tömött humusz, melyből megégett leletek kerültek elő. Alsó rétege löszösebb agyagos 

betöltés. Több nyéllyukas kőbalta töredéke került elő a beásásból, kettőt 

másodlagosan dörzskőnek használtak, egy pedig erősen megégett, amely összeköti 

a gödör égett rétegével, csak úgy mint azt a két készítés során keletkezett kova 
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szilánk hulladékot, amelyek közül az egyik szintén erősen megégett. Állatcsontokat 

nagyobb mennyiségben tartalmazott a gödör, de égésnyom csak az egyik nagypatás 

hosszúcsontján került megfigyelésre. Ezenkívül  rágás- és egy vágásnyom is említést 

érdemel. Összességében, hasonlóan a közeli B-2753-as kútszerű gödörhöz, főleg 

szarvasmarhacsontok kerültek elő a gödörből. Az állatcsontokon kívül több 

kagylóhéj is előkerült innen. A hatalmas beásás rengeteg kerámiatöredéket is 

tartalmazott, melyek közül egy amfora típusú fazék épen hever a gödörben, rajta 

kívül tálakat, fazekakat és tárolóedényeket lehetett azonosítani. 

 

  

 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok csoportjától távolabb, a plató alján, közel a 

Nagyberek mocsaras széléhez. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Élelem előkészítése (vágás, darabolás), 

eszközkészítési tevékenység nyomai. Égésre utaló nyomok rituális tevékenységet, 

rituális hulladék eltemetést feltételezhetnek. 

 

B-2786 nagy, szabályos formájú gödör - űrtartalom= 1,211647 m3/1211 liter 

 

Szabályos, kerek gödör rétegzett betöltéssel, amely barna, erősen paticsos, meszes, 

löszös lazább humusz volt. Egy eszközkészítési hulladéknak tartható, égett és vágott 

gímszarvas agancsdarab került elő. A lapos kónikus orsógomb párja a szomszédos B-

2400 objektumból származik. Állatcsontban szegényesnek mondható a gödör, hét 

kistestű emlős és egy nagypatás csontja volt benne, de több darab égésnyomokat 

mutatott. Kerámiatöredékek már nagyobb számban kerültek elő, főleg tálaló 

készlethez tartozó bögrét és tálakat lehetett azonosítani, de fazékfélék és kisebb 
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tárolóedények is előfordultak benne. Érdekes lehet, hogy a szomszédos B-2400-es 

gödörben is kiugróan magas volt a tálak aránya. 

 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a platón helyezkedett el, a B-2400-es 

gödör mellett, és közel a B-2419 és B-2323 és B-2237-es gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Textilkészítési tevékenység a közelben, élelem-

előkészítés, vágás, törés, talán só? és ahhoz szükséges tálak jelennek meg a gödörben, 

esetleg étkezés (talán nagyobb lakoma?) nyomaira következtethetünk a 

kerámiaanyagból, és ehhez kapcsolódó hulladéktároló funkció azonosítható. 

 

B-2850 nagy, szabályos formájú gödör  

 

Közvetlenül B-2419 mellett helyezkedett el, szuperpozíció nem volt megállapítható. 

Betöltése sötét szürkésbarna, enyhén lösszel kevert, paticsszemcsés, tömött humusz. 

Csupán két állatcsont-töredék került elő a gödörből. A néhány kerámiatöredékből 

talán egy amfora típusú fazékra következtethetünk. 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a platón, a kisajátítási határ szélén 

helyezkedett el közvetlenül a B-2419 mellett. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A gödör tartalma alapján tevékenységi körök nem 

azonosíthatók. 

 

B-2924 szabálytalan formájú gödör 

 

Kisebb szabálytalan formájú gödör két rétegű sötétszürke, tömött, paticsos, 

humuszos és löszösebb betöltéssel. Néhány szarvasmarhacsont, köztük egy vágott 

borda és egy szarvascsont került elő innen. Kerámialeletek közül két kihajló peremű 

tál és egy fazék azonosítható. 
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Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a platón, a kisajátítási határ déli 

széléhez közel helyezkedett el. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A gödör tartalma alapján tevékenységi körök nem 

azonosíthatók. Talán hulladékkal való feltöltődés valószínűsíthető. 

 

B-2942 nagy, szabályos formájú gödör 

 

Nagyobb gödör, sötétszürke, tömött, paticsos, löszszemcsés, humuszos betöltéssel. 

Egy erősen megégett radiolarit magkő került elő innen. Mellette egy szarvasmarha 

bordából kialakított kaparó feküdt, melynek keskenyebb élét kovakővel kaparták 

simára. A kézben tartott vége maradt meg, amit dörzsöléssel simítottak el. Textilre, 

vagy bőrre használták. Állatcsontok közül még egy juh szarva, néhány marhacsont, és 

egy szarvas vagy marha rágott lapockacsontja került feltárásra innen. A megtalált 

kerámiatöredékekből elsősorban tálaló készlet darabjai azonosíthatók, de fazék és 

tárolóedény töredéke is előkerült. 

 

 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a platón, közel a B-2485-os 

gödörkomplexumhoz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Az előkerült leletek alapján bőr- vagy 

textilmegmunkálás, a nyersanyagok jelenléte talán eszközkészítésre enged 

következtetni a közelben. Az edénytöredékek alapját háztartási hulladék 

valószínűsíthető. 

 

B-2944 kis, szabályos formájú gödör 
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Kis, kerek sekély gödör sötétbarna, lösszel kevert, tömött humuszos betöltéssel. 

Három darabba tört csillámpala lap került elő innen. A gödör hat nagypatás és 

kisemlős csonttöredékét, és egy kagylóhéjat tartalmazott még. A kerámiatöredékek 

alapján tál és tárolóedény valószínűsíthető ebben a gödörben. 

 

Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a platón, a kisajátítási határ déli 

széléhez közel. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A gödör tartalma alapján tevékenységi körök nem 

azonosíthatók. Talán hulladékkal való feltöltődés valószínűsíthető. 

 

B-2946 gödörkomplexum – B-2965, B-2966 

 

Nagyméretű, sekély amorf gödör egységes világosszürke, löszös, enyhén 

paticsszemcsés, tömött, agyagos humuszos betöltéssel. Egy hosszúcsontból gondosan 

megmunkált, a hegyénél bőrdarabban kifényesített, használat nyomait nem mutató 

nyílhegyet tartalmazott a gödörkomplexum. A nyílhegyet inkább csak amulettként 

használhatták, a nyelénél jól látható, a viselés okozta dörzsölés nyomok. 

Állatcsontokból több töredék, több égett és rágott darab került elő, köztük lókoponya 

is, melyen rágásnyomok voltak. Nagyobb mennyiségű kerámiatöredék is feltárásra 

került, melyek között mind tálaló, mind főző és tároló formák megtalálhatók. 
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Elhelyezkedés: A bolerázi objektumok között a platón, a kisajátítási határ déli 

széléhez közel helyezkedett el. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A gödör tartalma alapján hulladékkal való 

feltöltődés valószínűsíthető, bár ezt a nyílhegy különleges státuszhoz kapcsolódó 

volta miatt rituális hulladékként is értelmezhető. 

 

 

8.1.2. Korai klasszikus badeni időszak telepobjektumai 

 

B-684 szabálytalan formájú gödör 

 

Betöltése egységes, barna, enyhén löszös, tömör humusz. A gödörből egy őrlőkő 

oldaltöredéke és egy nyéllyukas kőbalta töredéke került elő, amelyet másodlagosan 

dörzskőként használtak. Egy törött konkáv kónikus orsógomb és néhány 

jellegtelenebb badeni kerámiatöredék feküdt még a gödörben. 

Elhelyezkedés: A badeni objektum-csoportosulás nyugati felén, a B-1555 és B-2157-

es gödrökhöz viszonylag közel. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A gödör tartalma alapján őrlés és a közelben 

esetleg szövés feltételezhető. 

 

B-823 kis, szabályos formájú gödör – B-822 

 

Kis, sekély objektumok közvetlen egymás mellett. Betöltésük egységes szürke, löszös 

humusz, enyhén paticsszemcsével kevert. Egy fazék töredéke került elő. 

Elhelyezkedés: A badeni objektum-csoportosulás közepén, a platón, közel a B-1177, 

B-1371, B-1644-es gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A gödör tartalma alapján funkció és tevékenység 

nem azonosítható. 

 

B-895 szabálytalan formájú gödör 

 

Sekély, amorf gödör egységes sötétszürke, tömött humuszos betöltéssel. Egy 

homokkő-töredék került elő belőle, illetve egy kovapenge, melynek mindkét éle 
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kopott volt. Egyetlen egy nagypatás hosszúcsontja és néhány kerámiatöredék feküdt 

még a gödörben, mely utóbbiak közül egy fazékra következtethetünk. 

Elhelyezkedés: A badeni objektum-csoportosulás nyugati szélén. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A gödör tartalma alapján talán eszközjavítás. 

 

B-935 tárológödör - űrtartalom= 0,80384 m3/803 liter 

 

Szabályos, méhkas alakú gödör két rétegű, világosbarna, lösszel kevert humuszos 

betöltéssel. Nagyon sok állatcsont került elő belőle, köztük egy a tövénél körben 

vágott gímszarvas-agancs. Rossz állapota miatt nem dönthető el, hogy félkész, vagy 

kész tárgy, például nyél lehetett-e. A kerámiatöredékekből egy korsó, egy tál típus, 

két fazék és talán egy tárolóedény azonosítható. 

 

Elhelyezkedés: A badeni objektum-csoportosulás közepén, a platón, közel a B-1177-es 

gödörhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A gödör tartalma alapján talán eszközkészítés és 

háztartási hulladék feltételezhető. 

 

B-1177 tárológödör - űrtartalom= 3,416320 m3/3416 liter 

 

Nem teljesen szabályos méhkas alakú gödör, mivel a nyugati felén egy nagyobb 

padka található. Betöltése nagyon rétegzett volt, öt különböző feltöltődési réteget 

lehetett elkülöníteni. A tetején is paticsfoltok voltak megfigyelhetők, felső rétege 

szürke, hamus, paticsos, tömött humusz volt, majd egy határozott fekete, faszenes 

sáv húzódott benne. Alsóbb rétegei tömött, szürkésbarna, lösszel kevert 

paticsszemcsés humusszal töltődtek fel. Több pattintott kőeszköz és két kovaszilánk 

hulladék került elő a gödörből. Másik két kovaszilánk eszközként azonosítható, az 
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egyik egy vakaró, a másik bal élén használati kopás feltételezhető. Egy kovapengét is 

tartalmazott a gödör. A gödörben talált állatcsontok főleg háziasított állatoktól 

származnak, több rágott darab is található volt közöttük. A fauna listát gazdagítja 

néhány kagyló. A gödör különlegessége, hogy két embercsont is napvilágot látott 

innen, egy combcsont és egy ujjperc. A kerámiatöredékek alapján tálalóedényeket, 

köztük több ivó edényt, illetve főző- és kisebb tárolóedényeket valószínűsíthetünk. 

 

  

 

Elhelyezkedés: A badeni objektum-csoportosulás közepén, a platón, közel a B-935, B-

1371-es gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A gödör tartalma alapján élelem-előkészítés 

(vágás), esetleg eszközkészítés és bőrmegmunkálás a közelben. Az égési réteg és az 

embercsontok alapján talán „rituális lakoma” és annak hulladék feltételezhető. 

 

B-1240 tárológödör? - űrtartalom= 2,031187 m3/2031 liter 

 

Lépcsősen beszűkülő, alsó részén cilindrikus gödör, talán inkább kútszerű?. 

Betöltése viszonylag egységes világosbarna, lösszel kevert, tömött humusz volt. 

Állatcsontból csak néhány szarvasmarhacsontot tartalmazott a gödör, 

kerámiatöredékek alapján egy amfora típusú edény valószínűsíthető. 

Elhelyezkedés: A plató alján, a mocsaras Nagyberek széléhez közel helyezkedett el. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A gödör leletmentesége alapján elsősorban tároló 

funkció feltételezhető. 

 

B-1320 kis, szabályos formájú gödör 
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Kerek, szabályos, sekély gödör, egységes sötét szürkésbarna, lösszel kevert, tömött 

humuszos betöltéssel. Egy nyéllyukas kőbalta töredéke került elő, amelyet 

másodlagosan dörzskőnek használtak. Állatcsontból összesen tíz darab került elő, 

főleg háziasított állatok maradványai. A kerámiatöredékek közül egy kétosztatú tálat 

és két fazekat lehet valószínűsíteni. 

 

Elhelyezkedés: A plató alján, a mocsaras Nagyberek széléhez közel helyezkedett el a 

B-1240, és B-1323-as gödrök nem messze helyezkednek el. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján talán őrlés és háztatási 

hulladéktároló funkció feltételezhető. 

 

B-1323 kis szabályos formájú gödör 

 

Inkább ovális és sekély gödör, egységes sötét szürkésbarna, lösszel kevert, tömött 

humuszos betöltéssel. Néhány háziasított állatmaradvány került elő a gödörből, 

ezenkívül a kerámiatöredékekből egy korsó és egy tál azonosítható.

 

 

Elhelyezkedés: A plató alján, a mocsaras Nagyberek széléhez közel helyezkedett el, a 

B-1240 és B-1320-as gödrök nem messze helyezkednek el. 
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Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján talán háztartás hulladéka 

feltételezhető. 

 

B-1371 szabálytalan formájú gödör 

 

Nagy, sekély, amorf gödör egységes sárgásszürke, erősen lösszel kevert, tömött 

humuszos betöltéssel. Egy sertés és egy szarvasmarha csontja került elő a gödörből. 

Ezenkívül  egy korsó töredéke volt beazonosítható. 

Elhelyezkedés: A plató közepén helyezkedik el, közel a B-1177-es gödörhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján tevékenység nem azonosítható. 

 

B-1508 nagy, szabályos formájú gödör - űrtartalom= 1,7309 m3 /1730 liter 

 

Szabályos gödör egységes sötét 

szürkésbarna, tömött, lösszel kevert, 

enyhén paticsos betöltéssel. Egyik 

oldalát  egy  középkori  beásás 

megbolygatta. A gödör nagyobb 

mennyiségű állatcsontot 

tartalmazott,  amelyek  főleg 

háziasított állatok maradványait és 

viszonylag  sok  kutyacsontot 

tartalmazott.  Egy  csonton 

rágásnyomok figyelhetők meg. A 

kerámiatöredékek  alapján  két 

fazékra következtethetünk. 

 

Elhelyezkedés: A platón helyezkedett el, közel a B-2143-as gödörhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján ételkészítés, ételfogyasztás és 

annak hulladéka valószínűsíthető. 

 

B-1555 szabálytalan formájú gödör 

 

Inkább ovális beásás, kétrétegű sötétbarna, enyhén löszös, tömött humuszos 

betöltéssel. Egy amfora típusú edény feltételezhető. 

Elhelyezkedés: A platón helyezkedett el, közel a B-2157-es gödörhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján tevékenység nem azonosítható. 
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B-1627 nagy, szabályos formájú gödör 

 

Kerek, nagyon sekély beásás lösszel kevert humuszos betöltéssel. Egy szétroppant 

edény darabjait találtuk, amelyek egy fazék töredékei voltak, talán további 

főzőedények töredékei lehettek még a gödörben. 

Elhelyezkedés: A plató közepén helyezkedik el, közel a B-1757-es gödörhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján tevékenység nem azonosítható. 

 

B-1644 gödörkomplexum – B-1646, B-1954, B-2015 

 

Nagy kiterjedésű, szabálytalan, sekély beásás egyrétegű szürkésbarna, lösszel kevert, 

lazább humuszos betöltéssel. A gödörből egy kisméretű őrlőlap töredéke került elő, 

melyen egy üreget lehet megfigyelni, feltehetően magtörő gödör. A beásásból 

előkerült állatcsontok főleg háziasított állatok maradványai. A komplexum 

különlegessége, hogy innen is előkerült két ember csonttöredéke (koponya és 

hosszúcsont darabja). 

 

  

Elhelyezkedés: A plató közepén helyezkedik el. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján élelem előkészítése, 

ételfogyasztás, az embercsontok bekerülése alapján pedig esetleg rituális funkció 

feltételezhető. 

 

B-1659 gödörkomplexum – B-1660, B-1949, B-1950 
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Nagyobb, szabálytalan gödör több beásással. A sekélyebb rész szürke, lösszel kevert 

humusz, de a B-1949-es gödörben hamus, meszes, néhol faszenes, paticsos, tömött, 

humuszos rétegek voltak. Elsősorban háziasított állatok maradványai kerültek elő, 

többek között egy lócsont is. Edények között tálaló és tárolóedények feltételezhetők. 

 

  

 

Elhelyezkedés: A plató közepén helyezkedik el, közel a B-1644, B-1669-es gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján a gödör hulladéktároló funkciója 

feltételezhető. 

 

B-1669 nagy, szabályos formájú gödör – B-1958 cölöplyuk 

 

Nagyméretű szabályosnak mondható gödör rengeteg leletanyaggal. Északi szélén a 

B-1958 egy gödrön belüli cölöphely lehetett. Betöltése több rétegből állt; tetején 

szürkésbarna, paticsos, lösszel kevert, tömött humuszos rétegek, majd egy 

világosszürke, hamus, humuszos, laza betöltés következett. A negyedik rétege 

valójában egy kiégett platni (tűzhely) lehetett. Alján sötétszürke, égett faszenes, 

lazább humuszos feltöltődési rétegek jelentkeztek. A gödörből előkerült egy teljesen 

elkopott felső marokkő korong, egy őrlőlap töredéke, néhány (3db) mészkőtöredék 

és egy erősen égett kőtöredék. A kőanyag között egy redukció során keletkezett 

kovapattintékot kell még megemlíteni. A gödör jelentős mennyiségű orsógombot 

tartalmazott. A hét darab közül három ép, négy töredékes formában került elő. A 

szövőszék tartozékok számát növeli a B-1958-as cölöplyukban talált bikónikus 

példány. Csonteszközökből is négy különböző darab került elő innen, két 

dörzsöléssel és kaparással megformált ár, melyből az egyik vége letört, egy kaparó és 
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egy tövénél kőpengével körbevágott, és a teljes felszínén kaparással megmunkált 

gímszarvas szarv ágvég, mely még nem teljesen befejezett szerszámnyél lehetett. 

A két csontár esetében elképzelhető, hogy nem bőr, hanem sokkal inkább 

textilkészítéshez használhatták. A csonton megfigyelhető kopásnyomok, inkább 

puhább anyaghoz való használatukat jelzi, és az egyiken csavaró mozdulatok nyomai 

látszanak.1 Nagy mennyiségű állatcsont került elő, változatos fajösszetétellel, mind 

vad és háziasított egyedek maradványai megtalálhatók. Nagyon sok csont közülük 

égés- és rágásnyomokat tartalmaz, illetve néhány darabon vágás nyomai is 

megfigyelhetők. A gödörben az állatcsontokkal együtt négy emberi csonttöredék 

(állkapocs, borda és hosszúcsontok) is feküdt, melyek közül az egyiken égésnyomok 

is láthatók. A leletanyag faunalistáját négy kagyló egészíti ki. Nagy mennyiségű 

kerámiatöredéket találtunk a gödörben, és különösen nagyszámú tálaló készlethez 

tartozó ivóedényeket és tálakat. Ezek mellett főző és tárolóedények is kerültek elő. 

 

                                                           
1 Ana Grabundzija (doktorandusz hallgató, Freie Universität, Berlin) megfigyelései felhasználásukért 
köszönettel tartozom. 
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Elhelyezkedés: A plató közepén helyezkedett el közel a B-1659, B-1669-es gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján feltételezhető a gödör különleges 

státusza. Megtalálhatók a szövéshez, textilkészítéshez, bőrmegmunkáláshoz 

kapcsolódó eszközök és tárgyak, előfordulnak étel előkészítésre (tűzhely platni 

maradványok), őrléshez kapcsolódó eszközök és vágásra utaló nyomok. A nagy 

mennyiségű rágott és égett állatcsont, a telep korszakai között is kiemelkedő 

edénykészlet töredékei, az égett hamus rétegek és az embercsont-töredékek felvetik 

a „rituális lakoma” és ehhez kapcsolódó kultikus szertartás keretében eltemetett 

hulladék lehetőségét? 

 

B-1757 tárológödör - űrtartalom= 0,474925 m3/474 liter 

 

Enyhén eldeformálódott méhkas alakú gödör. Betöltése egységes sötétszürke, laza, 

humusz. Két nagypatás-csonttöredék feküdt a gödörben, az egyiken rágásnyomok 

figyelhetők meg. Főleg tálaló és főzőedények azonosíthatók. 

 

Elhelyezkedés: A plató közepén helyezkedik el, közel a B-1627, B-1808-as gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció:Háztartási hulladékkal kevéssé feltöltődött gödör, 

talán tároló funkció érhető tetten. 
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B-1775 kis, szabályos formájú gödör 

 

Kis, szabályosnak mondható, egységes világosbarna, löszös, meszes, humuszos 

betöltésű gödör. A gödörből egy, bifaciális felszíni retusokkal megmunkált kova 

szilánk került elő. Állatcsontokból háziasított egyedek maradványait tartalmazta a 

gödör. Egyik darabon bárdolás nyomai figyelhetők meg. Egy korsó azonosítható a 

megtalált kerámiatöredékek között. 

 

 

Elhelyezkedés: A plató közepén helyezkedik el, közel a B-1803, B-1808-as gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek és az azokon megfigyelhető nyomok 

alapján talán húsdarabolás, azaz élelem előkészítése folyhatott a közelben. 

 

B-1803 nagy, szabálytalan formájú gödör – B-1798 cölöplyuk 

 

Nagy, amorf beásás egységes szürkésbarna, enyhén paticsos, lazább humuszos 

betöltéssel. Északi szélén egy cölöplyuk helyezkedik el. Egy ló ujjközép-csontja került 

elő innen és egy fazék azonosítható a kerámiatöredékek között. 

Elhelyezkedés: A plató közepén helyezkedik el, közel a B-1803, B-2303-as gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján tevékenység nem azonosítható. 

 

B-1808 gödörkomplexum – B-1804, B-1807, B-2487, B-2672, B-2673, B2817 

 

Nagyméretű, szabálytalan beásás. Betöltése sötét szürkésbarna, löszfoltos, enyhén 

paticsszemcsés, laza humusz. A gödörkomplexumból egy kalcit kavicsból készült 

marokkő került elő félbe törve és újrahasznosítási nyomok vannak rajta. A B-2487-es 

beásásban egy kova szilánk feküdt, amely feltehetően eszközkészítés során 
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keletkezett hulladék. A B-2817-es beásásból három kova szilánk került feltárásra, 

melyből az egyik a retusált és sarlófényes, a másik kettő redukció során létrejött 

hulladéknak tekinthető. Ugyaninnen származik az a dörzsöléssel kihegyezett, a 

csúcsán megégetett, alig használt csontár, amelyet bőrmegmunkáláshoz 

használhattak. Változatos állatcsont fajösszetételt tartalmazott a gödör, a háziasított 

állatok mellett több vadállat csontja is szerepel a leletek között. A kerámiaformák 

között mind tálaló-, mind főző- és tárolóedények előfordulnak. 

 

  

 

Elhelyezkedés: A plató közepén helyezkedik el, közel a B-1803, B-2468-as gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján feltételezhető az eszközkészítés, 

bőrmegmunkálás, talán ezért a változatos állatcsont-összetétel. 

 

B-1852 nagy, szabályos formájú gödör 

 

Viszonylag kerek, sekély gödör rétegzett szürkésbarna, tömött, paticsos, löszös, 

humuszos betöltéssel. Egy fiatal sertés csontja, és a néhány kerámiatöredékből tálak 

és egy amfora típusú tárolóedény valószínűsíthető. 

Elhelyezkedés: A plató közepén helyezkedik el, közel a B-1872, B-1858-as gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Tevékenység nem azonosítható. A leletek alapján 

talán hulladéktárolás feltételezhető. 

 

B-1858 kis, szabályos formájú gödör 

 

Viszonylag szabályos, kisebb gödör egységes szürke, lösszel kevert, tömött humuszos 

betöltéssel. Egy kovapenge proximális részének töredéke került elő, melynek 
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nyersanyaga mecseki radiolarit. Állatcsontokból a háziasított állatok maradványai 

feküdtek a gödörben, a csontösszetétel 30%-a fiatal egyedtől származott. Egy tál 

töredéke azonosítható még a leletek között. 

 

Elhelyezkedés: A plató közepén helyezkedik el, közel a B-1872, B-1873, B-1852-as 

gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Tevékenység nem azonosítható. A leletek alapján 

talán hulladéktárolás feltételezhető. 

 

B-1872 tárológödör - űrtartalom= 1,5386 m3/1538 liter 

 

Szabályosnak mondható méhkas alakú gödör, de déli oldalát egy későbbi beásás 

megbolygatta. Betöltése rétegzett, szürkésbarna, löszsávokkal tarkított, 

löszszemcsés, paticsos, kevert, tömött humusz. A gödörből egy vörös permi homokkő 

töredéke került elő, illetve a teljes felszínén dörzsöléssel és kaparással gondosan 

megmunkált csont nyílhegy. Mivel csak a hegyén látható egy kis használati 

kopásnyom feltehetően csak amulettként használhatták. Állatcsontok között főleg 

háziasított állatok maradványait találtuk, kivéve az egy vaddisznó csontját. A 

kerámiák között főleg tálalóedények azonosíthatók. 

 

  

Elhelyezkedés: A plató közepén helyezkedik el, közel a B-1873, B-1852-as gödrökhöz. 
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Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján talán eszközkészítés 

valószínűsíthető a közelben. 

 

B-1873 nagy, szabályos formájú gödör 

 

Nagyobb méretű, viszonylag szabályosnak mondható gödör rétegzett szürkésbarna, 

faszénnel, paticcsal, lösszel kevert, tömött humuszos betöltéssel. A felső faszenes, 

hamus rétegben, egy kupacban nagyobb mennyiségű állatcsont, köztük legalább hat 

kiskérődző állkapcsa hevert. Mellettük feküdt egy őzagancs, talán megmunkálásra 

váró nyersanyag lehetett, mivel az agancs rózsájánál megkezdett vágásnyom látható. 

Előkerült még egy mindkét végén hegyesedő, a teljes felszínén kőpengével kapart 

henger formájú tárgy, talán valamilyen hegynek tarthatjuk, és benyelezve 

használhatták. Három homokkő töredéke és kagyló feküdt még a gödörben. Az 

állatcsont-összetétel háziasított fajokból áll, amely a többi klasszikus badeni gödörre 

is igen jellemző. Egy csonton lehetett rágásnyomokat megfigyelni. Kerámiaformák 

között a főző- és tárolóedények dominálnak, de néhány tál és korsó is 

valószínűsíthető. 

 

  

Elhelyezkedés: A plató közepén helyezkedik el, közel a B-1872 és B-1852-as 

gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján feltételezhető az eszközkészítés a 

közelben és a hamus, égett állatcsontos réteg hulladék (rituális) eltemetését 

jelentheti? 

 

B-1948 S-34 sírgödre 

 

3% 

26% 

34% 
11% 

26% 

Állatcsont 
sertés 

kiskérődző 

szarvasmarha 

kisméretű emlős 

nagypatás 

2 

4 

1 8 

3 

Kerámiaformák Korsó  

Tál kihajló 
peremű  

Amfora típusú 
edény  

Fazék  

Tároló edény  



 

253 
 

A B-1644-es gödörkomplexumhoz kapcsolódik. Betöltése barna, lösszel kevert, 

tömött humusz. A sírleírást lásd a sírokat tárgyaló fejezetrészben (7.1.5.2.). 

 

B-1970 szabálytalan formájú gödör – B-1998, B-1999 

 

Kisebb, ovális gödör rétegzett szürkésbarna, erősen paticsos humusz, alján pedig 

agyagos betöltéssel. A néhány kerámiatöredékből, amelyet a gödör tartalmazott 

bögrére, tálakra és fazékformákra lehet következtetni. Állatcsont nem került elő. 

Elhelyezkedés: A plató északkeleti felén helyezkedik el, távolabb a badeni 

gödörcsoportosulástól. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján tevékenység nem azonosítható, 

talán hulladéktárolás feltételezhető. 

 

B-2002 nagy, szabályos formájú gödör - űrtartalom= 1,384740 m3/1384 liter 

 

Viszonylag szabályos gödör egységes, sötétszürke, paticsos, faszenes, lösszel kevert, 

tömött humuszos betöltéssel. A közel harminc darab állatcsont nagy része háziasított 

állatokhoz sorolható. A gödörben talált szarvasagancs talán nyersanyag volt. A 

tyúkcsont valószínűleg későbbi korok szennyezéseként értelmezhető. Egy 

marhacsonton rágásnyomok voltak megfigyelhetők. Kerámiatöredékek nagyobb 

mennyisége látott napvilágot. A leletegyüttesben a tálalóedények dominálnak. A 

leleteket még néhány kagylótöredék egészítette ki. 

 

  

Elhelyezkedés: A plató északi felén helyezkedett el, viszonylag közel a B-2035-ös 

gödörhöz. 
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Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján háztartási hulladék 

valószínűsíthető. 

 

B-2035 kis, szabályos formájú gödör 

 

Szabályos kerek beásás, talán méhkas alakú gödör alja. Betöltése egységes, 

sötétbarna, tömött, faszenes, paticsos, lösszel kevert humusz, nagy mennyiségű 

állatcsonttal. Egy hullott gímszarvas-agancsból kaparással és fúrással kialakított, 

részben égett kalapács vagy fejsze került elő. A gödörben egy félgömb alakú őrlőkő 

saroktöredéke, és egy mindkét végén törött kvarcitból készült kovapenge feküdt, 

melynek megmunkált, jobb éle sarlófényes. A nagyobb mennyiségűnek mondható 

állatcsontok között legalábbis két infantilis korú állat váza található, egy (süldő) 

malacé (5-12 hónapos közötti) és egy kutyáé. Előbbié teljesebb, utóbbi erősen 

hiányos. A csontok háziasított állatok maradványai és 60%-ban fiatal egyedektől 

származnak, amely főleg sertés- és kutyacsontok, van közöttük vágott sertés és egy 

rágott kutyacsont. Tálaló-, főző- és tárolóedények darabjai azonosíthatók a leletek 

között. 

 

  

Elhelyezkedés: A plató északi felén helyezkedik el, viszonylag közel a B-2002-es 

gödörhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján ételelőkészítés?, vágás, darabolás 

érhető tetten, esetleg a hamus, égett betöltés, a kiugróan magas fiatal állatok és a 

kutyavázak aránya egy rituális szertartás maradványaiként értelmezhetők? 

 

B-2143 nagy szabályos formájú gödör 
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Szabályos kerek beásás, talán méhkas alakú gödör alja. Betöltése rétegzett 

sötétszürke, faszenes, paticsos, homogénebb, tömött humusz, míg alján 

világosszürke, lösszel erősen kevert betöltés volt. Néhány állatcsont között a 

szarvasmarhacsontok dominálnak, melyek közül az egyiken nyúzásnyomok 

figyelhetők meg. Ezen és az őzcsonton rágás nyomai is láthatók. A néhány 

kerámiatöredékből mind tálaló-, mind főző- és tárolóedények valószínűsíthetők. 

 

  

Elhelyezkedés: A plató északkeleti felén helyezkedik el, viszonylag távolabb a badeni 

gödörcsoportosulástól., közelebb a B-2203-as gödörhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Az állatcsontok alapján talán a közelben 

állatvágás, bőrmegmunkálás valószínűsíthető. 

 

B-2157 szabálytalan formájú gödör 

 

Nagyobb, amorf beásás rétegzett sötétbarna, paticsszemcsés, löszcsíkos, humuszos 

betöltéssel. A gödörből kisebb őrlőkő faragott íves sarka, öt darab állatcsont, egy 

szarvasagancs, a többi szarvasmarha-, illetve nagypatás csont, került elő, kettőn 

égésnyomok figyelhetők meg. Tál és fazékformák azonosíthatók. 

Elhelyezkedés: A plató keleti felén helyezkedik el, viszonylag távolabb a badeni 

gödörcsoportosulástól, közel a B-1555-ös gödörhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Esetleg őrlés a közelben, hulladéktároló funkció. 

 

B-2203 kis, szabályos formájú gödör 
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Kicsi, sekély kerek gödör sötétbarna, homogén, tömött humuszos betöltéssel. Egy 

nagypatás álkapcsa került elő a gödörből. Ivóedények (bögre, csésze) 

valószínűsíthetők a kerámiatöredékek alapján. 

Elhelyezkedés: A plató keleti felén helyezkedik el, viszonylag távolabb a badeni 

gödörcsoportosulástól, közel a B-2204-es gödörhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján tevékenység nem azonosítható. 

 

B-2204 kis, szabályos formájú gödör – B-2206 

 

Kicsi, sekély, kerek gödör szürke, lösszel kevert, faszenes, tömött humuszos 

betöltéssel. Az előkerült tizenöt állatcsont elsősorban háziasított egyedek 

maradványai. Égett és rágott darabok is vannak közöttük. Kerámiatöredékek alapján 

fazékformák azonosíthatók. 

 

Elhelyezkedés: A plató keleti felén helyezkedik el, viszonylag távolabb a badeni 

gödörcsoportosulástól, közel a B-2203-as gödörhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján háztartási hulladék 

feltételezhető. 

 

B-2235 kis, szabálytalan formájú gödör 

 

Kis, eldeformálódott, sekély gödör egységes, sárgásszürke, lösszel kevert, tömött 

humuszos betöltéssel. A gödörben talált néhány kerámiatöredékből egy tál, fazék és 

tárolóedény valószínűsíthető. 

Elhelyezkedés: A plató keleti felén helyezkedik el, viszonylag távolabb a badeni 

gödörcsoportosulástól. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján tevékenység nem azonosítható. 
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B-2303 nagy, szabályos formájú gödör - űrtartalom= 0,763020 m3/763 liter 

 

Viszonylag szabályos formájú, rétegzett betöltésű gödör Feltöltése barna, enyhén 

paticsszemcsés, lösszel kevert, tömött humuszos rétegekből áll. Egy meredeken 

retusált kovaszilánk került elő a gödörből, amely feltehetően eszközkészítés során 

keletkezett hulladék. Egy darab állatcsont feküdt a gödörben, amely nagypatás 

laposcsontja volt. Mellette egy bögre és fazék töredéke valószínűsíthető. 

Elhelyezkedés: A plató közepén helyezkedik el, közel a B-2861 és B-1808-as 

gödörkomplexumhoz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján hulladéktároló funkció 

lehetséges. 

 

B-2468 szabálytalan formájú gödör 

 

Amorf sekély gödör szürkésbarna, erősen lösszel kevert, tömött humuszos réteggel. 

Négy kiskérődző és egy sertés csontjai kerültek elő, melyből az egyik megégett. A 

gödörben elsősorban tálalókészlethez tartozó edények töredékei voltak. 

 

Elhelyezkedés: A plató viszonylagos 

közepén helyezkedik el, közel B-1808 és 

B-2861-es gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A 

leletek alapján talán háztartás hulladéka 

azonosítható. 

 

B-2486 tárológödör - űrtartalom= 1,846320 m3/1846 liter 

 

Valójában a B-1808-as gödörkomplexum közepén helyezkedik el. Kibontva 

szabályos, feltehetően méhkas alakú gödör formáját mutatja. Betöltése egyrétegű, 

szürkésbarna, paticsos, enyhén löszszemcsés, tömött humusz. A gödörből egy őrlőkő 

töredéke és két kúpos kőfurat mag került elő, melyből az egyik égett volt. A gödörben 

nagy mennyiségű és változatos fajösszetételű állatcsontot találtunk. Több égett és 
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rágott darab került elő. Ezenkívül egy kagyló és egy emberi felkarcsont töredéke 

feküdt a gödörben. Kerámiatöredékekben gazdag volt a beásás, nagyon sok iváshoz 

köthető forma azonosítható, de étkezéshez, főzéshez és tároláshoz is sok 

edénytöredék volt kapcsolható. Az mondható, hogy az ételkészítéshez szükséges 

teljes edénykészlet megtalálható volt a gödörben.  

 

  

Elhelyezkedés: A plató közepén helyezkedik el, a B-1808-as gödörkomplexum 

közepén. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján talán esetleg eszközkészítés 

valószínűsíthető a közelben, az állatcsontok és a kerámia-összetétel nagyobb közös 

ételfogyasztásra utal, illetve az emberi maradványokkal kiegészülve rituális? 

hulladéknak tekinthető. 

 

B-2497 kis szabályos formájú gödör 

 

Feltehetően szabályos kerek gödör lehetett, de déli oldalát egy középkori gödör 

vágta. Betöltése egységes szürke, kevés apró löszszemcsével kevert, tömött humusz. 

A beásásban egy kovaszilánk feküdt, amely feltehetően eszközkészítés során 

keletkezett hulladék. 

Elhelyezkedés: A plató közepén helyezkedik el, közel B-2504, B-1627 és B-1757-es 

gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján tevékenység nem azonosítható. 

 

B-2504 tárológödör - űrtartalom= 1,384740 m3/1384 liter 
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Lépcsősen beszűkülő méhkas alakú gödör rétegzett sötét szürkésbarna, tömött 

humuszos löszös betöltéssel. Összesen hét állatcsont-töredék került elő a gödörből, 

melyek nagy része kiskérődzőtől származott. Ezenkívül  egy kagyló-héjat és egy 

korsótöredéket találtunk még a gödörben. 

Elhelyezkedés: A plató közepén helyezkedik el, viszonylag közel a B-2497, B-1627 és 

B-1757-es gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A kevés lelet alapján talán tároló funkció 

feltételezhető. 

 

B-2551 szabálytalan formájú gödör 

 

A gödör érintkezett a B-2793-as, összebontva nagyobb szabálytalan gödör lett 

belőlük. Betöltésük sötétbarna, tömött humusz. Egy bazalt dörzskő-töredék került 

elő, emellett négy szarvasmarha és két kisemlős csontja, az egyik közülük égett volt. 

A kerámiatöredékek között tálaló (ivó) és főzőedény-forma azonosítható be. 

Elhelyezkedés: A plató keleti felén helyezkedik el, közel a B-2726 és B-2793-as 

gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján talán hulladéktároló funkció 

feltételezhető. 

 

B-2726 tárológödör - űrtartalom= 1,526040 m3 /1526 liter 

 

Szabályos méhkas alakú gödör közepén egy cölöplyuk-szerű beásással. Betöltése 

rétegzett sötétszürke, tömött humusz, közepén egy vöröses-szürke, faszenes, 

paticsos réteggel. Csupán nyolc darab állatcsont került elő a gödörből, de egy híján 

mind biztos nyúlcsont volt. Érdekes, hogy az egész badeni településen ritka a 

nyúlcsont, ebben a gödörben pedig szinte csak az került elő. A darabok mellső és 

hátsó lábak csontjai voltak, egyik rágott volt. Kerámiatöredékekből szinte csak főző- 

és tárolóedényeket lehetett azonosítani. 
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Elhelyezkedés: A plató keleti felén 

helyezkedik el, közel a B-2793, B-2859-

es gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A 

leletek alapján étel előkészítése, és 

ehhez  kapcsolódó  hulladéktároló 

funkció feltételezhető. 

 

B-2733 kis, szabálytalan formájú gödör 

 

Kisebb, sekély beásás, egységes világosszürke, enyhén löszös, faszenes, tömött 

humuszos betöltéssel. Két kistestű emlős csontja került elő a gödörből. 

Kerámialeletekben gazdagabb volt, elsősorban tálaló-, azon belül is az 

italfogyasztáshoz kapcsolható edényformák domináltak a leletek között. 

 

Elhelyezkedés: A plató keleti felén, a déli 

kisajátítási határ szélén helyezkedett el, 

közel a B-2859 és B-2870-es gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A 

leletek alapján étkezés, és talán 

háztartási hulladék valószínűsíthető.  

 

B-2743 kis szabályos formájú gödör 

 

Viszonylag szabályos, sekély gödör rétegzett világosszürke, löszcsíkos, enyhén 

paticsos, tömött betöltéssel. Egy szarvasmarha-bordacsont került elő a gödörből. Egy 

fazékforma azonosítható a kerámiatöredékek között. 

Elhelyezkedés: A plató keleti felén, a déli kisajátítási határ szélén helyezkedett el, 

közel a B-2749, B-2733 és B-2859-es gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján tevékenység nem azonosítható. 

 

B-2749 kis, szabályos formájú gödör 
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Kicsi, sekély, kerek beásás szürkésbarna, enyhén löszös, tömött humuszos 

betöltéssel. Egy emberi laposcsont került elő a gödörből. Két tálaló edényforma 

azonosítható a kerámiatöredékek között. 

Elhelyezkedés: A plató szélén, a déli kisajátítási határhoz és a B-2733 és B-2859-es 

gödrökhöz közel helyezkedett el. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján tevékenység nem azonosítható, 

embercsont „rituális hulladék” lenne? 

 

B-2777 kis szabályos formájú gödör 

 

Kicsi, sekély kerek beásás sötétbarna, enyhén löszös, tömött humuszos betöltéssel. 

Egy tál töredéke volt azonosítható a kerámiatöredékek között.  

Elhelyezkedés: A platón, a badeni objektumcsoport nyugati felén helyezkedik el, 

viszonylag közel a 2157-es gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján tevékenység nem azonosítható. 

 

B-2793 szabálytalan formájú gödör 

 

A szabálytalan gödör betöltése sötétbarna, tömött humusz. Egy csiszolt kőbalta 

töredéke került elő, mellette egy lekerekített hasáb alakú agyagnehezék feküdt. A 

szintén itt talált csont kaparó dörzsöléssel kialakított véső-szerű élét többször 

megújíthatták. Az erős kopásnyomok alapján használhatták bőrmegmunkáláshoz 

vagy textilkészítéshez. Ez utóbbi esetében a szövés folyamatában talán a fonal 

bujtatásához? A nem túl nagy mennyiségű állatcsont keveredett a B-2551-es 

objektum leleteivel. A csontok között háziasított egyedek csontjait találjuk, egy 

közülük rágott. A kerámiatöredékek alapján elsősorban tálalóedények 

valószínűsíthetők, egy fazékra utaló töredék is volt a gödörben. 
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Elhelyezkedés: A plató keleti felén 

helyezkedik el, közel a B-2551 és B-

2726-os gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A 

leletek  alapján  textilkészítés, 

bőrmegmunkálás  feltételezhető  a 

közelben. 

 

B-2859 nagy, szabályos formájú gödör 

 

Nagy, viszonylag szabályos gödör rétegzett, égett betöltéssel. Felső rétege 

világosszürke, enyhén lösszel kevert, tömött humusz, középen sötétszürke, faszenes, 

paticsos, tömött, legalján világosszürke, faszenes, hamus, lazább humuszos réteg volt. 

A gödörből több csiszolt kőtöredék került elő, egy kisméretű őrlőlap fél töredéke, egy 

másik kőlaptöredék simára kopott felülettel, illetve vékony homokkőlap és két 

kőtöredék. Pattintott eszközből egy disztális végén csonkított kovapenge feküdt a 

gödörben, melynek bal éle erősen kopott volt. Az eszköz nyersanyaga kárpáti 

radiolarit, mely megmagyarázhatja a penge hosszantartó használatát. Több 

csonteszköz és csonttárgy feküdt még a gödörben. Előkerült egy gímszarvas 

agancskoronából készült gondosan megmunkált csontfejsze, szintén egy agancsból 

kialakított halászathoz kapcsolható eszköz, talán horog, egy kaparással és 

dörzsöléssel kialakított ár, melynek a hegyét és az azzal átellenes végét is 

megégették, egy vadkanagyarból ívesre formált kaparó, és egy foggyökérnél átfúrt 

szarvasmarha-szemfogból kialakított csüngő/amulett, melyet még a fog eltörése 

után is sokáig hordtak. Állatcsontokban gazdagnak bizonyult a beásás, változatos 

fajösszetétel figyelhető meg. A szarvascsont négy esetben agancsot jelöl, amelyből 

kettő eszköz volt, melyről fentebb már szó volt. Sok csonton voltak vágás, rágás és 

égésnyomok voltak. A vágásnyom nyúzásra utal egy kiskérődző lábközépcsontján. 

Talán a nagyobb mennyiségű vágott csont és a megtalált eszközkészlet a közelben 

folyó „vágóhíd” jellegű tevékenységet jelez. A gödör gazdag volt 

kerámiatöredékekben is. Mind tálaló-, mind főző- ás tárolóedények azonosíthatók a 

leletek között. 
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Elhelyezkedés: A plató keleti felén, a déli kisajátítási határ szélén helyezkedett el, 

közel a B-2733 és B-2870-es gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján élelem előkészítése (hús 

feldolgozás, vágás, őrlés?), halászat, bőrmegmunkálás, eszközkészítés, fafeldolgozás 

feltételezhető a közelben. Az állatcsontokon megfigyelt rágás- és égésnyomok, a nagy 

mennyiségű kerámiatöredék, a faszenes lazább betöltés, a különleges csüngő és 

számos eszköz eltemetése talán „rituális hulladékra” utal? 

 

B-2861 tárológödör - űrtartalom= 0,664895 m3/664 liter 

 

Szabályos méhkas alakú gödör homogén barna, lösszel kevert, tömött humuszos 

betöltéssel. A gödörben egy csiszolt őrlőkő-töredék feküdt, melynek alja enyhén 

kormos volt. Két szarvasmarha-, illetve nagypatás csontja és tárolóedény töredékei 

kerültek elő a gödörből. 

Elhelyezkedés: A plató közepén, közel a B-2468-as gödörhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Tároló funkció feltételezhető. 

 

B-2867 gödörkomplexum – B-2715, B-2889, B-2890, B-2891, B-2892, B-2893, B-2894, 

B-2895, B-2899 

 

Nagyméretű sekély, amorf beásás, benne cölöplyukak és egy gödör. Betöltése barna, 

enyhén paticsos, tömött sárga löszös réteggel kevert humusz. Csupán négy állatfog 

került elő a gödörkomplexumból. Emellett két tálalóedényként azonosítható és két 

főző- és tárolóedény töredéke feküdt még a beásásokban. 
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Elhelyezkedés: A plató keleti szélén, a lejtős részen helyezkedik el, viszonylag közel  

B-2726 és B-2793-as gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján tevékenység nem azonosítható. 

 

B-2870 szabálytalan formájú gödör 

 

Sekély, amorf beásás egyrétegű sötétszürke, enyhén lösszel kevert, néhol faszenes, 

tömött humuszos betöltéssel. A gödörből egy kúpos furatmag és egy mindkét végén 

csonkított kovapenge került elő, mely utóbbin sarlófény volt megfigyelhető. Egy 

bőrmegmunkálásra használhatott csontár feküdt a gödörben, melynek felülete 

kifényesedett a használattól, és még használható állapotban dobták el. A nagyobb 

mennyiségű állatcsont többsége háziasított állatokhoz köthető. Számos darabon 

rágásnyomok voltak megfigyelhetők. Kerámiatöredékekben igen gazdag volt a 

beásás, közülük több korsót és fazekat lehetett restaurálni. Kiugróan magas volt a 

bögre- és korsótöredékek, azaz az ivóedények aránya, emellett sok fazéktöredék is 

feküdt a gödörben.  

 

  

Elhelyezkedés: A plató közepén, a déli kisajátítási határ szélén helyezkedett el, közel a 

B-2733 és B-2859-es gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján esetleg eszközkészítés és 

bőrmegmunkálás valószínűsíthető a közelben. A sok edénytöredék, különösen az 

ivásra alkalmas formák előkerülése, állatcsontok mennyisége, összetétele és faszenes 

betöltés talán a közelben tartott (rituális?) lakoma maradványai (B-2859). 

 

8.1.3. Késő klasszikus badeni időszak telepobjektumai 
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B-677 nagy, szabályos formájú gödör 

 

Nagyobb, sekély, szabályosnak mondható beásás egységes szürkésbarna, lösszel 

kevert humuszos betöltéssel. Csupán három állatcsont került elő innen, de abból 

kettő ló csontja volt és az egyiken rágás nyomok figyelhetők meg. Egy csésze darabjai 

feküdtek még a gödörben. 

Elhelyezkedés: A plató közepén helyezkedett el, kicsit külön állva a késő klasszikus 

badeni objektumoktól. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján tevékenység nem azonosítható. 

 

B-1630 gödörkomplexum – B-2821, B-2822, B-2823 

 

Amorf, sekély beásás egységes világos szürkésbarna, lösszel kevert, tömött 

humuszos betöltéssel. Az S-40 rézkori zsugorított sír a tetején helyezkedett el, a gépi 

humuszolás során erősen megsérült. Az S-40 alatt, a gödör földjében egy meredek 

altern retusokkal megmunkált kovaeszköz feküdt. A leletek egy kiskérődző 

sípcsontjából dörzsöléssel kihegyezett csontszilánk egészítette még ki, amelyet 

árként, bőrmegmunkálás során használhattak. A gödörből kevés állatcsont is került 

elő, elsősorban háziasított egyedek maradványai. Két korsó, egy merice töredéke és 

tárolóedény-töredékek egészítik ki az innen előkerült leletanyagot.  

 

Elhelyezkedés:  A plató  közepén 

helyezkedett el, közel a B-1647, B-1759, 

B-2532-es gödrökhöz. 

 Lehetséges tevékenységek, funkció: A 

leletek alapján talán bőrmegmunkálás 

feltételezhető a közelben. A sír talán 

később került ide. 

 

B-1645 tárológödör - űrtartalom= 0,464327 m3/464 liter 

 

Szabályos cilindrikus alakú, de sekély gödör egységes sötétszürke, enyhén löszös, 

tömött, humuszos betöltéssel. Nyugati felét egy kelta gödör megbolygatta. A 

gödörben egy állatot (sertés) temettek el. Az egész állat mellé egy kis mericét és az 
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állat hátsó lábai alá egy nagy kagylót helyeztek. Elhelyezésük célzatosnak tűnik, állat-

áldozati gödör lehetett. Ezenkívül néhány (6 db) egyéb állatcsont-töredék került elő 

a gödörből (kis- és nagypatás, kiskérődző, teknős). Az állatcsontok mellett két, 

készítés során keletkezett kovaszilánk feküdt. Három tál és egy merice töredékei 

feküdtek az állatvázak mellett. 

 

 

Elhelyezkedés:  A plató  közepén 

helyezkedett el, a B-1647, B-1648, B-

1649  és  B-1650-es állatáldozati 

gödrökkel egy csoportban. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A 

rituális  tevékenység  feltételezhető. 

(Eszközkészítéshez  kapcsolódó 

hulladék.) 

 

B-1647 tárológödör - űrtartalom= 1,81492 m3/1814 liter 

 

Szabályos méhkas alakú gödör egységes sötétszürke, enyhén löszszemcsés, tömött 

humuszos betöltéssel. Több állat teljes váza feküdt benne. A 239 darab állatcsont egy 

juvenilis korú sertés, egy kifejlett marha és egy hiányos juh vázát takarja. Az 

anatómiai rendben eltemetett állatok rituális áldozatok lehettek. A vázak mellett két, 

vékony, csiszolt oldalú homokkőlap töredéke, egy másodlagosan felhasznált, 

nyéllyukas kalapácsbalta és egy szerpentinitből készült aszimmetrikus nyéllyukas 

kőbalta került feltárásra, melynek nyersanyaga a Mecsek előterében található. 

Kőeszközök közül egy kovapenge meziális töredéke, a csonteszközökből három, a 

használattól erősen felfényeződött, kaparással, dörzsöléssel kihegyezett csontszilánk 

feküdt a gödörben. A csonttárgyak árak lehettek, amelyeket valószínűleg 

bőrmegmunkálás során használhattak. Nagyobb mennyiségű és változatos 

kerámiaanyag került feltárásra a gödörből. Háromnegyede az azonosítható 

daraboknak tálalókészlethez sorolható, illetve megjelenik a szertartási edénynek 

tartható kétosztatú tál is a leletek között. 

94% 

2% 1% 
2% 
1% 

Állatcsont 

sertés 

kiskérődző 

nagypatás  

kistestű emlős 

teknős 



 

267 
 

 

Elhelyezkedés: A plató közepén helyezkedett el, a B-1645, B-1648, B-1649 és B-1650-

es állatáldozati gödrökkel egy csoportban. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A rituális tevékenység feltételezhető esetleg egy 

ahhoz kapcsolódó lakoma maradványai figyelhetők meg a kerámia-összetételben. A 

távoli nyersanyagból készült balta talán státuszt jelző tárgynak értelmezhető. 

(Bőrmegmunkáláshoz, eszközkészítéshez kapcsolható eszközök.) 

 

B-1648 tárológödör - űrtartalom= 0,73476 m3/734 liter 

 

Szabályos méhkas alakú gödör egységes sötétszürke, enyhén löszszemcsés, tömött 

humuszos betöltéssel. Egy juvenilis korú teljes marhaváz feküdt a gödörben, amely 

attól eltekintve, hogy a koponyáját az állkapcsokkal együtt a bordái alá, a lábai közé 

tették, anatómiai rendben feküdt a bal oldalán. Állatáldozati gödör lehetett. Az 

állatváz mellett egy bifaciális felszíni retusokkal megmunkált, teveli kova szilánkja 

feküdt, illetve a bedobott kerámiatöredékek között fazék töredékei azonosíthatók. 

Elhelyezkedés: A plató közepén helyezkedett el, a B-1645, B-1647, B-1649 és B-1650-

es állatáldozati gödrökkel egy csoportban. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A rituális tevékenység feltételezhető. 

 

B-1649 tárológödör - űrtartalom= 0,80384 m3/803 liter 

 

Szabályos méhkas alakú gödör egységes barna, lösszel kevert, mészrögös, tömött 

humuszos betöltéssel. Nagyon sok (862 db) csontot tartalmazott. Legalább 10 sertés 

maradványai kerültek elő, ezek közül két egyed infantilis, és nyolc juvenilis (12-18 

hónapos) korú. Öt példány nemét lehetett meghatározni, ezekből négy nőstény, egy 

pedig hím. Ezenkívül még legalább két (juvenilis korú-1-2 éves) kiskérődző, egy 
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infantilis és egy juvenilis korú marha vázrészei is feküdtek a gödörben, valamint 

egyéb töredékek (két szarvas, kis- és nagypatások csontjai). Az egyik disznócsonton 

rágás-, egy másikon pedig égésnyomokat lehetett megfigyelni. Állatáldozati gödör 

lehetett. Egy érdekes, kaparással kialakított csonteszköz feküdt a gödörben. A 

mindkét végén hegyesre kialakított, a közepén egy kicsit bemélyedő pálcika, 

csalihorog (halpecek) lehetett. Ez a gödör is csak néhány kerámiatöredéket 

tartalmazott, amelyek közül fazéktöredékek azonosíthatók. 

Elhelyezkedés: A plató közepén helyezkedett el, a B-1645, B-1647, B-1648 és B-1650-

es állatáldozati gödrökkel egy csoportban. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A rituális tevékenység feltételezhető. (Halfogáshoz 

kapcsolható eszköz.) 

 

B-1650 tárológödör - űrtartalom= 1,814920 m3/1814 liter 

 

Szabályos méhkas alakú gödör rétegzett sötétbarna, lösszel kevert, enyhén paticsos, 

tömött humuszos betöltéssel. Több állat teljes váza feküdt a gödörben, többek között  

egy bal oldalára fektetett juvenilis korú sertés váza anatómiai rendben, legalább 

három egyedtől származó újszülött (neonatus), vagy még embrionális malacokhoz 

tartozó csontok. Ezenkívül még egy újszülött borjú, illetve egy 12-15 hónapos 

(infantilis) borjú csontjai is megjelentek. Szórványosan vaddisznó-, nagypatás és 

kisemlős csontok is voltak mellettük. Állatáldozati gödör lehetett. A gödörben egy 

őrlőkő erősen teknősödött töredéke feküdt, melyen halvány festék nyom figyelhető 

meg. Az előkerült kerámiaanyagban elsősorban tálalóedények azonosíthatók. 

 

Elhelyezkedés: A plató közepén helyezkedett el, a B-1645, B-1647, B-1648 és B-1649-

es állatáldozati gödrökkel egy csoportban. 
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Lehetséges tevékenységek, funkció: A rituális tevékenység feltételezhető. (Őrléshez 

kapcsolható tárgy festéknyomokkal.) 

 

B-1668 tárológödör - űrtartalom= 1,942875 m3/1942 liter 

 

Szabályos méhkas alakú gödör rétegzett sötétbarna, paticsos, enyhén faszenes, 

enyhén lösszel kevert, tömött humuszos betöltéssel. Legalább két, juvenilis korú 

marha kisebb vázrésze(i). Ezenkívül néhány egyéb csont. (kis- és nagypatás, 

kiskérődző, sertéscsontjai) kerültek elő. Állatáldozati gödör lehetett. A gödörből 

három lenyomatos tapasztás-darab és néhány kerámiatöredék is előkerült. 

Elhelyezkedés: A plató közepén helyezkedett el, a B-1645, B-1647, B-1648 B-1649, B-

1650-es állatáldozati gödröktől kicsit távolabb, közel a B-2545 és B-2547-es 

gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A rituális tevékenység feltételezhető. 

 

B-1759 tárológödör - űrtartalom= 1,7803 m3/1780 liter 

 

Eldeformálódott méhkas alakú gödör, betöltése egységes rétegzett barna, enyhén 

mészszemcsés, lösszel kevert tömött humusz. A gödörben feküdt egy homokkő 

őrlőkő és egy bazalt dörzskő töredéke, illetve egy készítési hulladéknak tekinthető 

kovaszilánk és egy kagylóhéj-töredék. Az összesen 12 darab állatcsont változatos 

fajösszetételt mutat, elsősorban háziasított fajok jelennek meg a gödörben. 

Edénytöredékek közül tálaló- és főzőedényeket lehetett azonosítani. 

 

  

Elhelyezkedés: A plató közepén helyezkedett el, közel a B-1645, B-1647, B-1648 B-

1649, B-1650-es állatáldozati gödrökhöz és B-1630-as gödörhöz. 
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Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján talán élelem-előkészítést (őrlést), 

illetve hulladéktároló funkciót lehet valószínűsíteni. 

 

B-1949 tárológödör - űrtartalom= 1,4067 m3/1406 liter 

 

Feltehetően eldeformálódott méhkas alakú gödör rétegzett sötétbarna, tömött, 

paticsos, löszös humuszos betöltéssel. Két nagypatás csontja és több kerámiatöredék 

feküdt a gödörben. Elsősorban főző és tárolóedények azonosíthatók közülük. 

 

Elhelyezkedés: A plató közepén helyezkedett el, közel a B-1645, B-1647, B-1648 B-

1649, B-1650-es állatáldozati gödrökhöz és B-2545-ös gödörhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján elsősorban háztartási 

hulladéktároló funkciót lehet valószínűsíteni. 

 

B-1955 szabálytalan formájú gödör 

 

Kisméretű, inkább ovális beásás rétegzett sötétszürke, lösszel kevert tömött 

humuszos betöltéssel. Csupán egy nagypatás és egy kistestű emlős maradványai 

kerültek elő a gödörből. A néhány edénytöredék alapján elsősorban főző- és 

tárolóedényekre következtethetünk. 

Elhelyezkedés: A plató közepén helyezkedett el, közel a B-1645, B-1647, B-1648 B-

1649, B-1650-es állatáldozati gödrökhöz.  

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján elsősorban háztartási 

hulladéktároló funkciót lehet valószínűsíteni. 

 

B-2189 nagy, szabályos formájú gödör 
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Lépcsősen beszűkülő, talán eldeformálódott méhkas alakú gödör. Rétegzett, 

sötétbarna, lösszel kevert, tömött humuszos betöltésű. Ebben a gödörben találtuk az 

S-39-es zsugorított testhelyzetben eltemetett női halottat mellékletekkel ellátva. 

A gödörben feküdt egy háromszög alakú csúcsán lekerekített csiszolt homokkő-lap, 

egy mindkét végén törött kovapenge, melynek jobb élén sarlófény figyelhető meg és 

egy szentgáli radiolarit magkő. A gödörben eltemetett halott mellett talált 

edényekkel együtt két korsó és legalább három fazék azonosítható a 

kerámiatöredékek közül. 

Elhelyezkedés: A plató nyugati felén helyezkedett el, távolabb a késő klasszikus 

badeni gödrök csoportjától. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Emberi temetkezés – rituális tároló funkciót lehet 

valószínűsíteni. 

 

B-2527 gödörkomplexum / szabálytalan formájú gödör-B-2871, B-2880 

 

Egy folt alatt B-2870, B-2871, B-2880-nal, de nincsenek szuperpozícióban egymással. 

Betöltése egyrétegű sötétbarna, paticsos, lösszel kevert, tömött humusz. Egy kúpos 

kőfurat mag került elő a beásásból. Emellett egy kerék alakú konvex kónikus 

orsógomb feküdt még a gödörben. Eszközök közül egy csontárat lehetett 

beazonosítani, melyet kaparással és dörzsöléssel hegyeztek ki, a felszíne erősen 

felfényeződött, még használható állapotban került a gödörbe. Feltételezhetően 

bőrmegmunkáláshoz, de szövéshez is használhatták. A gödörkomplexumban kevés 

állatcsont feküdt és elsősorban háziasított fajok voltak közöttük. A B-2880-as 

beásásból külön talált csontok érdekes összetételt mutattak, több őstulok, 

vaddisznócsont, halpikkely, és egy kagyló is előkerült innen. A kerámialelet között a 

tálalóedények dominálnak, de főző és tárolóedény formák is azonosíthatók. 
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Elhelyezkedés: A plató közepén helyezkedett el, közel a dél felől húzódó kisajátítási 

határhoz és a B-2530-as tárológödörhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján elsősorban textilkészítés, esetleg 

bőrmegmunkálás, illetve eszközkészítés valószínűsíthető a gödör közelében. 

 

B-2530 tárológödör - űrtartalom= 0,2355 m3/235 liter 

 

Szabályos méhkas alakú gödör egységes szürkésbarna, paticsos, löszfoltos, tömött 

humuszos betöltéssel. Nagyobb mennyiségű csiszolt kőanyag feküdt a gödörben, 

nagyméretű, félgömb alakú őrlőkő, egy felső marokkő töredéke, talán hozzájuk 

tartozó nagyméretű marokkő, egy négyszögletes homokkőlap és egy kőbalta 

nyéllyuk töredéke. Egy gímszarvas-agancsból egy kaparással megformált, a két végén 

enyhén hegyesedő tömzsi kis henger került még elő, a tárgy funkciója nem 

állapítható meg. A kerámiatöredékek között egy kétosztatú tál és további tálak és 

főző- és tárolóedények jelenléte azonosítható a gödörben. 
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Elhelyezkedés:  A plató  közepén 

helyezkedett el, közel a B-2527-es 

gödörhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A 

leletek  alapján  őrlés,  talán 

eszközkészítés valószínűsíthető. 

 

B-2532 nagy, szabályos formájú gödör 

 

Nagyon sekély, csak az objektum alja maradhatott meg. Betöltése barna, lösszel 

enyhén kevert, tömött humusz. A gödörből előkerült néhány kerámiatöredék között 

egy tál egy merice és fazékforma azonosítható. 

Elhelyezkedés: A plató közepén helyezkedett el, közel az állatáldozati gödrök 

csoportjához illetve a B-1630, és B-2535-ös gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján tevékenység nem azonosítható. 

 

B-2535 kis, szabályos formájú gödör 

 

Kis, kerek, sekély gödör világosbarna, enyhén löszös, faszenes, tömött betöltéssel. 

Egy szarvasagancs került elő, talán nyersanyag lehetett.  

Elhelyezkedés: A plató közepén helyezkedett el, közel az állatáldozati gödrök 

csoportjához illetve a B-1630, és B-2535-ös gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján tevékenység nem azonosítható, 

talán eszközkészítés a közelben? 

 

B-2539 gödörkomplexum – B-2555, B-2811-2813, B-2814, (B-2828, B-282), B-2852, B-

2853, B-2854, B-2855, B-2860 

 

Nagy kiterjedésű gödörkomplexum több beásással. Betöltése világosszürke, lösszel 

kevert, tömött humusz. A több csiszolt kőeszköz látott napvilágot innen, egy őrlőkő 

darab, amelyet másodlagosan tovább használtak, egy kvarcit kavicsból kialakított 

marokkő, egy kőbalta töredéke és egy lapos kőtöredék. A kevés állatcsont között 
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elsősorban háziasított állatok fordulnak elő, illetve egy lócsont feküdt még a 

gödörben. A kerámiatöredékek között azonosítható formák igen változatos képet 

mutatnak. Mind tálalóedények, köztük két kétosztatú tál, mind főző- és tárolóedény- 

formák szép számban azonosíthatók a gödörkomplexumban. 

 

  

Elhelyezkedés: A plató keleti felén helyezkedett el, közel az állatáldozati gödrök 

csoportjához illetve a B-2557-öes gödörhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján talán élelem előkészítése, azon 

belül is őrlés esetleg darabolás valószínűsíthető, és a gazdag kerámiaanyag étkezést, 

és ezek keresztül háztartási hulladékra utalhat a gödörkomplexumban. 

 

B-2545 nagy szabályos formájú gödör 

 

Szabályos kerek gödör, talán méhkas alakú gödör lehetett, betöltése rétegzett 

világosbarna, tömött humusz löszös agyaggal keverve. Egy merice töredéke került 

elő a gödörből.  

Elhelyezkedés: A plató keleti felén helyezkedett el, közel az állatáldozati gödrök 

csoportjához illetve a B-2539-es gödörkomplexumhoz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján tevékenység nem azonosítható, 

talán tároló funkció feltételezhető. 

 

B-2547 tárológödör - űrtartalom= 0,75988 m3/759 liter 

 

Szabályos méhkas alakú gödör egységes világosbarna, enyhén paticsos, faszenes, 

lösszel kevert humuszos betöltéssel. Egy tál töredékét lehetett azonosítani a 

gödörben. 
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Elhelyezkedés: A plató keleti felén helyezkedett el, közel a B-2539-es 

gödörkomplexumhoz és a B-1668, B-2545-ös gödrökhöz.  

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletmentesség alapján talán a tároló funkció 

azonosítható. 

 

B-2548 tárológödör - űrtartalom= 0,50868 m3/508 liter 

 

Szabályos méhkas alakú gödör egységes sötétbarna, löszszemcsés, tömött humuszos 

betöltéssel. Egy jobb oldalára fektetett, juvenilis korú sertés váza feküdt a gödörben, 

anatómiai sorrendben öt egyéb kispatás, kiskérődző, illetve marha csonttöredékével 

együtt. Összesen 99 darab csont került elő. Állatáldozati gödör lehetett. A három 

kerámiatöredék alapján egy tál és egy tárolóedényt lehetett azonosítani. 

Elhelyezkedés: A plató keleti felén helyezkedett el, közel a B-2539-es 

gödörkomplexumhoz és a B-1668, B-2547-es gödrökhöz.  

Lehetséges tevékenységek, funkció: A rituális tevékenység feltételezhető. 

 

B-2554 tárológödör - űrtartalom= 0,92316 m3/923 liter 

 

Szabályos méhkas alakú gödör egységes sötétbarna, enyhén lösszel kevert, tömött 

humuszos betöltéssel. Egy finomszemcsés homokkőből készült keskeny őrlőlap 

végtöredéke került elő. Két szarvasmarha és egy kiskérődző csontja került elő, az 

előbbiek egyike égett volt. Tálalóedények, mint korsó és tálak, illetve egy fazék 

azonosítható a töredékek között a gödörben. 

Elhelyezkedés: A plató keleti felén helyezkedett el a B-2539-es gödörkomplexumban 

és a B-2557-es gödrökhöz közel. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A leletek alapján étkezési hulladék és a közelben 

őrlési tevékenység valószínűsíthető. 

 

B-2557 tárológödör - űrtartalom= 0,971437/971 liter 

 

Szabályos méhkas alakú gödör egységes sötétbarna, tömött humuszos betöltéssel. 

Legalább két, juvenilis korú szarvasmarha vázának csontjai kerültek elő innen. Az 

egyik szarvasmarha váza megcsavarodva fekszik, teste követi a gödör ívét, a hátsó 
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végtagjai bal oldalukra fordítva, míg a mellsők és a fej a jobb oldalára fordulva 

feküdt. Feltehetőleg a tetem nem azonnal került bele a gödörbe, hanem mikor a 

bomlási folyamatok már annyira előrehaladtak, hogy a vázrészek még nagyjából 

egybefüggtek (hiszen az anatómiai rend megfigyelhető), de a testet már ki lehetett 

így csavarni. A gödör északi szélén egy összeroppant edény (kihajló peremű kónikus 

tál) és egy ép merice feküdt. Egy jellegtelen kőtöredék került még elő. Állatáldozati 

gödör lehetett. A kerámiatöredékek közül három merice, a tál és fazekak 

azonosíthatók. 

 

Elhelyezkedés: A plató keleti szélén 

helyezkedett el, közel a B-2554-es 

tárológödörhöz és  a  B-2539-es 

gödörkomplexumhoz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: A 

rituális tevékenység feltételezhető. 

 

B-2747 szabálytalan formájú gödör – B-2748 

 

Nagyobb méretű, sekély amorf beásás szürkésbarna, enyhén lösszel kevert, tömött 

humuszos betöltéssel. Egy kiskérődző csontjából, kaparással és dörzsöléssel 

kialakított kaparó került elő a gödörből. A pontos felhasználási területe nem 

határozható meg. 

A néhány kerámiatöredék alapján egy korsó és egy tál forma azonosítható. 

Elhelyezkedés: A plató keleti szélén helyezkedett el, közel a B-2527 és a B-2751-es 

gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Talán bőrmegmunkálás valószínűsíthető a 

közelben. 

 

B-2751 tárológödör - űrtartalom= 0,7065 m3 /706 liter 

 

Szabályos méhkas alakú gödör egységes sötét szürkésbarna, löszszemcsés, enyhén 

faszenes, paticsszemcsés tömött humuszos betöltéssel. Két nagypatás és egy 

1 

2 

3 

3 

Kerámiaformák 
Korsó  

Tál kihajló 
peremű  

Fazék 

Merice 



 

277 
 

kiskérődző csontja feküdt a gödörben, egyik csont rágott volt. A kerámiaformák 

közül tálak, köztük egy kétosztatú tál és egy merice azonosítható a leletek között. 

Elhelyezkedés: A plató keleti szélén helyezkedett el, közel a B-2747-es gödörhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Tevékenység nem azonosítható, talán háztartási 

hulladék valószínűsíthető a korábbi tárológödörben. 

 

B-2828 nagy, szabályos formájú gödör – B-2829 

 

Valójában egy folt alatt a B-2539-es gödörkomplexummal, de különálló objektumot 

alkot. Talán eldeformálódott méhkas alakú gödör, betöltése rétegzett, sötétbarna, 

enyhén paticsos, löszszemcsékkel kevert, tömött humusz. Egy ló, egy sertés és egy 

kistestű emlős csontja került elő a gödörből. Nagyobb mennyiségű kerámiatöredék 

halmozódott fel a gödörben és változatos formaösszetétel figyelhető meg. Mind 

tálaló-, mind főző- és tárolóedények azonosíthatók. 

 

Elhelyezkedés: A plató keleti felén a B-2539-es gödörkomplexumban helyezkedett el, 

közel a B-1668, B-2545 és B-2547-es gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Talán étkezéshez kapcsolódó háztartási hulladék 

feltételezhető a gödörben. 

 

B-2837 szabálytalan formájú gödör 

 

Eldeformálódott ovális gödör rétegzett barna, enyhén löszszemcsés, tömött 

humuszos betöltéssel. A kevés állatcsont nagy része szarvasmarhától származik, 

ezenkívül két sertéscsont volt még a gödörben. A kerámiatöredékek alapján egy 

korsót, egy kétosztatú és egy kihajló peremű tálat, azaz tálalóedényeket lehetett 

azonosítani. 
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Elhelyezkedés: A plató közepén helyezkedett el, közel a B-2964 és B-2967-es 

gödrökhöz. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Talán étkezéshez kapcsolódó háztartási hulladék 

feltételezhető a gödörben. 

 

B-2948 gödörkomplexum – B-2945, B-2947 

 

Vastag középkori kultúrréteg (R-0/24) fedte. Nagy, amorf objektum, 

hozzákapcsolódott a K-41-es kerámiával kirakott kemence és B-2976-os 

hamusgödre. Betöltése sötét szürkésbarna, lösszel kevert, néhol paticsszemcsés, 

tömött humusz. Egy marokkő egy bifaciális pengetöredék és egy kovaszilánk került 

elő, mely utóbbi bal éle mindkét lapján finoman retusált és sarlófényes. Egy 

szarvasmarha lábközépcsontjából kialakított véső gazdagítja az eszközök sorát, 

melyet pl. fakéreg lehántásához használhattak. Egy bikónikus orsógomb-töredék 

feküdt még a gödörben. A kevés állatcsont mind szarvasmarha és nagypatás 

maradványai voltak, mellettük egy kagylótöredék feküdt. Változatos és nagy 

mennyiségű kerámiatöredék volt a gödörben, döntően tálalóedényekhez sorolható 

formák azonosíthatók, de főző- és tárolóedények is megtalálhatók. 

 

Elhelyezkedés: A plató közepén, a 

kisajátítási határhoz közel, a B-2976 és 

K-41-es kemence mellett helyezkedett 

el.  

Lehetséges tevékenységek, funkció: A 

leletek alapján textilkészítés, vágás 

valószínűsíthető a közelben. 

 

B-2964 tárológödör - űrtartalom= 1,854562 m3/1854 liter 

 

Szabályos méhkas alakú gödör egységes szürkésbarna, löszszemcsés, tömött 

humuszos betöltéssel. Legalább két, kifejlett, adultus korú marha csontjai feküdtek a 

gödörben, az egyik a jobb oldalára fektetve. A váz itt sem volt egyenes, ismét a gödör 

falának ívét követte. Egy kiskérődző, egy sertés és két nagypatás állat csontja jött 

még elő innen. A vázak mellett egy viszonylag ép amfora típusú edény feküdt. Állat-
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áldozati gödör lehetett. Nagyobb mennyiségű kőeszköz került még elő innen, egy 

marokkő töredéke, egy őrlőlap darab, simító kavics, melyet kerámia besimításra 

használhattak, és két kis homokkő darab. Viszonylag sok kerámiatöredéket 

tartalmazott a gödör, több iváshoz kapcsolódó forma azonosítható, de változatos 

főző, és tárolóedény-típusok is találhatók a gödörben. 

 

Elhelyezkedés: A plató közepén, a B-2976 és K-41-es kemencéhez közel helyezkedett 

el.  

Lehetséges tevékenységek, funkció: A rituális tevékenység feltételezhető. (Őrléshez és 

kerámiakészítéshez kapcsolható eszköz a gödörben.) 

 

B-2967 nagy, szabályos formájú gödör 

 

Nagyobb viszonylag szabályos beásás egységes szürke, enyhén löszös, tömött 

humuszos betöltéssel. Két kőbaltatöredék került elő a gödörből. Az egyik egy kőbalta 

foktöredéke, melyet másodlagosan dörzskőnek használhattak, a másik egy igen 

rossz állapotban lévő baltatöredék, de ez is mutat, másodlagosan felhasználásra 

utaló nyomokat. Kőeszközök közül még egy bakonyi radiolarit szilánk került elő. Az 

eszközök sorát gazdagítja az a csontkaparó, melynek félköríves véső-szerű élet 

alakítottak ki. A gödörből 37 darab állatcsont került elő változatos fajösszetételt 

mutatva. Háziasított és vad egyedek csontjai, sőt hal is volt a beásásban. A 

kerámiatöredékek között elsősorban tálalóedények azonosíthatók, de fazékformák is 

előfordulnak közöttük. 
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Elhelyezkedés: A plató közepén, a B-2964, B-2976 és K-41-es kemencéhez közel 

helyezkedett el.  

Lehetséges tevékenységek, funkció: Talán vágás és őrlés, bőrmegmunkálás? 

feltételezhető a közelben. 

 

K-41 kemence - B-2976 kis, szabályos formájú gödör, a kemence hamusgödre 

 

A kemence ovális formájú, kis részen a pereme is megmaradt. Betöltése barna, 

paticsos, laza humuszos. Hamusgödre a B-2976 kisebb szabályos gödör sötétbarna, 

tömött, löszös humuszos betöltéssel. A kemence viszonylag ép, jól átégett 

sütőfelülete alatt kerámiaalapozást találtunk. A felszedett cseréptöredékek 

változatos edényformákra engednek következtetni, mint korsó tál fazék és 

tárolóedény típusok, illetve egy kétosztatú tál. Előkerült még a hamusgödör 

betöltéséből egy eszközként használt, mindkét lapján sarlófényes kovaszilánk. 

 

Elhelyezkedés: A plató közepén, a B-2964 

és B-2948-as gödrökhöz közel. 

Lehetséges tevékenységek, funkció: Étel 

előkészítése  (főzés  – sütés) 

feltételezhető. 
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8.2. Kvantitatív elemzés – az objektumokban talált leletanyagok alapján 

történő elemzés  

 

8.2.1. A lelettípusok szóródásának elemzése  

 

Az előzőekben a kvalitatív módszerek alapján került felgyűjtésre azon információk 

halmaza, amelyek közelebb vihetnek a háztartási egységek körvonalazásához. A 

következőkben pedig a rendelkezésünkre álló adatok objektív módszereken alapuló 

elemzése következik. A leletek  térbeli-statisztikai elemzésével,  az ArcGIS segítségével1 

a lelőhely térképére kivetített leletszóródások lehetőséget adnak a különböző 

leletkategóriák mennyiségi és minőségileg együttes vizsgálatára. A leletek 

megoszlásának vizualizálása nagyban segíti a háztartásokban és háztartások közötti 

munkafolyamatok lenyomatainak azonosítását. A leletszóródás a 7.2. fejezetben 

meghatározott gödrök csoportjainak összefüggésében kerül vizsgálatra (8.3., 8.4. és 8.5. 

ábra). (A települési objektumokban talált lelettípusok táblázatba foglalt adatai a 

Függelék: 2., 5., 8. táblázatban találhatók. A leletszóródások értékeléséhez szükséges, 

objektum számmal ellátott összesítő térképek méretük miatt szintén a Függelékben a 

lelőhely összesítő-térképeknél találhatók.) 

 

A régészeti leletek nagy része a háztartási tevékenységes alapvető aspektusait tükrözik 

vissza (Wilk – Rathje 1982, 622-631), ezek közül is elsősorban a létfenntartáshoz 

kapcsolódó eszközök a leggyakoribbak, amelyek az élelem előkészítéséhez, alapanyagok 

feldolgozásához, az ételkészítéshez és elosztáshoz köthetők (Kalla 2013, 17). Ezek a 

szinte mindig, mindenhol legáltalánosabban megfogható tevékenységek (Flannery - 

Winter 1976).  

                                                           
1Az ArcGIS segítségével készített lelőhely összesítőjére vetített leletszóródások térképeit Serlegi 
Gábornak, az MTA BTK RI munkatársának köszönhetem. 
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8.3. ábra. Települési objektumtípusok által meghatározott gödörcsoportok a bolerázi időszakban 
Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

 

8.4. ábra. Települési objektumtípusok által meghatározott gödörcsoportok a korai klasszikus badeni 
időszakban Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 
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8.5. ábra. Települési objektumtípusok által meghatározott gödörcsoportok a késő klasszikus badeni 
időszakban Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

Az ételkészítés – élelem előkészítéshez szorosan kapcsolódtak a különféle magokat 

megőrlő kövek, őrlőlapok, marokkövek (8.6., 8.7. és 8.8. ábra). A leletszóródási 

térképen kirajzolódó mintázat azt mutatja, hogy a település központi részén intenzív 

előfordulása található, de a gödörtípusok alapján kirajzolódó gödörcsoportok 

mindegyikében előfordul a település mind három időszakában. Mégis 

legdominánsabban a bolerázi 2-3. és 4. számú csoportoknál, illetve amelletti helyszínen 

jelentkeznek. Fontos itt is megemlíteni azt a két 23 és 30 kg ép őrlőkövet, amelyeket két 

egymáshoz közeli gödörben (B-2237, B-2311) tártunk fel a 2. és 3. gödörcsoport 

határán.2 Ezek azok a leletek, amelyeket ’de facto’ hulladéknak tekinthetünk (Schiffer 

1976, 3), azaz súlyuk miatt kevéssé valószínűleg mozgattak túl gyakran, tehát 

használható állapotban rendeltetési helyükhöz közel kerülhettek elő (David – Kramer 

2001, 94). Emellett több dörzskő és kisebb őrlőkő-töredék is napvilágot látott innen. A 

dörzskövek, mint ahogy a laposabb kőtöredékek természetesen nem csak magvak 

őrléséhez, hanem festék porításhoz és eszközök csiszolásához, élezéséhez is 

használhatták. Ezeket nem szabad figyelmen kívül hagyni a tevékenységek elemzésénél. 

 

                                                           
2 Az őrlőkövek tömegének eloszlása azért nem került ábrázolásra, mert a két ép őrlőkő készlet 
egyértelműen az 1. és 2. gödörcsoportot emelné ki, amelyek talán össze is tartoztak. A lelőhelyen előkerült 
összes többi kőtöredék egyenként 2 kg-nál nagyobb súllyal nem rendelkezett. 
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Bizonyos kőtöredékeket azonban, nagy valószínűséggel háziipari szinten végzett 

tevékenységekhez használhattak. Ilyenek lehettek a kerámiakészítéshez köthető simító 

kavicsok. A szóródásuk már sokkal behatároltabb, mint ahogy számuk sem volt magas. 

A lelettípus a bolerázi 1. és 4. számú gödörcsoportban fordul elő (8.6. ábra). A klasszikus 

badeni időszak településén csak a késői időszakban találtunk a leletek között ilyen 

kavicsot, amely az ott a kemence melletti állatáldozati gödörben volt (B-2964)  (8.8. 

ábra). A viszonylag ritka előfordulás felveti, hogy nem minden háztartásban végeztek 

ilyen tevékenységet.  

 

8.6. ábra. Csiszolt kőanyag szóródása a bolerázi időszakban Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 
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8.7. ábra. Csiszolt kőanyag szóródása a korai klasszikus badeni időszakban Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

8.8. ábra. Csiszolt kőanyag szóródása a késő klasszikus badeni időszakban Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 
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A kőbalták az élelem előkészítéshez és házi ipari tevékenységekhez is kapcsolhatók, de 

jelképes jelentőségük is lehetett, amelyet a nehezebben elérhető, import 

nyersanyagokból készült darabok jeleznek. Szinte minden bolerázi és a késő klasszikus 

badeni gödörcsoportban került elő kőbaltatöredék, a korai klasszikus településen 

azonban csak a 2. gödörcsoportnál találtunk egyet, az a darab viszont különleges import 

nyersanyagból készült (8.7. ábra). A darabokon feltűnően sok esetben lehetett 

másodlagos használatra utaló nyomokat megfigyelni, a sérült baltákat szinte minden 

esetben másodlagosan dörzskőként hasznosították. Ez arra utal, hogy a kőanyagból 

készült eszközöket a lehető legtovább használták, feltehetően nem volt könnyű 

kőnyersanyaghoz jutni a környéken. Hasonló jelenséget a pattintott kőanyagban is 

megfigyeltünk. A kőbalták gyakori előfordulása és intenzív használata az eszköz 

multifunkcionális voltát jelenti, a mindennapi eszközkészlet része lehetett.  

 

A háztartási szinten végzett szövés-fonáshoz kapcsolhatók az orsógombok és  

agyagnehezékek jelentik a következő csoportot. A bolerázi településen került elő a 

legtöbb orsógomb, főleg a lapos konvex/konkáv orsógomb-típusba sorolhatók. 

Agyagnehezékből jóval kevesebb fordult elő, de szinte minden darab a bolerázi fázisra 

korlátozódik. Szóródásuk főleg három gödörcsoportra jellemző, de valójában az 1-2. és 

4. számú egységre koncentrálódnak a leletek, ahol a több hasonló méretű és súlyú 

orsógombból már lehetséges szövőszékre következtetni. A textilkészítés esetében is 

érdemes szem előtt tartani, hogy nem minden háztartási egységben végezhettek ilyen 

tevékenységet (8.9. ábra). A korai badeni időszak településén ennél még 

határozottabban egy helyen összpontosul (3. számú gödörcsoport) szinte az összes 

orsógomb lelet, amely határozottan kijelöli a tevékenység színterét (8.10. ábra).  
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8.9. ábra. Orsógombok és agyagnehezékek szóródása a bolerázi időszakban Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

8.10. ábra. Orsógombok és agyagnehezékek szóródása a korai klasszikus badeni időszakban 
Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 
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8.11. ábra. Orsógombok és agyagnehezékek szóródása a korai klasszikus badeni időszakban 

Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

 Mivel a késő klasszikus településhez csupán két darab köthető, nehezen vonható le 

bármilyen messzemenő következtetés, főleg ha figyelembe vesszük, hogy a B-2527-es 

objektumból előkerült orsógomb forma tipológiailag inkább a megelőző időszakhoz 

tartozhatott. A késő badeni időszakban jelenik meg a nehezebb bikónikus orsógomb 

típus a településen (B-2948) (8.11. ábra). 

 

Háztartások fontos eszközei lehettek a csont- és agancseszközök is, melyek közül több 

darabot egyaránt használhattak bőrfeldolgozásnál, textilkészítésnél. Ezek elsősorban 

kaparókat, vakarókat, árakat jelentettek, de három gödörből amulett-szerű csont 

nyílhegyek és átfúrt állatfogak előkerültek, amelyek az emberek szakrális életének 

emlékeit őrizhette meg. 
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8.12. ábra. Csonteszközök szóródása a bolerázi időszakban Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

8.13. ábra. Csonteszközök szóródása a korai klasszikus badeni időszakban Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 
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8.14. ábra. Csonteszközök szóródása a késő klasszikus badeni időszakban Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

Fontosak a készítési hulladékok és az állatcsontok között talált, nyersanyagnak tartható 

agancsok, szarvak, vadkanagyarak. Csonteszközök bőrmegmunkáláshoz köthető 

eszközei a bolerázi időszakban 2. és 4. gödörcsoportnál dominálnak, csakúgy mint a 

készítési hulladéknak tartható darabok. A 2. csoportnál főleg kaparók, készítési 

hulladékok és nyersanyagok koncentrálódnak, míg a 4. egységnél a lelőhelyen talált 

összes csonteszközfajta összpontosul nagy számban. Elképzelhető, hogy ezekre a 

helyszínekre koncentrálódott a bőrmegmunkálás és textilkészítés, illetve a csonteszköz-

készítés a településen (8.12. ábra). A korai klasszikus településen is elsősorban a 2. és 3. 

gödörcsoport területén összpontosulnak ezek az eszközök, amely a hozzájuk kapcsolódó 

tevékenységek végzését bizonyos helyekhez kötik (8.13. ábra). A késő klasszikus 

egyetlen csoportja szintén minden csont és agancseszköz fajtát tartalmazott. A fentebb 

vázolt tevékenységek közül feltehetően a bőrrel kapcsolatos munkákat, illetve 

csonteszköz készítést itt is végezhették (8.14. ábra). 
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Következő csoportot a pattintott kőanyagot tartalmazó gödrök alkotják, melyekből a 

sok esetben sarlófényes kova penge, több magkő, szilánk került elő. A nyersanyaguk 

főleg bakonyi és mecseki radiolarit volt, de néhány különlegesebb, távoli helyekről 

származó kovaeszköz is található a településen, amelyeket hasonlóan a kőbaltákhoz, a 

végletekig használtak. A kovaszilánkok a szóródási térképen készítési hulladékokat 

jelentenek. A magkövekhez hasonlóan igen kevés fordult elő belőlük a település 

mindhárom korszakában (8.15, 8.16. és 8.17. ábra). 

 

8.15. ábra. Pattintott kőanyag szóródása a bolerázi időszakban Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

A megtalált darabok mind kicsi rögök és többségük bakonyi radiolarit. A bolerázi 

időszakban csak a 1. és 4. egységnél fordultak elő, és csak a 4. gödörcsoportnál 

összpontosulnak a pattintott kőeszköz készítés munkafolyamatára utaló leletek (8.14. 

ábra). A későbbi klasszikus fázis településén egy a gödörbe temetett idősebb nő mellől 

került elő magkő és penge (S-39), amelynek a leletek ritkaságának fényében külön 

jelentősége lehetett. A másik darab a kemence (K-41) munkagödrében feküdt (8.16. 

ábra). A nagyon szűkös nyersanyag és készítési hulladék jelenléte, azonban 

megkérdőjelezi a nagyobb mennyiségben történő helybeli pattintott kőeszköz-készítést, 

a tevékenység talán csak javítás és élezés szintén szerepelhetett a háztartások feladatai 
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között. A pattintott eszközök több funkciót is elláthattak a mindennapi munkák során, 

így nem meglepő, ha minden gödörcsoportnál találunk belőlük néhány darabot mind 

három települési fázisban, és hogy sok rajtuk az intenzív használatra utaló nyom.  

 

 

8.16. ábra. Pattintott kőanyag szóródása a korai klasszikus badeni időszakban Balatonkeresztúr-Réti-
dűlőn 

 

A késő klasszikus időszakban több darab az állatáldozati gödrökből került elő, illetve a 

kemencét (K-41) körbe ölelő gödrök csoportjából, ahol feltételezhető az étel és élelem 

előkészítés tevékenysége (8.16. ábra). 
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8.17. ábra. Pattintott kőanyag szóródása a késő klasszikus badeni időszakban Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

A különleges leletek között agyagból, mészkőből, okkerből, csontból készült ékszerek, 

amulettek, csüngők és okkerrögök szerepelnek. Ezen kívül egy pecsétlő és egy kérdéses 

idoltöredék került fel az összesítőre. Az emberek szakrális életéhez és szimbolikus 

tevékenységekhez használható csonttárgyak és ékszerek azonban csak a bolerázi 

időszak 4. számú gödörcsoportban fordult elő. 
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8.18. ábra. Különleges tárgyak szóródása a bolerázi időszakban Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

A lelettípusok ismét elsősorban a bolerázi időszakban a 4. számú gödörcsoport területén 

koncentrálódtak, amely a terület kiemelkedő szerepét sugallja a településen belül.  

Az, hogy ez a kiemelkedő szerep háztartás vagy település szintjén nyilvánul meg a 

területen, az további elemzéseket igényel (8.18. ábra).  A klasszikus badeni település 

azon területe, amelyen az állatáldozati gödröket és a S-34 gazdag női temetkezést tártuk 

fel, érdekes módon a tárgyak szintjén nem mutat szimbolikus/különleges jelleget. 

Viszont attól nyugatra az 1. gödörcsoportnál található két amulettként használt csont 

nyílhegy, a 2. csoportnál pedig egy átfúrt szarvasmarha metszőfog és egy halászati 

eszköznek vélhető csonttárgy került elő (8.19. ábra). A késő badeni település különleges 

tevékenységre utaló területénél, az állatáldozati gödrökből csak eszközök kerültek elő, 

mint például egy halpecek, de különlegesnek mondható tárgy nem (8.20. ábra).  



295 
 

 

8.19. ábra. Különleges tárgyak szóródása a korai klasszikus badeni időszakban Balatonkeresztúron 

 

8.20. ábra. Különleges tárgyak szóródása a késő klasszikus badeni időszakban Balatonkeresztúr-Réti-
dűlőn 
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Fontos információval szolgálhatnak a gödrökből előkerült kerámiatöredékek, 

amennyiben beazonosítható formájuk és méretük, és kiszűrhető közülük a főzéshez 

használatos edényformák. Az ábrákon a bolerázi (8.21. ábra), a korai (8.22. ábra) és a 

késő klasszikus időszak (8.23. ábra) települési objektumokból előkerült 

kerámiatöredékek szóródása látható, amely a mennyiségeket hivatott bemutatni.3   

 

8.21. ábra. Kerámiatöredékek szóródása a bolerázi időszakban Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

Általánosan jellemző, hogy a nagyobb méretű objektumokból mennyiségileg is több 

kerámia került elő. A bolerázi időszakban a központi területen, elsősorban a 4. és a 2. 

gödörcsoport  objektumaiban kiugróan magas az edénytöredékek aránya. Ezeken a 

helyeken feltételezhetően intenzív élelemtárolás, ételkészítés, fogyasztás folyhatott. 

Háztartások körvonalazása szempontjából az 1. 2. 4. és esetleg a 6. gödörcsoport 

területe mutat ilyen jellemzőket. A 3. és 5. csoportoknál alacsonyabb cserépszám 

figyelhető meg, amelynek okait a többi leletszóródás viszonyában érdemes vizsgálni 

(8.21. ábra). 

                                                           
3 Természetesen az egyes gödrökben talált cseréptöredékek tömegének eloszlása is hasznos adatokkal 
szolgálhatna, de ez sajnos nem áll rendelkezésre. 
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A  korai klasszikus telepen az 1. 2. és 3. csoport tartalmazott nagyobb mennyiséget és a 

késői időszak egyetlen gödörcsoportjánál is vannak nagy mennyiségekkel rendelkező 

objektumok. Érdemes megfigyelni, hogy ezek sok esetben nem tároló vagy nagy 

szabályos formájú gödrök, hanem főleg nagy szabálytalan gödrök és gödör-

komplexumok (8.22. ábra). 

 

 

8.22. ábra. Kerámiatöredékek szóródása a korai klasszikus badeni időszakban Balatonkeresztúr-Réti-
dűlőn 

 

Érdemes megfigyelni, hogy mind három fázisban a kék és sötétkék színnel ábrázolt sok 

kerámiatöredékkel feltöltődött objektum a gödörcsoportok déli felén összpontosul. 

Etnoarcheológiai példák azt mutatják, hogy a nagyobb mennyiségű kerámia hulladék 

felhalmozódása a bejárat felőli oldalra utal (Alexander 1999, 83). Ebben az esetben a 

balatonkeresztúri badeni település házainak bejárata dél felől lehetett. 

 

Az állatcsontok szintén mennyiségük alapján kerültek ábrázolásra (8.24., 8.25. és 8.26. 

ábra). Hasonlóan a kerámia szóródásához itt is a nagyobb objektumok dominálnak a 

mennyiségek eloszlásánál. Az állatcsont-töredékek nagyobb felhalmozódása közvetlenül 
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a bejárat felőli oldalon figyelhető meg amely több esetben a gödörcsoportok déli felén 

észlelhető. Ilyen a bolerázi időszakban az 1. 3. és 4., a korai klasszikus időszakban pedig 

a 2. és 3. gödörcsoportnál figyelhető meg. 

 

 

8.23. ábra. Kerámiatöredékek szóródása a késő klasszikus badeni időszakban Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 
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8.24. ábra. Állatcsontok szóródása a bolerázi időszakban Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

8.25. ábra. Állatcsontok szóródása a korai klasszikus badeni időszakban Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 
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8.26. ábra. Állatcsontok szóródása a késő klasszikus badeni időszakban Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

Legvégül a nagyobb méretű és lenyomatos paticsdarabokat tartalmazó gödrök 

szóródása látható. Jelentősebb paticsmaradványok csak a bolerázi településen kerültek 

elő (8.27. ábra). A paticsos omladék sok esetben a gödör legfelső rétegét képezte, 

mintegy lezárva azt. Őskori lelőhelyeken több esetben megfigyelték, hogy nagyobb 

mennyiségű patics és tapasztás darab a gödör felső rétegét alkotta, mely jelenség 

alapvető adat lehet a háztartási egységek azonosításánál, ahol a nagyobb mennyiségű 

paticsomladék és a paticsos-hamus betöltés a ház közelségére és annak elhagyása utáni 

törmelékeire is utalhat (Tringham 1995; Stevanović 1997; LaMotta – Schiffer 1999, 22-

24). A gödrökből előkerült különleges leletek, mint embercsont, még inkább 

támogathatja az előbbi felvetést (Chapman 2000a, 73; Hendon 2000, 47-48). A 

paticsomladék fontossága a balatonkeresztúri lelőhelyen is szembetűnő, főleg ha 

feltesszük, hogy a badeni kultúrában, csak úgy mint legtöbb őskori településen, felmenő 

falú házakkal kell számolnunk. Mint fentebb már említésre került, ez utóbbira számos 

badeni lelőhelyről előkerült épületszerkezet lenyomatait őrző paticsdarab, faltapasztás 

utal (Bánffy 1995, 42-43; Bondár 2003, 12; P. Barna 2003, 113; Patay et al. 2008, 91-92). 
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Faszerkezet lenyomatai és tapasztás darab is volt azok között a darabok között, amelyek 

a leletszóródási térképen láthatók. A bolerázi időszakban elsősorban a központi 

területen a 4. számú gödörcsoport területén összpontosul a legtöbb ilyen lelet, amely 

azonban kevés ahhoz, hogy egyértelműen kijelenthető lenne, hogy a ház 

paticsomladékát találtuk meg. 

 

8.27. ábra. Paticsdarabok szóródása a bolerázi időszakban Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

A különféle típusú gödrök elhelyezkedése és a leletszóródás alapján a korábban 

körvonalazott területek közül elsősorban a bolerázi időszak 1. 2. 3. és 4.; a korai 

klasszikus időszak 1. 2. 3.; a késő klasszikus időszak 1. gödörcsoportjai kerültek 

megerősítésre a lelőhelyen. Ezek azok a helyszínek, ahol egy nagyobb üres terület körül 

a legváltozatosabb gödör összetétel volt felfedezhető változatos leletanyaggal. A 

jelenségek ilyen fajta kombinációja több esetben 15-20 méter sugarú körrel lefedhető 

objektumcsoportként volt meghatározható. 
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8.2.2. A lelettípusok statisztikai elemzése 

 

Statisztikai módszereket akkor érdemes alkalmazni, ha feltételezzük, hogy az emberi 

viselkedés számszerűsíthető és mintázatokat rajzol ki, azaz nem véletlenszerű, mely 

utóbbira az elmúlt évek kutatásai több ponton rámutattak (Barabási 2010). Ez ismét 

nagy lökést adott a társadalomtudományok kutatói számára, így a régészetben is 

ismételten előtérbe kerültek az objektívnek tartott matematikai módszerek alkalmazása.  

A megfelelő statisztikai módszerek használata megoldást jelenthet kutatói szubjektivitás 

csökkentésére, a különböző jelenségek azonos figyelembe vételére. Természetesen  

esetünkben tisztába kell lenni azzal is, hogy maga  statisztikai elemzés is bizonyos fokig 

szubjektív. Már az adatok felvétele, a változók kiválasztása, a relatív kisebb és nagyobb 

mintaszámok között való választás szubjektív kutatói döntéseken alapul (McHugh 1999, 

80-84). Mindazonáltal a statisztikai a nagyobb mennyiségű adathalmazban rávilágíthat 

olyan apró részletekre, amelyek egy szubjektív, kvalitatív elemzésekben elsikkadhatnak 

vagy háttérbe szorulhatnak és vizualizálja az összefüggéseket. A statisztika alkalmazása 

tehát feltételezi az összes megfigyelhető jelenség leírását és felhasználását. Ezután 

fontos a megfelelő statisztikai módszer kiválasztása, amely nem képez elsődleges 

csoportokat és nem zár ki a vizsgálat szempontjából fontos változókat. Az egyik ilyen 

általam alkalmazott módszer a korrespondencia-elemzés, amelynek előnye, hogy bináris 

és gyakorisági változókra egyaránt alkalmazható és képes a nominális adatokat is 

kezelni és nem veti el az alacsony szintű összefüggéssel bíró kapcsolatokat sem. Ezáltal 

kimutatja az egyes változók közötti szorosabb vagy lazább kapcsolatokat és ezen 

összefüggések alapján csoportosítja azokat. Ugyanakkor ha semmilyen struktúra nem 

mutatható ki az adatokban azt is kimutatja. A korrespondencia analízis jól alkalmazható 

társadalomrégészeti szempontú vizsgálatokban, különösen ha más módszerekkel 

kiegészítve alkalmazzák. Erre egyik jó példa J. Müller és munkatársai által a boszniai 

Okolište késő neolitikus tell településén folyamatban lévő  belső-településszerkezeti 

kutatási is (Müller et al. 2013). 

A másik egy hierarchikus osztályozási eljárás, a klaszteranalízis, amelynek során az 

elemzés alá vont esetek csoportját – meghatározott változóik alapján – egyre kisebb 

csoportokra bontjuk. A klaszteranalízis D. L. Clarke óta már jól ismert a régészetben 
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(Clarke 1971). A vizsgálat során használt Ward-féle homogenitás optimalizáló módszer 

olyan csoportok képzésére alkalmas, amelyeknek különbözősége minimális.  

A statisztikai analízis során azonban a túl gyakran előforduló jelenségek túlságosan 

eltorzíthatják azokat a kapcsolatokat, amelyek valóban fontos információval 

szolgálhatnak, ezért a gödör betöltésének rétegzettségét, a kerámialeletek és 

állatcsontok meglétét vagy hiányát az elemzés során kihagytam a változók közül.  A 

gödrök formája és a bennük észlelt égésnyomok azonban bekerültek a változók közé.   

Azonban egy fontos ellentmondást kell kiküszöbölnünk elemzésünk során, ugyanis a 

gödrök feltöltődését egy folyamatnak kell tekintenünk, ugyanakkor az objektumokban 

feltárt leletek, vagy leletdepók – analitikai egységek lévén – pillanatképként 

értelmezhetőek, tehát nem érzékelhető bennük időbeli változás. A háztartások vizsgálata 

során nem számolhatunk azzal, hogy minden esetben az egy helyen előkerült tárgyak 

egyszerre is temetődtek be,  hiszen az egyes háztartásokhoz tartozó ’hulladékok’ – 

amelyek esetünkben feltételezésünk szerint meghatározzák magát a háztartást, hiszen 

azok működésének megfogható, régészeti bizonyítékai – felhalmozódása folyamatos. 

Tovább nehezíti ezt a kérdést az a probléma, hogy az egyes hulladékgödrök feltöltése 

általában nem jeleníti meg az egyes háztartások teljes élettartamát, csupán egy-egy – 

régészeti eszközökkel megfoghatatlan – időintervallumot jelent az adott háztartás 

életében. Ahhoz, hogy ez valamelyest kiküszöbölhető legyen szükségünk van egy 

módszertani bizonyításra, azaz néhány olyan alapvető megállapításra, amelyeket a 

háztartási hulladékokat tartalmazó objektumok esetében feltételezünk, úgy mint, hogy  

1. feltöltődésük folyamatos; 

2. a bennük végbement változások általánosan érvényesek az összes objektumra; 

3. az elemzés szempontjából megfelelő mennyiségű dinamikus változót 

tartalmaznak. 

Módszerünkben a gödrök folyamatos feltöltődése mellett a bennük végbement 

változások általánosságának hangsúlyozása is fontos. Feltételeznünk kell, hogy az egyes 

háztartásokhoz tartozó objektumok egymás után, de legalábbis hasonló körülmények 

között töltődtek fel (Fábián et al. 2013, 143) 
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8.2.2.1. A lelettípusok korrespondencia-elemzése 

A statisztikai módszerek alkalmazása során vizsgálati egységként 54 db bolerázi, 25 db 

korai klasszikus és 19 db késő klasszikus időszakba tartozó, kerámia és állatcsont 

leleten kívül, egyéb leletet tartalmazó objektum került be az elemzésbe. A változók a 

régészeti objektumokban talált leletek, megfigyelt jelenségek voltak. Az objektumok 

tulajdonságait, változóit számjegyek helyettesítik. (A változók feloldásának táblázata a 

Függelék - Táblázatoknál található). 

A  korrespondencia-analízis a bolerázi és korai klasszikus badeni objektumok esetében 

közepes kumulált sajátértéket eredményezett (Eigenvalue = 0,5377; Eigenvalue = 

0,6517), míg a késői klasszikus badeni gödrök esetében (Eigenvalue = 0,7957) egy kicsit 

magasabbat.  

A különböző tengelyek mentén végzett megfigyelések azt mutatják, hogy mindhárom 

időszak esetében középen egy nagy csoport figyelhető meg, nem képződtek külön 

csoportok, amely a változók előfordulásának általános homogenitását mutatja, azaz a 

lelőhelyen feltárt tárgyak, eszközök nagy része egységesen előfordult a háztartásokon. A  

bolerázi időszak esetében vannak a tengelytől és a nagy középső halmaztól távolabb eső, 

mintegy V-alakot képező objektumok és leletek. A V-alak egyik szárán az okker a 

másikon embercsontok és az ezeket tartalmazó gödrök találhatók.  Ez úgy is 

értelmezhető, hogy a háztartások általános eszközkészletéből kilógó leletek és az ezeket 

tartalmazó gödrök nem kapcsolódnak semelyik háztartási egységhez. Az x tengely bal 

oldalán kicsit elkülönülten néhány gödör csoportosul, amelyek csont kalapács és kaparó 

gödrei (8.28. ábra). A kora klasszikus település gödrei esetében ez nem ennyire 

nyilvánvaló, ott a tengelyektől távolabb látható objektumok és eszközök, tárgyak 

elsősorban a ritka előfordulást jelenítik meg, mint dörzskő, kőbalta és agyagnehezék 

(8.29. ábra). A késő klasszikus településen, azonban a gödrök két csoportra oszlanak, 

ahol az egyik csoportban bőrmegmunkáláshoz esetleg textilkészítéshez is használható 

csont- és kőeszközök, mint ár, kaparó, csontkalapács, kovapenge és orsógomb került elő. 

A másik csoportban pedig elsősorban kőeszköz készítéséhez kapcsolódó kova magkő, 

redukcióból származó szilánkok és kőbalta került (8.30. ábra). Az látható, hogy a 

korrespondencia elemzés elsősorban a gödrök, és ezáltal a feltételezett háztartási 

egységek közötti hasonló eszközkészletet mutatja. Az embercsontok vagy az okker 

például nem képezik ennek egyértelmű részét. Ez a módszer elsősorban a leletek 
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egymással való előfordulásának variációit és összefüggéseit, azaz a háztartások 

tevékenységeinek lenyomatai tudta ebben az esetben kimutatni. Más módszerek 

együttes alkalmazásával vihet közelebb a háztartási egységek azonosításához. 

 

8.28. ábra. A bolerázi időszak települési objektumainak korrespondencia elemzése 
 

 
 

8.29. ábra. A kora klasszikus időszak települési objektumainak korrespondencia elemzése 
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8.30. ábra. A késő klasszikus időszak települési objektumainak korrespondencia elemzése 

 
 
 

8.2.2.2. A lelettípusok egyoldalú korrelációs elemzése 

A következő statisztikai módszer használatával a gödrökben talált leletek (tárgyak, 

eszközök) összefüggéseinek alaposabb, objektív szempontú vizsgálata volt a cél. A 

módszer segítségével reményeim szerint az olyan leletösszefüggések is előtérbe 

kerülhetnek, amelyek egyébként elvesznek az adatok között.  

Az egyoldalú korreláció a táblázatban megadott változók együttes előfordulását, 

egymáshoz való viszonyát vizsgálja. Jelen esetben a gödrökben talált leletek egymással 

való együttes előfordulásának gyakoriságát kerestük az egyes idősíkok 

lelethorizontjaiban (Korrelációs mátrix táblázatai a Függelékben találhatók a 15., 16., 17. 

táblázatoknál). A módszer az együttes előfordulásokat standardizálja, úgy hogy a 

tárgyak egymással való előfordulásának eseteit összehasonlítja és átlagolja, majd az 

ezáltal a kapott átlagos szóródásokat viszonyítja egy másik tárgy hasonlóan kapott 

értékéhez. A módszer azt mutatja meg, hogy a tárgyak együttes előfordulásainak alapján 

számított átlagtól mennyire tér el az adott két tárgy együttes megjelenése. Nagy előnye, 

hogy a  kapott értéket -1 és +1 közé szorítja, amely -1 és 0 között negatív eredménynek 

számít, azaz nincs kapcsolat és közös előfordulás a két tárgy között; 0 és 0,5 között 
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gyenge pozitív összefüggést jelez, amely ahogy a neve is mutatja gyenge kapcsolatot 

feltételez; a 0,5 és 1 közötti érték pedig erős pozitív értéknek számít, ahol a két tárgy 

együttes előfordulása gyakori. Ez a felosztás természetesen finomítható.  

 

Korrelációs 
együttható értéke  

Változók közötti 
kapcsolat  

0,9 - 1 Rendkívül szoros 

0,75 - 0,9 szoros 

0,5 - 0,75 érzékelhető 

0,25 - 0,5 laza 

0,0 - 0,25 Nincs kapcsolat 

 

(Negatív értékekre is érvényes, csak ellentétes kapcsolatot fejez ki: pl. rendkívül szoros 

negatív kapcsolat.) 

Természetesen a korrelációs mátrixban látható kapcsolatok erőssége vagy éppen 

gyengesége a már fentebb vázolt ’cultural formation process’ során a leletként előkerülő 

tárgy végső helyét meghatározó számos tényező befolyásolhatta (Schiffer 1976, 27-41), 

amelyeket figyelembe kell venni a kapott adatok értékelése során, illetve a tárgyak 

alapvetően kis számú előfordulása miatt meg kell vizsgálni az összefüggés valódiságát.  

Az elemzésben csak azoknak a pozitív értékeknek tulajdonítottam jelentőséget, amelyek 

nem csak egy esetben fordultak elő. A kategóriánként alapvetően alacsony darabszámok 

miatt az adatok értékeléséhez 0,25-ben határoztam meg a szignifikancia szintet. Az e 

fölötti előfordulási arányokat kiemelkedőnek véve a következő megállapítások tehetők.  

Őrlőkövek/csiszoló lapok gyakori előfordulást mutatnak a gödrökben, ezért szinte 

minden leletösszefüggés megtalálható a három korszak mátrixában. Leginkább az 

szűrhető le, hogy a gyakran előfordulnak kő és csonteszközökkel, illetve készítési 

hulladékkal és nyersanyaggal, illetve például csont nyílhegyekkel, amelyek a kész 

terméket is jelenthetik. Mindez meglátásom szerint a településen általánosan végzett 

eszközkészítésre utal. Legmagasabb előfordulási szignifikanciát a kőbaltával mutat, 

amelyet az őrlés, törés, porítás miatt az élelem előkészítésnél, de akár festék porításnál 

is közös használati kört jelenthet. A dörzskövek már ritkább előfordulást mutatnak, és 

elsősorban eszközkészítéshez való kapcsolatuk látható. A simító kavicsok csak két 

időhorizontban jelennek meg a lelőhelyen és mindkettőben őrlő- és csiszolókövek 
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társaságában. A bolerázi időszakban pedig mind az orsógombokkal, mind az 

agyagnehezékekkel van közös előfordulásuk, amely alapján talán kijelenthető, hogy 

szövés-fonás munkafázisához is használhatták ezeket. A csiszolt kőbalták 

csonteszközökkel és eszközkészítési hulladékkal való előfordulása mutat magasabb 

szignifikancia értéket, illetve a bolerázi időszakban az orsógombokkal kerül elő több 

gödörből. Pattintott kőpengék, eszközként használt szilánkok gyakran 

csonteszközökkel árakkal, kaparókkal, csont kalapácsokkal és kova vakarókkal együtt 

találhatók, amelyek egy általános eszközkészlet elemei lehettek legtöbb háztartásban. 

Ide sorolhatók még a klasszikus badeni időszakban megjelenő hal fogásához használatos 

csont eszközök is. Bolerázi időszakban a kova penge és magkő összefüggése is 

határozott, ami bizonyos fokú eszközkészítésre utalhat az időszakban, illetve a penge és 

csont nyél együttes előfordulása ilyen típusú tárgyak (pl. sarlók) jelenlétét igazolják a 

településen. Csont árak gyakoriak más csont és kőeszközök társaságában, mint csont 

vakarók, kalapács, kova penge, kőbalta, amely eszközök például a bőrmegmunkáláshoz 

használatosak lehettek. Érdekes, hogy a korai klasszikus badeni időszakban kiemelten 

jelenik meg az orsógombok, agyagnehezékek és árak, csont kaparók kapcsolata, amelyet 

szerintem a szövés-fonáshoz való használatuk magyarázhat. Az orsógombok és 

agyagnehezékek a fentebb már említett simító kavicsok, kőbalták, árak, csont kaparók 

mellett, őrlőkövekkel, égésnyomokkal és csüngőkkel/amulettekkel mutatnak együttes 

előfordulást, ugyan ez utóbbi viszonylag ritka előfordulása csökkenti az összefüggés 

erősségét.  

 

A pattintott kőeszközök és csonteszközök közös előfordulása általánosan erőteljesnek 

mondható, amely a tárgyak háztartásokban használt alap eszközkészletét jelenthették és 

bizonyos csoportosulásokban olyan háziipari tevékenységekre utalhatnak, mint 

eszközkészítés, bőrmegmunkálás vagy textilkészítés. Ugyan a pattintott kőeszközök 

sírokban való megjelenése nem szerepel a mátrixban, de 50% való előfordulása arra 

utalhat, hogy a késő rézkori emberek fontos személyes használati tárgyaiként kell 

tekintenünk rájuk, és a mindennapi tevékenységek egyik univerzális eszközei lehettek.  

 

A következő egy leletcsoporton végzett klaszteranalízis alkalmasnak mutatkozott az 

objektumok közötti csoportképzésre is, amely közelebb vitt a feltételezett háztartások 

körvonalazásához.  
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8.2.2.3. A háztartási egységek elhelyezkedése az állatcsont leletek 

klaszterelemzése alapján 

Az állatcsontok maguk is számos hasznos információt hordoznak, hiszen csupán 

mennyiségük alapján is meghatározó leletcsoport. A faunalistákon és előfordulási 

gyakoriságok által nyújtott alapadatokon túl meghatározó forrásai lehetnek a 

hétköznapok, a kulturális és vallási szokások és a háztartások régészetének 

(Bartosiewicz 2006, 47). A régészeti lelőhelyeken elsősorban konyhahulladékként 

találkozunk az állatcsont-maradványokkal. Feltételezhető, hogy az őskori 

társadalmakban egy-egy nagyobb haszonállat feldolgozása és vagy hasznosítása nagy 

valószínűséggel nem csak egyetlen háztartásra korlátozódott, ezért ezek az állatok csak 

néhány esetben kerülhettek be teljes egészében a háztartásokba (Reitz-Wing 2008, 215), 

sokkal valószínűbb, hogy több háztartás között oszlott meg a fogyasztás és a konyhai 

hulladékok között biztosan nem található meg az állat teljes váza. Az egyes elfogyasztott 

állatok csontjai a településen belül térben is eloszlanak (Bartosiewicz 2006, 66), amely a 

természetes folyamatok mellett kulturális folyamatokra is visszavezethető. A hús a 

mindennapi étkezés része lehetett, ezért fogyasztása igen érzékeny lehetett bármilyen 

kulturális változásra, amely az állatcsont maradványokon keresztül megnyilvánul a 

régészeti leletanyagban (Csippán 2007, 300). A horizontális állatcsont eloszlások 

vizsgálatával közelebb kerülhetünk a háztartások lokalizációjához, a fajok és az egyes 

testtájak gyakorisága és eloszlása a lelőhelytérképre vetítve számos információt hordoz 

(Bartosiewicz 2006, 80; Gibbon 1984, 198). A háztartások hulladékai között a mindennapi 

fogyasztáson túl, az esetleges tevékenységi körök, mint mészárszék, bőrfeldolgozás, 

eszközkészítés helyszínei is meghatározhatók az eltérő vázrészek szóródási arányaiból 

(Bartosiewicz 2006, 66).  

Ilyen típusú komplex módszeren alapuló állatcsont elemzést végzett el Csippán Péter4 

archaeozoológus a balatonkeresztúri lelőhely bolerázi időszakának állatcsont anyagán 

(Csippán 2012, 205-215; Fábián et al. 2013, 150-153). (Sajnos a klasszikus badeni időszak 

állatcsont leletei mennyiségileg nem voltak alkalmasak a statisztikai elemzés 

elvégzésére.) A háztartási egységek lokalizációjának alapja az a feltevés volt, hogy a hús 

                                                           
4 Balatonkeresztúr-Réti-dűlő késő rézkori állatcsont anyagán Csippán Péter (ELTE BTK Régészeti 
Intézetének munkatársa) végezte el a statisztikai elemzést, mely 2012-ben megvédett doktori 
disszertációjának is része volt. Eredményei alapvetően támogatják az általam  elvégzett kutatásokat és a 
két elemzés együtt alkot egy egészet, ezért szükségesnek éreztem itt is bemutatni. 
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fogyasztás speciális mintázatot mutat a háztartásokban. Ehhez szükséges volt elfogadni 

azt az alapfeltevést, hogy a hulladékgödrök folyamatos feltöltődése mellett a bennük 

végbement változások általánosan megjelentek minden gödörnél. Az egyes háztartási 

egységekhez tartozó objektumok egymás után, de legalábbis hasonló körülmények 

között töltődtek fel, illetve a településeken bekövetkező változások – például az egyes 

haszonállatfajok éves szaporulatának mértéke – mindegyik háztartásban egyszerre és 

egyformán mutatkozik meg. Egy nagyobb állat, mint például a szarvasmarha leölése után 

(kb. 250 kg marhahúst jelent) a hús valószínűleg megosztásra kerülhetett a háztartások 

között (Reitz - Wing 2008, 215). Az elosztás eredményeképp feltételezhető, hogy szinte 

minden állattestrész képviseltetheti magát minden háztartás hulladékában. Amennyiben 

a fenti előfeltevéseket és az azt követő megállapítást elfogadjuk, akkor azt is 

feltételeznünk kell, hogy a fogyasztásban bekövetkező változás, ha nem is teljesen 

egységesen, de egyaránt meg kell, hogy mutatkozzon minden háztartásban, illetve az 

egyes háztartásokhoz tartozó hulladékot tartalmazó objektumok valamelyikében. Az 

egységes változás elmélete tehát háztartásonként megjelenik a hulladék mennyiségében 

és/vagy minőségében.  

A háztartási egységek meghatározása mindezek alapján pusztán az állatcsont leletek 

mennyiségi és minőségi eloszlásának vizsgálatával történt meg. A fajok gyakorisága és a 

testrészek túl- vagy alul- reprezentációja volt a statisztikai elemzés változóinak alapja. 

Objektum-csoportok meghatározása klaszteranalízis segítségével (Ward módszer) 

történt. A lelőhely bolerázi megtelepedésének állatcsontokat tartalmazó  77 objektuma 

került a klaszterelemzésbe. A klaszterezési eljárás, az objektumok nagy számának 
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köszönhetően is igen szerteágazó hisztogramot eredményezett. 

 

8.31. ábra. Az állatcsont elosztás klaszteranalízisének eredménye (Ward módszer) (Fábián et al. 2013, 18. 

kép) 

 

A hasonlósági indexet ez esetben 3,5 és 5 közötti értékben került megállapításra, így 

négy nagyobb csoportot lehetett körvonalazni. 

Az objektumok, analitikai egységenkénti (OTU) vizsgálata során az állatcsontok alapján 

megfigyelhető eltérések, illetve jellemzők nyújtják a statisztikai vizsgálat változóit. Ezek 

alapján négy nagyobb csoportot mutatott ki a hisztogram (8.31. ábra) (Fábián et al. 

2013, 150-151).  

Az eredmények felületre vetítése után a területi eloszlások meglehetősen szórtak és nem 

rajzolnak ki egybefüggő területeket, hiszen egyes húsfogyasztási fázisok elszórtan, de 

azonosképpen jelentkeznek az összes feltételezett háztartásnál. Az egyes háztartási 

egységek diakronikus és szinkrón kapcsolatai az egyes objektumtípusok háztartáson 

belüli gyakoriságával jellemezhetők. Ezek az arányok az adott háztartás teljes 

élettartamának lenyomatát adják a húsfogyasztás tekintetében. Ez magyarázza, hogy a 

háztartási egységek eltérő „objektum-készletekkel” rendelkeznek (Fábián et al. 2013, 

151). 
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A fenti eljárással négy, megközelítőleg 15 méter átmérőjű körrel lefedhető háztartási 

egységet lehetett felvázolni (Csippán 2012, 205-206; Fábián et al. 2013, 150-153, Fig. 21-

24), melyek a következők:  

 

Az állatcsontok klaszterezési eljárása alapján feltételezhető 1. számú háztartási egység 

gödrei: B-877, B-945, B-1038, B-1528, B-1530, B-1890, B-1894, B-2307, B-2237 (8.32. 

ábra). 

 

 

8.32. ábra. Az állatcsontok eloszlása apján feltételezett 1. számú háztartási egység (Fábián et al. 2013, 21. 
kép) 

 

Az állatcsontok klaszterezési eljárása alapján feltételezhető 2. háztartási egység gödrei: 

B-608, B-618, B-632, B-683, B-711, B-1020, B-1418, B-1768, B-1769, B-1829, B-2304, B-

2410, B-2485, B-2942, B-2944, B-2946 (8.33. ábra). 

 

 

8.33. ábra. Az állatcsontok eloszlása apján feltételezett 2. számú háztartási egység (Fábián et al. 2013, 22. 

kép) 
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Az állatcsontok klaszterezési eljárása alapján feltételezhető 3. háztartási egység gödrei: 

B-1134, B-1493, B-2043, B-2068, B-2037, B-2072, B-2122, B-2142=K-31, B-2133, B-

2162 (8.34. ábra). 

 

 

8.34. ábra. Az állatcsontok eloszlása apján feltételezett 3. számú háztartási egység (Fábián et al. 2013, 23. 
kép) 

 

Az állatcsontok klaszterezési eljárása alapján feltételezhető 4. háztartási egység gödrei: 

B-1194, B-1199, B-1230, B-1253, B-1257, B-1327, B-1340, B-1591 (8.35. ábra). 

 

 

8.35. ábra Az állatcsontok eloszlása apján feltételezett 4. számú háztartási egység (Fábián et al. 2013, 24. 
kép) 

 

Az eredmények azt mutatják, hogy módszerek kiegészíthetik egymást, ugyanis az 

állatcsontok statisztikai, a többi lelet kvalitatív és kvantitatív elemzése alapján a bolerázi 

időszakban körvonalazott gödörcsoportok és az állatcsont klaszterelemzése alapján 

négy terület fedi egymást, amelyeken feltételezhetőnek tartható háztartási egység 

létezése (8.36. ábra). 
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8.36. ábra. A bolerázi időszak objektum-csoportosulásai és az állatcsont klaszterezési eljárása alapján 
feltételezett háztartási egységek helyei (Fábián et al. 2013, 25. kép) 

 

 

8.3. A háztartási egységek területeinek körvonalazása Balatonkeresztúr-

Réti-dűlőn 

 

A fentebbi elemzések alapján a következő háztartási egységek kerültek körvonalazása 

Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn késő rézkori településén: 

 

Bolerázi időszak (8.37. ábra): 

1. feltételezett háztartási egység (1. HE): (átmérő 30 méter) 

- tárológödör (B-1530, B-1890)  

- kis szabályos formájú gödör (B-2307) 

- nagy szabályos formájú gödör (B-1528) 

- szabálytalan formájú gödör (B-1038, B-1894, B-2237) 

- közelben gödörkomplexum (B-945, B-877) 

2. feltételezett? egység (2. HE): (átmérő 25 méter) 

- tárológödör (B- 2311, B-2323, B-2400, B-2756)  

- kis szabályos formájú gödör (B-2310) 
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- nagy szabályos formájú gödör (B-2786, B-2850) 

- szabálytalan formájú gödör (B-2344, B-2356) 

- talán kút (B-2419) 

- közelben szabálytalan formájú gödörben emberi csonttöredékek (B-610) 

3. feltételezett háztartási egység (3. HE): (átmérő 40 méter) 

- tárológödör (B-2043, B-2068, B-2122)  

- kis szabályos formájú gödör (B-2037, B-2072, B-2162) 

- nagy szabályos formájú gödör (B-1987, B-2010, B-1367) 

- kemence (B-2142=K-31) 

- közelben gödörkomplexum (B-1134, B-1493) 

- szabálytalan formájú gödör (B-2133) 

- további gödrök (B-1372, B-1369) 

4. feltételezett háztartási egység (4. HE): (átmérő 30 méter) 

- tárológödör (B-608, B-618, B-632, B-683, B-1020, B-1829, B-1768, B-1769, B-

2304)  

- kis szabályos formájú gödör (B-2944) 

- nagy szabályos formájú gödör (B-711, B-2942) 

- szabálytalan formájú gödör (B-2410 benne tűzhely?) 

- gödörkomplexum (B-2485, B-2946) 

- közelben tüzelőhely? (B-1418) 

- közelben szabálytalan formájú gödörben ember csonttöredékek (B-556, B-

610) 

5. feltételezett háztartási egység: (átmérő 30 méter) 

- tárológödör (B-1253, B-1257, B-1230)  

- nagy szabályos formájú gödör (B-1340, B-1199) 

- szabálytalan formájú gödör (B-1194, B-1327, B-1591) 
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8.37. ábra. A bolerázi időszak feltételezett háztartási egységeinek helyei Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

 

Kora klasszikus badeni időszak (8.38. ábra): 

1. feltételezett háztartási egység: (átmérő 30 méter) 

- tárológödör (B-1872, B-2486, B-2861)  

- kis szabályos formájú gödör (B-1775, B-1858) 

- nagy szabályos formájú gödör (B-1852, B-1873, B-2303) 

- szabálytalan formájú gödör (B-1803, B-2468) 

- gödörkomplexum (B-1808) 

2. feltételezett háztartási egység: (átmérő 30 méter) 

- tárológödör (B-1757, B-2504, B-2726)  

- kis szabályos formájú gödör (B-2743, B-2862) 

- nagy szabályos formájú gödör (B-1627, B-2859 

- szabálytalan formájú gödör (B-2551, B-2733, B-2793, B-2870) 

- gödörkomplexum (B-1644, B-1659) 

- sírok (S-33, S-34) 

- közelben emberi maradványok (B-1669, B-2749) 
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3.  feltételezett ? egység: (átmérő 30 méter) 

- tárológödör (B-935, B-939, B-971, B-1177)  

- nagy szabályos formájú gödör (B-1669) 

- két cölöplyuk (B-960, B-972) 

- emberi maradványok (B-1669) 

4. feltételezett háztartási egység: (átmérő 40 méter) 

- kis szabályos formájú gödör (B-2203, B-2204, B-2777) 

- nagy szabályos formájú gödör (B-1508, B-2143) 

- szabálytalan formájú gödör (B-684, B-1555, B-2157, B-2235) 

- távolabbi szabálytalan formájú gödör (B-895) 

 

 

8.38. ábra. A korai klasszikus időszak feltételezett háztartási egységeinek helyei Balatonkeresztúr-Réti-
dűlőn 

 

 

Késő klasszikus badeni időszak (8.39. ábra): 

1. feltételezett háztartási egység: (átmérő 30 méter) 

- tárológödör (B-1759, B-2530, B-2547, B-2554, B-2751) 

- kis szabályos formájú gödör (B-2535) 
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- nagy szabályos formájú gödör (B-2532, B-2545) 

- szabálytalan formájú gödör (B-2747) 

- gödörkomplexum (B-1630, B-2527, B-2539) 

 

 

8.39. ábra. A késő klasszikus badeni időszak feltételezett háztartási egységének elhelyezkedése 
Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 
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9. A különböző települési objektumcsoportok térbeli 

elhelyezkedésének elemzése a telepen belül  

 
 

Ez idáig a tárgyalt gödör típusok és betöltésük jellemzői, illetve bennük talált leletek 

alapján megkíséreltem olyan területeket keresni a lelőhelyeken, ahol a legideálisabb 

gödör elhelyezkedés mellett egy nagyobb üres terület fedezhető fel. A területek 

keresésének elsődleges kiindulópontjai a tárológödrök voltak. Ezek elhelyezkedését 

kiemelt figyelem kísérte, különösen ha valamilyen csoportot vagy sort alkottak. Több, 5-

6 tárológödör esetén az is feltételezhet, hogy egymás után ásták ki őket, és a háztartás 

hosszabb időn keresztül használta a területet. Fontos szempont volt a gödrök 

feltöltődésében talált nagyobb mennyiségű paticsomladék, különösen, ha ezek 

gócpontokat alkottak, feltételezve valamilyen közeli paticsfalú építményt. A nagy 

kiterjedésű gödörkomplexumok, melyek a háztartásokhoz közel, esetleg annak szerves 

részeként értelmezhetők, mindenesetre jelzői lehetnek a háztartási egységek között 

húzódó területeknek. Azonban számolni kell azzal is, hogy ezeket több háztartás is 

használta egyszerre. A kemencék háztartások elemeként való megjelenése már nem 

ilyen egyértelmű, a lelőhelyen csak nagyon szórványosan fordult elő kemence vagy 

tűzhelyként meghatározható jelenség.  

A meghatározott szempontok alapján feltérképezett objektumcsoportokat a kutatásba 

bevont lelőhelyeken leggyakrabban egy 30 méter átmérőjű kör területén lehetett 

elhelyezni, de ettől való eltérések is megfigyelhetők. Az egységek felvázolásánál a 

feltételezett háztartási egységhez kicsit távolabb elhelyezkedő gödröket is bevonásra 

kerültek abban az esetben, ha bármilyen kapcsolat feltételezhető volt a terület többi 

objektumával.  

A háztartások összevont elemzésénél az onnan előkerült leletanyag összetételének 

vizsgálatán túl a kerámiatöredékek és állatcsontok külön is összehasonlításra kerültek. 

A kerámiatöredékeknél elsősorban a töredékekből valószínűsíthető formák darabszámai 

lettek diagramban ábrázolva, míg az állatcsontok esetében az 5.2.10. fejezetben már 

vázolt Uerpmann-féle húsminőség kategóriák alapján (Uerpmann 1973) osztályozott 

csontok százalékos megosztása került bemutatásra.  
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9.1. A feltételezett háztartási egységek területei és összetételük 
 

A következőkben feltételezett háztartási egységnek nevezett gödörcsoportok csupán 

provizórikusan kiválasztott egységek, amelyek a további vizsgálatok kiindulópontját 

jelentik. A disszertáció további részében a leletanyag minden részletre kiterjedő 

elemzése után jelenthetjük ki vagy vethetjük el azt a feltételezést, hogy az itt felsorolt 

objektumok egy ház környezetét képezték.  

 

Bolerázi időszak (9.1. ábra) 

 

9.1. ábra. A bolerázi időszak feltételezett háztartási egységeinek helyei Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

1. feltételezett háztartási egység (B1. HE): (átmérő 30 méter) (9.2. ábra) 

- tárológödör (B-1530, B-1890)  

- kis szabályos formájú gödör (B-2307) 

- nagy szabályos formájú gödör (B-1528) 

- szabálytalan formájú gödör (B-1038, B-1894, B-2237) 

- közelben gödörkomplexum (B-945, B-877) 
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9.2. ábra. Az 1. feltételezett háztartási egység elhelyezkedése (B1.HE) Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

A két tároló, egy kis és egy nagy szabályos és három nagyobb szabálytalan formájú  

gödör fog körbe egy üres területet. A két feltételezett tárológödör közel azonos 

gödörátmérővel (150-160 cm) rendelkezett, de a B-1890-es gödör befogadó képessége 

értékelhetetlen, mivel feltehetően csak a gödör alját lehetett feltárni. Jelentősebb 

paticstörmelék nem volt bennük, de a B-1530-as gödör betöltése enyhén faszenes volt. A 

három kisebb szabályos gödör néhány állatcsonton és kerámiatöredéken más leletet 

nem tartalmazott, a B-1890-ben vastagabb falú kerámiatöredékek tárolóedényt 

valószínűsítenek. Viszonylagos leletmentességük talán az eredeti tároló funkciót erősíti. 

Égés nyomok és patics maradványok a szabálytalan formájú gödröknél volt 

megfigyelhető (B-1038, B-1894, B-2237). Leletben ezek az objektumok jóval 

gazdagabbak voltak, és különböző tevékenységekre utaló nyomok is ezekből 

származtak. A B-1528 és B-1038 és B-2237-es gödrökben talált agyagnehezék és 

összesen négy közel azonos típusú (konkáv/konvex kónikus) orsógomb, mely feltételezi, 

hogy ugyanahhoz a szövőszékhez tartozhattak. A B-2237-es gödörben ugyanakkor több 

őrlőkő feküdt, köztük egy nagyméretű (23 kg), ép, faragott őrlő- és hozzá tartozó felsőkő, 

amelyet valószínűleg a közelben használhattak, mivel súlyánál fogva nem könnyű 
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hordozni. Az őrlés mellett két kerámia simítására használható csiszoló kavicsot, egy 

csiszolólapot, egy másodlagos felhasználás nyomait mutató kőbaltát is tartalmazott a 

gödör, csak úgy mint a közeli B-1038-as beásás, ahonnan két nyéllyukas kőbaltatöredék, 

egy másodlagosan dörzskőnek használt kőbalta töredéke és egy kőtöredék került elő.  A 

simító kavicsok kerámiakészítéshez, de csiszoláshoz is köthetők. Az égett pengetöredék 

és két magkő nyersanyag (szentgáli radiolarit és egy szarukő) a csiszolólappal együtt 

talán kőeszköz készítésre, javításra utal. A B-1894-ben talált sarlófényes penge intenzív 

használatot, az égett szarvasagancs pedig lehetséges nyersanyagot jelenthet.  

A gödörcsoporthoz közeli, összefüggőnek tartható két gödörkomplexum közül a B-945-

ben további szarvasagancs és kovapenge látott napvilágot, a B-877-ből pedig több 

őrlőkőtöredék, melyből az egyik középen kiteknősödött a sok használattól. Három kvarc 

kavics közül kettőt pedig valószínűsíthetően simítókavicsnak használtak. A 

gödörkomplexumok talán rituális tevékenység és ahhoz kapcsolódó lakoma 

maradványait tartalmazták. A B-945 beásásban egy ép szarvasmarha koponyát és 

legalább három szarvasmarha vázcsontjait temették el. Emellett a két beásásban magas 

volt a kerámiatöredékek és az állatcsontok aránya, mely utóbbiakon égés és 

rágásnyomok is megfigyelhetők voltak. Az állatcsontok összesítése (237 darab) az A és B 

húsminőségű csontdarabok dominanciáját mutatja, amely alátámaszthatja a „rituális 

lakoma” valószínűsítését a területen, amely leginkább a gödörkomplexumoknál érhető 

tetten. 

Összességében a szabályos, inkább tárológödörnek feltételezhető gödrök 

kerámialeletben és állatcsontban is szegényesek voltak, míg a szabálytalan nagy beások 

közül a B-2237 tartalmazott legtöbb tálaló edényt, a többi gödörben a főző- és 

tárolóedények maradványai a dominánsabbak. A tárológödrök kapacitása nem túl nagy, 

bár számuk is csekély. 
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Tárológödrök összkapacitása ~ 1860 liter 

Lehetséges tevékenységek: őrlés, textilkészítés, kerámiakészítés, eszközkészítés, 

szimbolikus tevékenység - „rituális lakoma?” 

 

 

2. feltételezett háztartási egység (B2. HE): (átmérő 25 méter) (9.3. ábra) 

- tárológödör (B- 2311, B-2323, B-2400, B-2756)  

- kis szabályos formájú gödör (B-2310) 

- nagy szabályos formájú gödör (B-2786, B-2850) 

- szabálytalan formájú gödör (B-2344, B-2356) 

- talán kút (B-2419) 

- közelben szabálytalan formájú gödörben emberi csonttöredékek (B-610) 
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9.2. ábra. A 2. feltételezett háztartási egység elhelyezkedése (B2.HE) Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

A négy tárológödör és a B-2786-os nagy szabályos gödör a terület északi felét vette 

körbe. A tárológödrök közül három (B- 2311, B-2400, B-2756) nagy átmérővel 

rendelkezett (170, 210 cm), egy (B-2323) kis szájnyílású gödör volt (110 cm). A 

területet dél felől a B-2344-es objektum zárja le, így nem maradt túl sok hely a 

feltételezett lakóépületnek. A nyugati oldal két tároló és a déli szabálytalan formájú 

gödrében paticsos, faszenes betöltődés is látszott (B-2311, B-2323, B-2344) az első 

kettőből nagyobb mennyiségű leletanyag is előkerült. A B-2311 gödörben hatalmas, a 

használattól kiteknősödött egész őrlőkő (30 kg) feküdt, mellette volt a hozzátartozó 

felsőkő, mely félbetörött. A készlethez tartozhatott még két bazalt dörzskő/marokkő és 

egy őrlőlap-töredék, amelyet másodlagosan lecsiszoltak és marokkőnek használtak. A B-

2323-ban szintén előkerült egy 2 kg-os őrlőkőtöredék és egy másik kődarab. E két 

objektum csiszolt kőeszközei elsősorban őrléshez kapcsolhatók és a kövek súlya a 

tevékenység helyét is megjelölik. Érdemes elgondolkodni azon, hogy a terület a B-2237-

es gödörrel együtt háztartási szint fölötti tevékenységi területet jelölhet-e. A két ép és 

nagy súlyú őrlőkő készlet az egész településen egyedülálló. Az objektumcsoportból a B-

2400-es gödör további két őrlőkő-töredéket és két vájatos csillámos homokkőlapot 
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szolgáltatott. Ebben a gödörben feküdt egy különleges formájú, ovális, mély edény, 

amelyet talán só lepárlására használtak (Gibbson – Woods 1990, 271). 

Szarvasagancs több gödörből is került elő (B-2311, B-2756, B-2786). Egyik 

nyersanyagnak tartható, a másik kaparással és fúrással kialakított kalapács vagy fejsze 

volt, a harmadik pedig eszközkészítési hulladéknak tartható, égett és vágott gímszarvas 

agancsdarab. Sarlófényes, törött penge tartozott még az eszközkészlethez. 

Orsógombok és agyagnehezék került elő az egymás mellett található B-2786, B-2400-es 

gödrökből és a közeli B-2419-es feltételezett kútból. Orsógombok típusa megegyezik az 

B1.HE-ben nagyobb mennyiségben találtakkal.  

A gödrök egy része feltételezhetően már feltöltődött háztartási hulladékkal, két 

egymással szemben található méhkas alakú gödörnél (B-2311, B-2756) még tetten 

érhető a tároló funkció. A B-2311-ből tárolóedények restaurálható darabjai alkották a 

kerámia-leletanyagot és az ép őrlőkő készlet is innen került elő. Emellett a (B-2756, B-

2850) gödröket viszonylagos leletszegénység jellemzi. A lépcsősen beszűkülő, de nagy 

mély gödör viszonylag leletszegény volt, feltételesen kútnak tartható. 

Állatcsontok összesítése (317 darab) főleg B húsértékű darabok dominanciáját mutatja, 

de a csontok között több rágás, égés és vágás nyomokat mutató darabot lehetett 

megfigyelni, amely az állatok feldolgozására – élelem előkészítésére utalhat. Az 

edénytípusok között elsősorban tálak és főző-, tárolóedények túlsúlya állapítható meg.  

Ha elfogadjuk a közeli kút létezését, amelyet nagy valószínűséggel a település egésze 

vagy több háztartás közösen használhatott, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy a 

tevékenységek egy része közösen végzett vagy maga a terület is a háztartások által 

közösen használt élelem-előkészítő hely lehetett. A gödörcsoport tárolókapacitása többé 

kevésbé megegyezik a B3.HE kapacitásával. 
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Tárológödrök összkapacitása ~ 5400 liter 

Lehetséges tevékenységek: őrlés,  élelem előkészítése, eszközkészítés, textilkészítés, só 

feldolgozás? 

 

3. feltételezett háztartási egység (B3. HE): (átmérő 40 méter) (9.4. ábra) 

- tárológödör (B-2043, B-2068, B-2122)  

- kis szabályos formájú gödör (B-2037, B-2072, B-2162) 

- nagy szabályos formájú gödör (B-1987, B-2010, B-1367) 

- kemence (B-2142=K-31) 

- közelben gödörkomplexum (B-1134, B-1493) 

- szabálytalan formájú gödör (B-2133) 

- további gödrök (B-1372, B-1369) 
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9.4. ábra. A 3. feltételezett háztartási egység elhelyezkedése (B3.HE) Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

Három tároló, három kicsi, egy nagy szabályos kerek és egy szabálytalan formájú gödör 

határolja le az üres területet. A gödrök közé itt feltételesen bekerült három leletmentes, 

de szabályos gödör is (B-1987, B-2068, B-2072). Szájátmérőjük 150 cm, 170-80 cm és 

240 cm között változott, azonban formájukat tekintve a nyugati oldal két gödre igen 

hasonlított egymáshoz (B-1987, B-2122). A három méhkas alakú objektum viszonylag 

„üres” tárológödörnek mondható, sem betöltésük, sem leletek nem utaltak nagyobb 

mennyiségű háztartási hulladékkal való feltöltődésükre. Ezek alapján a gödröknél még 

tetten érhető elsődleges funkciójuk nyomai. A B-2043-mas tárológödör melletti B-2162-

es kis gödörben vastag falú tárolóedények összeilleszthető töredékeit találtuk meg. 

Ezekhez az objektumokhoz közel egy földfelszínre épített kemence alapozás nélküli 

platnija került feltárásra, de semmilyen egyéb objektum nem kapcsolódott hozzá (pl. 

hamuzó gödör), feltehetően egyszerű élelmiszer előkészítéshez használt sütőlap 

lehetett.   

Ennél a gödörcsoportnál elsősorban a szabálytalan alakú gödrök és gödörkomplexumok 

voltak tevékenységekhez köthető leletek. A B-2133 gödörben feküdt egy alig használt 

kihegyezett gímszarvas agancs, illetve egy darabokra törött vadkanagyar, kőpenge 
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kaparásnyomok figyelhetők meg egyik élén. Valószínűleg kaparóként használták bőrre 

vagy fahántolásra. A B-2162-es kis szabályos beásásban is feküdt két csonteszköz, egy 

enyhén égett és felfényeződött gímszarvas agancság és egy szarvasmarha 

lábközépcsontból készített vakaró, melynek élét rendszeresen megújították.  

A két egymás melletti gödörkomplexumokból három nyéllyukas kőbaltatöredék került 

elő, amelyet a B-2162-es gödörből előkerült törött kőbalta egészít ki. Ez utóbbi kőbaltán 

másodlagos hasznosítás nyomai láthatók.  

Pattintott kövekből is több darab látott napvilágot innen. A három pattintott kőeszköz 

közül kettő törött volt, használati kopásnyomokat és sarlófény mutatott. A harmadik, 

retusált kovaszilánkon is használati nyomok voltak láthatók. Feltehetően az 

eszközkészítéshez félretett szentgáli radiolarit magkő nyersanyag, a közelben talált 

szabálytalan alakú kőlap és egy négyszögletes csiszolólap sarok töredéke talán a 

területen folyó eszközkészítést valószínűsíti. Ezt erősítheti a pattintott kőeszköz 

készítéséből származó, technikai hulladéknak tekinthető kovaszilánk a B-2162-es 

gödörből. Textilkészítésre egy konvex kónikus orsógomb töredéke utal a 

gödörcsoportnál. A fehér, szép korong alakúra csiszolt mészkőgyöngy pedig különleges 

leletként tartható számon. 

Állatcsontok összesítése (191 darab) egyelő arányban tartalmazott A – B - C húsértékű 

darabokat, de a csontok között több rágás nyomait mutató darabot lehetett megfigyelni. 

A tárológödörnek feltételezhető objektumok viszonylag kerámiamentesek, főleg tálak és 

főző edények találhatók bennük szórványosan. A gödörkomplexumok és a B-2010-es 

szabályos gödör tartalmazott jelentősebb mennyiségű kerámiát. Ezekben magasabb a 

tálaló edények  aránya is. A gödörcsoport tárolókapacitása többé kevésbé megegyezik a 

2. HE kapacitásával. 
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Tárológödrök összkapacitása ~ 5439 / 7584 liter 

Lehetséges tevékenységek: bőrmegmunkálás,  fafeldolgozás, eszközkészítés, ételkészítés 

 

4. feltételezett háztartási egység (B4. HE): (átmérő 30 méter) (9.5. ábra) 

- tárológödör (B-608, B-618, B-632, B-683, B-1020, B-1829, B-1768, B-1769, B-

2304)  

- kis szabályos formájú gödör (B-2944) 

- nagy szabályos formájú gödör (B-711, B-2942) 

- szabálytalan formájú gödör (B-2410 benne tűzhely?) 

- gödörkomplexum (B-2485, B-2946) 

- közelben tüzelőhely? (B-1418) 

- emberi maradványok a közelben (B-556, B-610) 
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9.5. ábra. A 4. feltételezett háztartási egység elhelyezkedése (B4.HE) Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

A legösszetettebbnek tűnő gödörcsoport a 4. egység, itt érhető tetten legjobban az üres 

területet szabályosan körül ölelő tárológödrök gyűrűje. A tárológödrök sorokat alkotva 

három oldalról kerítették a területet. Szájátmérő alapján a zártabb típusokba sorolható 

nagyrészük. A nyugat felőli három gödör (B-608, B-1829, B-2304) szájátmérője 90-130 

cm, a két északié (B-618, B-632) 130-160 cm, és a keleti oldal két gödrének (B-1768, B-

1769) 100 cm volt, míg a másik két gödörnek (B-683, B-1020) 160-190 cm. Mindhárom 

oldal gödrei közül az egyik paticcsal és sok leletanyaggal töltődött fel (B-608, B-1769, B-

632, B-1020) míg a másik gödör alig tartalmazott valamilyen hulladéknak nevezhető 

feltöltődést. A B-711-es nagyobb szabályos gödörben szintén találtunk paticsos 

rétegeket, mint a közelében lévő B-1769-ben és B-1020-ban. Feltételezhetően tetten 

érhető a gödrök megújítása és a régiek hulladékkal való feltöltődésének folyamata. A 

nyugati oldal három tároló gödre közül az egyik szárnyékkal védett (B-1829), amelyben 

egy egész hombár összeroppant darabjai ’in situ’ kerültek feltárásra. 

Őrlésre használatos eszközök több tároló és nagy szabályos gödörből is került elő. A B-

608-ból két őrlőkőtöredék, és feltételezhetően hozzájuk tartozó egyéb kőtöredék. 

További három őrlőkőtöredék és másik három, feltehetően őrlőlapnak nevezhető 
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kőtöredék a B-683-ból került elő. A B-1020-ból egy kiteknősödött felületű őrlőkő 

végének töredéke, egy őrlőlap és feltehetően hozzájuk tartozó dörzskő került elő. B-711 

négy őrlőlap töredék utal még az étel előkészítésre, amelyre kiskérődző csigolyáin 

megfigyelt bárdolás nyoma is utalhat. 

 A közeli B-618-ból egy dörzslapnak mondható kőtöredék, a mellette található B-632-

ben két csillámpala laptöredék feküdt, melyek használata inkább talán 

eszközkészítéshez, javításhoz kapcsolódhatott. Ez utóbbi kőlap mellett került elő egy a 

teljes felszínén dörzsöléssel és egy kaparással kialakított csontnyílhegy. A tárgy konkrét 

használati nyomokat nem mutatott, talán félkész vagy félbe hagyott darab lehetett és így 

a készítés helyén került kidobásra, amely a csiszoló lapokkal együtt eszközkészítés 

helyét sugallja. Természetesen nem zárható ki a nyílhegy amulettként való használata 

sem.  

Egy simítókavics, talán kerámiakészítéshez kapcsolható.  

Nyéllyukas kalapácsbalták közül itt található egy import (morvaországi Želešiceből 

származó zöldpala metabázit) nyersanyagból készült a végletekig elhasznált kőbalta (B-

683), és egy vörös festéknyomokat megőrző másik darabot, amelyet festék porításához 

használhattak (B-1020). Kiemelkedő darab a B-1769-es gödörből előkerült csiszolt 

kőbuzogány töredéke, amely különleges import nyersanyagból készült, melynek 

lelőhelye az északi, (kis-lengyelországi, Jordanów-Gogolow) területek felé mutat. 

A pattintott kőanyagban kovapengék, szilánkok és pattintékok is előfordulnak. A két 

kovapengén és az egy kovaszilánkon erős használati kopásnyomok vannak, 

sarlófényesek. Az egyik penge és a szilánk erősen megégett. A másik penge nyersanyaga 

import, származása északi lelőhely felé mutat (volhíniai kova). A gödörcsoportban így 

már három kőeszköz is távolabbi, ritkábban elérhető nyersanyagokból készült. 

Csonteszközökből nagyobb készlet a B-2304-es tárológödörben és B-2485-ös 

gödörkomplexumban feküdt. Bőrfeldolgozásra utal két felfényeződött kaparó és két 

erősen felfényeződött ár, illetve a B-2485-ös gödörkomplexumban talált egy eltörése 

után is tovább használt harmadik ár és egy gímszarvas agancsból mindkét végén 

kihegyezett, félkész eszköz. A gödörkomplexum melletti kis gödörben is egy 

szarvasmarhabordából kialakított kaparó feküdt, melynek keskenyebb élét kovakővel 

kaparták simára. A kézben tartott vége maradt meg, amit dörzsöléssel simítottak el. 

Textilre vagy bőrre használták.  



332 
 

Textilkészítés a B-711 és a B-1020-as gödrök környékén, azaz a gödörcsoport keleti 

oldalán feltételezhető, ahol öt lapos kónikus/konvex orsógomb és egy hosszúkás 

agyagnehezék is előkerült. Az orsógombok méretei igen hasonlóak egymáshoz, tehát 

feltételezhető, hogy egy szövőszékhez tartozhattak. A nyugati oldal B-2304-es gödrében 

talált azonos méretű és formájú orsógomb is idesorolható. (Egy rossz állapotú 

állatcsontot? talán textilszövésre használhattak.) Egy ép, konkáv kónikus orsógomb 

pedig a kicsit távolabbi B-2485-ös beásásban feküdt.  

Különleges leletként említhető meg egy csüngőként használt átfúrt kutya szemfog és egy 

ovális, díszített agyagcsüngő a B-1769-es gödörből. A leletek közül ki kell emelni azt a 

közelben talált pecsétlőt, melyen vörös festéknyomok is voltak. A csonteszközök közül 

pedig egy különleges, őzagancsból megfaragott szerszámnyél darabot kell kiemelnünk, 

amely a nyomok alapján fém eszköz befoglalására szolgálhatott. 

Az üres területet dél felől főleg szabálytalan beásások, gödörkomplexumok határolják 

(B-2410, B-2485, B-2946). A B-2410-es gödörből nagy, tapasztás nyomokat mutató 

paticsdarabok kerültek elő. Felmerülhet a gödörben kialakított tüzelőhely lehetősége, 

mely így a feltételezett háztartási egység sütéssel-főzéssel kapcsolatos tevékenységét 

bizonyítaná. A beásásból nagyobb mennyiségű főző és tárolóedény-töredék is napvilágot 

látott. A területen másik hasonló feltételezhető tűzhelyet a gödörcsoport északi 

oldalához közeli B-1418-ban találtunk, ahonnan egy durva felületű kődarab is előkerült.  

A B-2485-ös gödörkomplexum közepén egy szarvasmarha koponya feküdt. A gödör B-

2903-as részében erőteljes paticsos, faszenes betöltés volt észlelhető. Különleges státusz 

jelvény lehetett azaz innen előkerült gondosan megmunkált, egykor nyélben tartott 

lándzsahegy, amely inkább rituális tárgynak tartható, mint valódi fegyvernek. Hasonló a 

közeli B-2946-ban talált nyílhegy, amelyet szintén amulettként használhattak. 

A déli gödrök négy csiszolólapot és egy kőtöredéket, emellett egy sérült, eredetileg 

sarlófényes kova pengét, erősen megégett radiolarit magkövet és két eszközkészítési 

(szilánk) hulladékot tartalmaztak. A csiszolt és pattintott kőtárgyak összessége 

eszközkészítési tevékenységre sugall.  

Ez a gödörcsoport a leggazdagabb csont és kerámiamaradványokban is. Állatcsontok 

összesítése (1230 darab) a B húsértékű darabok dominanciáját mutatja. Sok csonton 

rágás és égésnyom is megfigyelhető, de ez gödrönként változó tendenciát mutat. A 

tárológödrök egy része szegényesebb, még a többi gazdag kerámiatöredékekben. 

Legkiugróbb értékeket a B-2485-ös gödörkomplexum mutat, amely mind tálaló, mind 
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főző és tárolóedény-töredékekből a legtöbbet tartalmazott. Itt található a legtöbb 

tárológödör így nem meglepő, hogy a tárolókapacitása kiemelkedik e többi feltételezett 

háztartási egység közül. Az itt összpontosuló különleges leletek is kiemelik a többi 

gödörcsoport közül. 

 

 

 

 

 

Tárológödrök összkapacitása ~ 14029/14462 liter 

Lehetséges tevékenységek: bőrmegmunkálás, textilkészítés, csont és kőeszköz-készítés, 

őrlés, ételkészítés,  szimbolikus tevékenység - „rituális lakoma?” 

 

 

5. feltételezett háztartási egység: (B5. HE) (átmérő 30 méter) (9.6. ábra) 

- tárológödör (B-1253, B-1257, B-1230)  

- nagy szabályos formájú gödör (B-1340, B-1199) 

- szabálytalan formájú gödör (B-1194, B-1327, B-1591) 
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9.6. ábra. Az 5. feltételezett háztartási egység elhelyezkedése (B5.HE) Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 
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Elsősorban a három oldalról sorokat alkotó tároló és szabályos gödrök miatt lehetséges 

a gödörcsoport háztartási egységként való megjelölése, mivel a terület leletekben igen 

szegényes. Az állatcsontok statisztikai elemzése azonban szintén a gödrök egykori 

lakóépületet körülvevő objektumok egységére utalt (lásd. 8.2.2.3. fejezetrész).  

Feltételezhetően itt nem is látható a teljes háztartási egység, észak felől a feltárás széle 

határolta le a területet. A gödrök szájátmérője (120-180-210 cm) között változott, 

mindhárom egyrétegű, leletanyag alig volt bennük. Ugyanez a leletszegénység jellemző a 

két, szabálytalan formájú gödörre. Talán az újonnan kialakított tárológödröknek és 

szabálytalan beásásoknak nem volt idejük háztartási hulladékkal feltelni, a területet 

valamilyen okból kifolyólag el kellett hagyni és a területet szisztematikusan kiürítették. 

A területen a bolerázi és korai klasszikus fázis váltásánál észlelt település-elmozdulást a 

Balaton vízszint emelkedése okozhatta, amely áttételesen a terület talajvízszintjét is 

megemelhette (Fábián – Serlegi 2009; Serlegi et al. 2012).1 Ezen körülmények között 

szükségessé válhatott az alacsony térfelszínen kialakított háztartás helyének elhagyása 

és feljebb költöztetése. Valószínűleg megtervezett, tudatos területfelhagyás (David-

Kramer 2001, 111-112) figyelhető meg ezen a területrészen. 

A csekély kerámia és állatcsont leletanyagon kívül, egy homokkő csiszolólap és egy 

őrlőlap töredéke, egy bakonyi radiolarit pengetöredék és egy mindkét élén erősen 

kopott altern retusú kova kés került csupán elő a gödörcsoportból. Az utóbbi darab 

nyersanyaga a távolabbi területek felé mutató északi tűzkő, amely megmagyarázza a kés 

végletekig tartó használatát. A néhány állatcsont (38 darab) alapján történő húsminőség 

kategóriák egymáshoz viszonyított aránya itt is a többi háztartási egységhez hasonló, 

viszonylag egységes eloszlást mutat. A gödrökben csak a durvább kivitelű tálak, fazekak 

és tárolóedények töredékei maradtak. A gödörcsoport tárolókapacitása többé-kevésbé 

megegyezik a B2.HE és B3.HE kapacitásával. 

 

                                                 
1 Ennek a jelenségnek a részletes bemutatása a 10. fejezetben kapott helyet. 



336 
 

 

 

 

Tárológödrök összkapacitása ~ 5870/9049 liter 

Lehetséges tevékenységek: élelem előkészítés 

 

Háztartási egység? / tevékenység zónája? (9.6. ábra) 

- tárológödör (B-2911-S-42)  

- kisméretű, szabályos formájú gödör (B-2650) 

- nagy szabályos formájú gödör (B-2757) 

- talán kút (B-2753) 

- őskori sír (B-2645 – S-43) 

Az objektumok a Nagyberek vízjárta mocsaras széléhez közel, alacsony térfelszínen 

egymás mellett sorakozva egy nagyobb üres terület nyugati szélén helyezkedtek 

helyezkednek el.  Valószínűleg itt nem sem látható a teljes egység, dél felől a feltárás 

széle határolta le a területet. A B-2753-ról kialakítása és formája miatt feltételezhető, 

hogy esetleg kútként funkcionált. A mély, kútszerű gödör nagy mennyiségű állatcsontot 

tartalmazott, de azok mind feltehetően egy fiatal tehénhez tartozhattak, illetve egy 
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vadmacska állkapcsa feküdt benne, amely feltehetően prémje miatt lehetett 

zsákmányállat. Ha kút volt és egy állat teteme került be, akkor az a kút használatának 

végét is jelentette.  

A B-2650-as szabályos formájú objektum, mivel több tárolóedény és fazekak töredékei 

és két őrlőkő feküdt benne talán tárológödör volt. A B-2911-es gödörrel szájátmérőjük is 

azonos volt (150 cm). A B-2911-es gödörből leletanyag nem került elő, azonban egy 

felnőtt ember melléklet nélküli vázdarabjait találtuk benne, így feltételesen a rézkori 

horizonthoz soroltuk az elemzés során.  

A legtöbb leletet a B-2757-es hatalmas szabályos beásásból került elő. Több kőeszköz 

koncentrálódik a gödörben, három nyéllyukas kőbaltából kettőt másodlagosan 

dörzskőnek használtak. Két készítés során keletkezett kova szilánk hulladék talán 

eszközkészítési funkciót sejtet.  
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Kora klasszikus badeni időszak (9.7. ábra) 

 

9.7. ábra. A korai klasszikus badeni időszak feltételezett háztartási egységeinek helyei 
Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

 

1. feltételezett háztartási egység: (KO1. HE)(átmérő 30 méter) (9.8. ábra) 

- tárológödör (B-1872, B-2486, B-2861)  

- kis szabályos formájú gödör (B-1775, B-1858) 

- nagy szabályos formájú gödör (B-1852, B-1873, B-2303) 

- szabálytalan formájú gödör (B-1803, B-2468) 

- gödörkomplexum (B-1808) 

- emberi maradvány (B-2486) 

 



339 
 

 

9.8. ábra. Az 1. feltételezett háztartási egység elhelyezkedése (KO1.HE) Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

A három tárológödör mellett valószínűleg a tároló kategóriába sorolhatók az itt található 

kisebb és nagyobb szabályos, kerek gödrök is, de már használatuk végét jelentette 

eldeformálódásuk. A méhkas alakú tárológödrök szájátmérője 110 és 140 cm között 

változott, a szűkebb nyílású, kisebb tárológödör kategóriába esnek. A körbehatárolt 

terület nyugati részén található gödrök feltöltődése tartalmazott paticsot, és faszenes 

humuszt. Elsősorban a B-1873-ban volt ez megfigyelhető, ahol egy kupacban nagyobb 

mennyiségű állatcsont is hevert a hamus rétegben 

Csonteszköz-készítéshez, javításhoz kapcsolhatók a nyugati gödrök leletei (B-1872, B-

1873). Egy rózsájánál megkezdett vágásnyomot mutató őzagancs, egy mindkét végén 

hegyesedő, a teljes felszínén kőpengével kapart henger formájú tárgy, illetve egy a teljes 

felszínén dörzsöléssel és kaparással gondosan megmunkált csont nyílhegy került elő 

innen. A B-1873-as gödör pedig változatos csontanyagot, köztük több szarvat is 

tartalmazott.  Több homokkőtöredék és egy  mecseki radiolaritból készült pengetöredék 

egészíti ki az eszközkészletet.  

A B-1808-as gödörkomplexumban ismét eszközkészítésre utaló tevékenységek nyomait 

figyelhettük meg. Elsősorban itt pattintott és csiszolt kőeszközök hulladékai, azaz három 
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feltehetően eszközkészítés során keletkezett kova szilánk és két kúpos kőfurat mag 

feküdt. A negyedik retusált kova szilánk sarlófényes volta intenzív használatra utal. A 

közeli B-2303-as gödörben szintén egy redukció során keletkezett kova pattinték, a  B-

1775-ös gödörben pedig egy bifaciális felszíni retusokkal megmunkált kova szilánk 

hevert. A nagyméretű beásásban egy kalcit kavicsból készült marokkő és egy 

őrkőkőtöredék feküdt még. A kalcit kavics félbe tört és újrahasznosítási nyomok 

figyelhetők meg rajta. A közelben folytatott csonteszköz-készítéshez kapcsolható még 

egy dörzsöléssel kihegyezett, a csúcsán megégetett, alig használt csont ár.  

A déli oldalon található méhkas alakú gödörben tárolóedények maradványai és egy 

csiszolt őrlőkőtöredék feküdt, melynek alja enyhén kormos volt. 

A B-1808-as gödörkomplexum közepén egy szabályos méhkas alakú beásásból (B-2486) 

egy emberi felkarcsont töredéke került elő A gödörben égésre utaló nyomokat, nagy 

mennyiségű és változatos fajösszetételű állatcsont-anyagot találtunk, edényformák 

közül pedig kiugróan magas az ivásra és étkezésre alkalmas formák aránya, amely talán 

megengedi azt a feltételezést, hogy valamiféle szimbolikus/rituális tevékenységek 

zajlottak a közelben. A B-1872-es gödörből előkerült csont nyílhegy a hegyén található  

kis használati kopásnyom alapján feltehetően amulettnek tartható. Lehet, hogy a tálaló 

edényformák gyakoribb előfordulása ebben a gödörben sem véletlen, hanem a fentebb 

említett szimbolikus tevékenység nyomai. 

Az állatcsontok összesítése alapján a B húsértékű darabok dominálnak a gödörcsoport 

gödreiben, több égett és rágott darab utal háztartási hulladékra. Egyik darabon bárdolás, 

nyomai láthatók, mely étel előkészítésre utalhat. A gödörcsoport tárolókapacitása közel 

hasonló a bolerázi időszak átlagához. 
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Tárológödrök összkapacitása ~ 4048/4851 liter 

Lehetséges tevékenységek: kő- és csonteszköz-készítés, szimbolikus/rituális tevékenység 

 

 

2. feltételezett háztartási egység: (KO2. HE) (átmérő 30 méter) (9.9. ábra) 

- tárológödör (B-1757, B-2504, B-2726)  

- kis szabályos formájú gödör (B-2743, B-2862) 

- nagy szabályos formájú gödör (B-1627, B-2859) 

- szabálytalan formájú gödör (B-2551, B-2733, B-2793, B-2870) 

- gödörkomplexum (B-1644, B-1659) 

- sírok (S-33, S-34) 

- emberi maradványok (B-1644, B-2749) 
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9.9. ábra. A 2. feltételezett háztartási egység elhelyezkedése (KO2.HE) Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

 

A gödrök minden oldalról körbe veszik az üres területet. A tárológödrök terület keleti és 

nyugati oldalán találhatók, szájátmérőjük igen eltérő volt (110-140-180 cm). Talán egy 

tárológödör alja lehetett a B-1627-es számú szabályos, de sekély gödör, amelyben egy 

edény összetört darabjait találtuk meg. A tárológödrök viszonylag leletmentesek voltak, 

viszont a B-2726-os gödör közepén egy cölöplyuk szerű bemélyedés és egy masszív 

égett sáv volt megfigyelhető, csak úgy, mint a tőle délre található B-2859, B-2733-os 

gödrökben. Érdekes, szinte csak nyúlcsont került elő a gödörből, amely a badeni 

állatcsont leletek kötött egyébként  ritka. 

A gödörcsoport gödreiben őrlőkövek helyett inkább csiszoláshoz használható kőlapok 

kerültek elő. Kivétel talán a B-1644-ben talált kisméretű őrlőlap töredéke, amelyen 

feltehetően magtörő gödör figyelhető meg. A B-2793-as keleti oldalon található 

beásásban egy bazalt dörzskő és egy különlegesebb csiszolt kőbalta töredéke került elő, 

mellette egy lekerekített hasáb alakú agyagnehezék feküdt. A szintén itt talált csont 

kaparó dörzsöléssel kialakított véső-szerű élét többször megújíthatták. Az erős 

kopásnyomok alapján használhatták bőrmegmunkáláshoz vagy textilkészítéshez.  
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A B-2859-ben nagyon gazdag kőanyag és csontanyag volt. Csonteszköz készítésére utal a 

gödörben talált két nyersanyagnak tartható agancs, de előkerült egy gímszarvas 

agancskoronából készült gondosan megmunkált csont fejsze, egy ár és egy vadkan 

agyarból ívesre formált kaparó, amely bőrrel vagy esetleg fával való tevékenységre utal. 

Az előbbit erősíti a nyúzásra utaló vágásnyom egy kiskérődző lábközépcsontján. 

A gödörben volt egy agancsból kialakított halászathoz kapcsolható eszköz, talán horog. 

Pattintott eszközből egy erősen kopott kárpáti radiolaritból készült kova penge feküdt a 

gödörben. Az eszköz nyersanyaga megmagyarázhatja a penge hosszantartó használatát. 

A gödörből egy kisméretű őrlőlap töredéke, egy másik kopott felületű kőlaptöredék, 

illetve vékony homokkőlap és két kőtöredék, amely eszközök csiszolását valószínűsítik. 

A szomszédos B-2870-es gödörben egy további, intenzív használatot mutató csont ár 

köthető a bőrmegmunkálás tevékenységéhez. Az eszközt még használható állapotban 

dobták el. Egy sarlófényes kova penge gazdagítja az eszközkészletet. A kúpos furat mag 

kőbalta készítési hulladéka lehetett, de ez utóbbi eszköz nem került elő innen. 

Egy foggyökérnél átfúrt szarvasmarha szemfogból kialakított csüngőt/amulettet 

tartalmazott a B-2859-es gödör sok rágás és égésnyomot mutató állatcsonttal, nagy 

mennyiségű kerámiával és a faszenes lazább betöltéssel együtt. Kérdés, hogy a 

különleges csüngő és számos eszköz eltemetése „rituális hulladék” eltemetésére utalhat-

e? A gödör mellett nem messze helyezkedett el a B-2749-es kisméretű gödör, amiben 

egy emberi laposcsont töredék feküdt.  

A gödörcsoport északi részén elterülő sekély gödörkomplexumból (B-1644) szintén 

emberi csonttöredékek kerültek elő, illetve itt található két sírgödörbe temetett felnőtt 

is, habár ezek a temetkezések nem biztos, hogy a háztartás részei voltak, lehet, hogy csak 

elhagyása után temetkeztek ide. Az S-34-et radiokarbon dátumok a korai klasszikus 

időszakhoz kötik, a S-33 a késő klasszikus időszakhoz is tartozhat, amikor ezen a 

területen álltat-temetkezések nagy tömege került elő. Ekkor a terület funkciója is 

megváltozhatott és szimbolikus cselekmények színtere lett. 

Állatcsontok összesítése itt is a B húsminőségű darabok dominanciáját mutatja, 

hasonlóan az előbbi egységhez. Az edényformák esetében a B-2859-es és B-2870-es 

objektumokban kiugró a tálaló edények aránya, talán egy nagyobb ünnepi/rituális 

lakoma nyomainak tarthatók. 
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Tárológödrök összkapacitása ~ 3385 liter 

Lehetséges  tevékenységek: eszközkészítés, bőrmegmunkálás,  fafeldolgozás, 

szimbolikus/rituális tevékenység 

 

 

3.  feltételezett tevékenységi terület: (KO3. HE) (átmérő 25 méter) (9.10. ábra) 

- tárológödör (B-935, B-939, B-971, B-1177)  

- nagy szabályos formájú gödör (B-1669) 

- két cölöplyuk (B-960, B-972) 

- emberi maradványok (B-1177, B-1669) 
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9.10. ábra. Az 3. feltételezett háztartási egység elhelyezkedése (KO3.HE) Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

A négy tárológödör szájátmérője megegyezett (160 cm), de nem igazán kerítenek el egy 

határozott területet. Három gödör az üres terület nyugati egy a keleti oldalán  található, 

azonban a négy gödör közül csak a B-1177-ben és a B-935-ben voltak rézkori leletek. A 

másik két gödör csak formája és leletmentessége alapján feltételesen került ide. Ezért ez 

a gödörcsoport, csak a közeli B-1669-es és B-1177-es gödör miatt kerül elemzésre. A B-

1177-es gödörben dokumentáltunk egy vastag égett – paticsos - faszenes réteget, ahol 

ehhez a jelenséghez leletgazdagság és emberi maradványok is kapcsolódtak. Csakúgy 

mint a B-1669-es nagy gödör esetében, ahol az égésnyomok mellett három emberi 

csonttöredék látott napvilágot. A másik három szabályos, méhkas alakú gödör szinte 

teljesen leletmentes volt. A B-971-es gödör mellett található két cölöplyuk, talán a tároló 

helyet védő fedél tartóoszlopai lehettek. 

A B-935-ös gödörben talált, a tövénél körben vágott gímszarvas agancs rossz állapota 

miatt nem dönthető el, hogy félkész, vagy kész tárgy (például nyél lehetett-e), így 

eszközkészítésre utalhat-e. A közeli B-1177-ből két kovaeszköz készítése közben 

keletkezett hulladék, egy szentgáli radiolaritból készült penge, egy  vakaró és egy szilánk 

feküdt, amely a telep összefüggéseiben nagyobb eszközkészletet takar. 
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A leletek alapján azonban a legtöbb tevékenység a B-1669-es nagy gödörhöz köthető. 

Először is egy cölöphely és egy letapasztott platni darabjait tártuk fel a gödrön belül, 

magas az innen előkerült állatcsontok (149 darab) és legfőképp edénytöredékek aránya. 

Ez utóbbiak között kiugró a bögrék és korsó száma, összességében pedig a tálaló 

edények dominanciája jellemző. A gödörben koncentrálódik a korai klasszikus 

telephorizonthoz köthető orsógombok 90%-a. Feltételezhető, hogy egy szövőszékhez 

tartozhattak. A szövéshez is köthető két csont ár, amelyeken megfigyelhető 

kopásnyomok, inkább puhább anyaghoz való használatukat jelzi, és az egyiken csavaró 

mozdulatok nyomai látszanak. További eszközök egy kaparó és egy tövénél kőpengével 

körbevágott, és a teljes felszínén kaparással megmunkált gímszarvas agancs ágvég, mely 

még nem teljesen befejezett szerszámnyél lehetett. 

Csiszolt kőanyagból egy teljesen elkopott felső marokkő korong, egy őrlőlap töredéke, 

néhány (3db) mészkőtöredék és egy erősen égett kőtöredék feküdt a gödörben. A 

kőanyag között egy redukció során keletkezett kova pattintékot kell még megemlíteni. 

Ez utóbbi inkább a B-1177-es gödör eszközkészítésébe illene bele.   
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Tárológödrök összkapacitása ~ 4219/6428 liter 

Lehetséges tevékenységek: textilkészítés, csont- és kőeszköz-készítés, ételkészítés (főzés-

sütés), szimbolikus/rituális tevékenység 

 

4. feltételezett háztartási egység: (KO4. HE) (átmérő 40 méter) (9.11. ábra) 

- kis szabályos formájú gödör (B-2203, B-2204, B-2777) 

- nagy szabályos formájú gödör (B-1508, B-2143) 

- szabálytalan formájú gödör (B-684, B-1555, B-2157, B-2235) 

- távolabbi szabálytalan formájú gödör (B-895) 

 

 

9.11. ábra. A 4. feltételezett háztartási egység elhelyezkedése (KO4.HE) Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

Ebben a gödörcsoportban nem található szabályos méhkas alakú gödör, csupán nagy és 

kisebb méretű szabályosnak mondható beásások, amelyek többsége igen sekély volt. 

Természetesen nem zárható ki korábbi tároló funkciójuk. A gödrök a korai klasszikus 

megtelepedés nyugati felén kerítenek egy nagyobb üres területet, egymástól nagyobb 

távolságra helyezkednek el. A gödrök nagy része leletekben igen szegényes volt, de 

paticsos, faszenes betöltést dokumentáltunk a három gödörben (B-1508, B-2143, B-
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2157). A B-2143-ban a szarvasmarha csontok között az egyiken nyúzásnyomok 

figyelhetők meg.  Sajnos egyéb bőrfeldolgozásra utaló jel nincs a közelben és a csoport 

objektumaiban sem. A B-2157 gödörben kisebb őrlőkő töredéke, egy szarvas agancs, és 

égett csontok feküdtek. A gödörcsoport szélén elhelyezkedő B-684-ből került elő a 

legtöbb lelet; egy őrlőkő oldaltöredéke, egy másodlagosan dörzskőként használt 

nyéllyukas kőbaltatöredék és törött konkáv kónikus orsógomb. A csoporton kívül, 

távolabb elhelyezkedő B-895-ből egy homokkő-töredék és egy erősen kopott kova penge 

sorolható még talán ehhez az egységhez. Az állatcsontok (62darab) húsérték aránya 

hasonló a többi feltételezett háztartáséhoz. A kevés edénytöredék alapján főleg tálakra 

és fazekakra következtethetünk. 

 

 

 

 

 
Tárológödrök összkapacitása ~ 2132 liter 

Lehetséges tevékenységek: nyúzás - bőrfeldolgozás 
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Késő klasszikus badeni időszak (9.12. ábra) 

 

9.12. ábra. A késő klasszikus badeni időszak feltételezett háztartási egységeinek helyei 
Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

1. feltételezett háztartási egység: (KÉ1. HE) (átmérő 30 méter)(9.13. ábra) 

- tárológödör (B-1759, B-2530, B-2547, B-2554, B-2751) 

- kis szabályos formájú gödör (B-2535) 

- nagy szabályos formájú gödör (B-2532, B-2545, B-2828) 

- szabálytalan formájú gödör (B-2747) 

- gödörkomplexum (B-1630, B-2527, B-2539) 
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9.13. ábra. Az 1. feltételezett háztartási egység elhelyezkedése (KÉ1.HE) Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 
 
A késő badeni időszak települési részlete egész kis területre zsugorodott össze. Ez felveti 

a telep déli irányba való elmozdulását és a használható területek beszűkülését. A 

lecsökkent gödörszámnak megfelelően itt csak egy feltételezett háztartási egység került 

kijelölésre. A beszűkült területen nem csak ház helyet, hanem valószínűleg egy aktivitási 

zónát is feltételezhetünk. Ezen a területen csoportosulnak sorokat alkotva a település 

állatáldozati gödrei, amelyek teljes állatvázakat tartalmazó, zömében szabályos, méhkas 

alakú gödrök. Az áldozati gödrökön kívül több tárológödör is található a területen, 

amelyek a többi gödörrel együtt északról és dél felől fognak körbe egy üres területet. A 

méhkas alakú gödrök eltérő átmérővel rendelkeznek. Megtalálható a kisméretű 

tárológödör (100-150-180 cm) és az egészen a nagy szájátmérővel rendelkező változat 

is. A tárológödrök egy része szinte leletmentes volt és a többi szabályos gödör sem 

tartalmazott sok leletet.  A B-2530 tárológödör azonban nagyobb mennyiségű csiszolt 

kőanyag tartalmazott. Őrléshez, élelem előkészítéshez kapcsolható eszközkészlet egy 

nagyméretű, félgömb alakú őrlőkövet, egy felső marokkövet talán hozzájuk tartozó 

másik nagyméretű marokkövet, egy négyszögletes homokkőlapot és egy kőbalta 
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nyéllyuk töredékét tartalmazta. Egy kúpos kőfurat mag a közeli B-2527-es beásásból 

került elő. 

A gödörkomplexumok ennél a gödörcsoportnál is a legtöbb leletet szolgáltatták, a 

legtöbb tevékenység ezek alapján feltételezhető. A B-1630-as és B-1759-es gödörből egy 

bőrmegmunkálásra, árként használt csontszilánk, egy kova eszköz és egy kova szilánk 

látott napvilágot. Az őrlőkő és egy bazalt dörzskő töredéke élelem előkészítéshez 

köthető inkább. A B-2539-es gödörkomplexum szintén több őrléshez és csiszoláshoz 

használható kőeszköz tartalmazott; egy őrlőkő darab, amelyet másodlagosan tovább 

használtak, egy kvarcit kavicsból kialakított marokkő, egy kőbalta töredéke és két 

keskeny őrlőlap töredéke került elő innen.  

A terület déli felén található gödrökben gödörkomplexumban több csonteszköz is 

feküdt. Egy erősen felfényeződött csont ár még használható állapotban került a gödörbe. 

Feltételezhetően bőrmegmunkáláshoz, de szövéshez is használhatták, amely 

tevékenységre egy kerék alakú konvex kónikus orsógomb utal a B-2527-es nagy 

gödörben. Ide tartozik egy gímszarvas agancsából kaparással megformált, a két végén 

enyhén hegyesedő tömzsi kis henger funkciója nem állapítható meg. és egy kiskérődző 

csontból, kaparással és dörzsöléssel kialakított kaparó (B-2530). Az északi oldal gödrei 

sorában a B-2535-ben egy szarvas agancs feküdt, talán nyersanyag lehetett. 

A gödrökben talált összesített állatcsont anyagban (67 darab) a B húsértékű darabok 

dominálnak, csakúgy mint a klasszikus időszak többi feltételezett háztartási egységénél. 

Háztartási hulladékra utaló rágás és égés nyomok több csonton is megfigyelhető volt. A 

kerámiaformák igen változatosak, de legnagyobb mennyiségben a gödör-

komplexumokban fordulnak elő. A főző és tárolóedények mellett a legtöbb objektumban 

feküdt korsó, tál és merice töredéke. 
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Tárológödrök összkapacitása ~ 4403 liter 

Lehetséges tevékenységek: élelem előkészítés, őrlés, eszköz készítése, javítása 

bőrmegmunkálás,  

 

9.1.1. A feltételezett háztartási egységek összehasonlítása 

 

A körvonalazott háztartások összehasonlítása alapvető, hiszen ez által állapíthatók meg 

általános jellemzőik és szűrhetők ki eltérések közöttük. Ez segíthet rávilágítani 

különböző szinteken végzett tevékenységekre, vagy a nagyobb anomáliák kiszűrésére. 

Kutatásom egyik célja a badeni kultúra régióban jellemzőnek vélhető háztartási 

egységének körvonalazása, mivel ennek ismeretében kaphat értelmet minden 

hasonlóság vagy eltérés a további kutatások során. A háztartások jellegéből válaszolható 

meg számos további kérdés, hogy léteztek-e kiemelkedő háztartások, kapcsolható-e 

ezekhez különleges feladat. Minden tevékenység a háztartásokon belül zajlott-e vagy 

vannak olyanok, amelyek csak bizonyos háztatásokhoz vagy helyhez köthetők és a 

háztartásoknál magasabb szinten zajlottak (Kalla 2013, 24). 

 

9.1.1.1. Háztatások létfenntartáshoz köthető jellemzői – háztartások 

fogyasztása 

A háztartások edénykészleteinek felmérése lehet az egyik kiindulópontja a feltételezett 

háztartási egységek nagyságának és összetettségének megállapításának, amely az 

objektum-csoportból előkerült többi eszköz fényében rávilágíthat egy adott háztartás 
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jelentőségére (Smith 1987; Kalla 2013, 13). Ha összevetjük háztartási egységnek 

feltételezett gödörcsoportok összesített edényforma-összetételét (9.14. ábra) azt 

láthatjuk, hogy a bolerázi és korai klasszikus időszak 1-3. feltételezett egységei 

viszonylag kiegyensúlyozott képet mutatnak, közel hasonló mennyiségi összetételt. Ha 

megvizsgáljuk a különböző formák eloszlását akkor az figyelhető meg, hogy a 

mindennapi ételkészítéshez, tároláshoz használt fazekak, tárolóedények közel hasonló 

mennyiségben vannak jelen. Ettől eltér viszont a tálaló edények azon belül is az iváshoz 

használatos csészék, bögrék korsók aránya a klasszikus badeni időszak javára, amikor is 

ezek az edények gyakrabban előfordulnak a kerámiák között.  

A tálak dominanciája, amely a bolerázi  időszakra jellemző, visszaszorul a badeni 

időszakra. Legnagyobb eltérést a bolerázi időszak 4. háztartási egységében 

tapasztalható, ahol a többi feltételezett háztartás edénytöredékeinek többszöröse 

látható. Ez ebben az esetben meglátásom szerint vagy a háztartás kiemelkedő státuszára 

utal vagy annak anomáliának a lenyomata érhető tettem, amikor a háztartásokhoz és 

háztartások feletti, települési szinten végzett tevékenységek egy szinten láthatók 

(Anders – Raczky 2013, 84; Souvatzi 2008, 9). Ezen kívül a bolerázi időszak 5. háztartási 

egysége és a kora klasszikus időszak 4. háztartási egysége mutat legkevesebb edényt. A 

bolerázi gödörcsoport esetében a terület felhagyásával magyarázható a leletszegénység, 

ezzel szemben a korai klasszikus badeni időszakban ez nem ilyen egyértelmű. A korai 

klasszikus 5. egység esetében ebből a szempontból felmerülhet, hogy nem háztartási 

egységgel van dolgunk. Egy edénykészlet változatossága és mennyisége utalhat a 

háztartás nagyságára és összetettségére (Porčić 2012, 34-36; Kalla 2013, 13-14). Minél 

nagyobb egy háztartás, annál több edényre van szüksége, minél komplexebb feladatokat 

lát el annál több funkciónak megfelelő formára lehet szüksége. Ezek alapján a keresztúri 

badeni településen elsősorban mennyiségbeli elkülönülés látható, formákon belüli eltérő 

variációk közötti különbségeket csak egy kimondottan a kerámiaanyagra koncentráló 

interdiszciplináris vizsgálat tudná megválaszolni. A kutatásnak ezen a szintjén  nem 

mutathatók ki a formák alapján kiemelkedő egységek. Különleges edényformák sem túl 

jellemzőek a balatonkeresztúri telepen, szemben a balatonőszödi badeni telep ilyen 

típusú kerámiaanyagának bőségével (Horváth 2012, 197), amely talán települések 

közötti szinten jelenthet eltérő státuszt. A klasszikus badeni fiatalabb időszakban 

megjelenő kétosztatú tálak csupán a késő klasszikus feltételezett háztartási egységnél és 

az ott feltárt kemence (K-41) környékén elhelyezkedő gödrökben jelentek meg. Ezek 
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értelmezése sem egyszerű, mivel a kétosztatú tálakat a szakirodalom főleg a sírokban 

megjelenő darabok alapján halott kultusszal, illetve rituális tevékenységekkel kapcsolta 

össze. Ez a településeknél, többek között Balatonkeresztúron is,  csak megfelelő 

kontextusból előkerülő darabok esetében elfogadható (Horváth 2012, 198). A nagy 

kérdés az, hogy a késő rézkori település részletnél az áldozati gödrök és a különböző 

gödrökből előkerült kétosztatú tálak viszonya felfogható-e ilyen kapcsolatnak, és 

értelmezhetjük-e ezeket a tálakat szimbolikus tevékenység résztvevőiként? 

 

 
 
9.14. ábra. A feltételezett háztartási egységek edényforma-összetétele Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

A másik kérdés az, hogy különleges edényformák, díszedények megjelenése nélkül, 

csupán a tálaló edények (bögrék, korsók, mericék, tálak) átlagtól eltérő magasabb 

számával és egyéb különleges tárgyakkal gödörben való megjelenésével 

feltételezhetünk-e a háztartások szintjén (esetleg háztartások közötti) szimbolikus 

tevékenységet, amely kapcsolatban lehet a lakomázás (feasting) jelenségével (Kalla 

2013, 13). Erre utaló jelenség, mind a bolerázi (B1.HE és B4.HE), mind a korai klasszikus 

időszakban (KO1.HE és KO3.HE) két-két háztartási egység esetében felmerült. A 

kerámiaformák kiugró értékei azonban csak a gödör anyagának viszonylatában voltak 

tetten érhetők, a háztartások szintjén már nem. 
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A mindennapi tevékenységek lenyomatainak további vizsgálatánál mindenképpen 

különleges figyelmet érdemel az ételkészítés másik fontos eleme a tűzhely vagy kemence 

(Rathje – Schiffer 1982, 46). Ezek nem csak a főzéshez – sütéshez, tartósításhoz, esetleg 

fűtéshez (a háziipari tevékenységeket itt most nem tárgyalom) voltak elengedhetetlen 

eszközök, hanem a háztartás szimbolikus központját is jelenthették (Kalla 2013, 12). 

Általánosan kijelenthető, hogy nem minden a badeni település-részleten találhatók 

kemencék. Ez többszörösen igaz Balatonkeresztúrra is. Egyrészt a lelőhely tafonómiai 

viszonyai nem kedveztek az altalaj szintjénél magasabban megmaradt jelenségek 

észlelésének, a későbbi korszakok bolygatásai a fentebbi szinteken jelentősek lehettek,  

tehát elképzelhető egy bizonyos veszteség a föld fölé épített kemencék és tűzhelyek 

esetében. Azonban a földbe mélyített, gödrökben kialakított tűzhelyek is olyan kis 

számban fordultak elő, hogy érdemes sorba vennünk a lehetséges okokat. Egyik 

feltételezhető ok, hogy ideiglenes kisebb tüzelőhelyeket használtak az épületen kívül 

mindennapi főzésre. A kemencéket pedig több háztartás közösen használta (mivel a 

teljes települést nem ismerjük, lehetséges hogy a fel nem tárt területeken találhatók még 

kemencék). Erre utalhatna a késő badeni feltételezett háztartási egységtől kicsit 

különálló kemence és a hozzátartozó munkagödrök (K-41, B-2948, B-2976), de az ott 

talált leletek közül pont az őrlőkövek hiányoznak, amelyek az élelem előkészítés fontos 

eszközei. A másik lehetőség, hogy a házon belül folyt az ételek elkészítése, bár erre utaló 

speciális edényeket, mint a bronzkor hordozható tűzhelyei, vagy bármilyen erre utaló 

nyomot nem találtunk. A harmadik lehetőség, hogy a feltárt területen feltételezett 

háztartási egységek közül valójában csak egy háztartás létezett, akár úgy is, hogy a 

különböző gödörcsoportosulások közötti üres helyek több háznak adtak helyet, de azok 

mind egy kiterjedt háztartás részei voltak. Etnográfiai és régészeti párhuzamokat is 

találunk erre (Kalla 2013, 12). Természetesen ebben az esetben is szükséges a 

mindennapi főzéshez kapcsolódó ideiglenes, kisebb tüzelőhelyeket feltételeznünk. 

 

A háztartások élelemtermeléséhez kapcsolódó következő fontos jellemzője a raktározás 

(Hendon 2000). Esetünkben a tárológödröknek meghatározott objektumok 

kapacitásának felmérése a lehetséges megközelítési mód. Ehhez azonban szükséges több 

előfeltételezést elfogadnunk, mint például azt, hogy a szája felé szűkülő, azaz méhkas-

alakú gödrök, formájuk alapján tároló funkciót töltöttek be (Šumberová 1996, 80-96), 
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illetve hogy a bennük megtalált nagyobb tárolóedények vagy fazekak darabjai erre 

utalnak. A közepes és nagyméretű tárolóedények, amforák tömeges megjelenése a késő 

rézkor periódusára jellemző. Az aljuk felé erősen szűkülő forma és felületük durvítása az 

edények földbe süllyesztését feltételezik. A bennük maradt maradványok alapján 

elsősorban étel és ital tárolására használhatták őket (Horváth 2010, 74-75). 

Természetesen ezekben a gödrökben nem csak élelmiszereket tárolhattak, hanem a ház 

lakóinak kő és csonteszközeit, esetleg felhalmozott nyersanyagokat vagy kultikus 

tárgyakat (Hendon 2000, 43). A tárolókapacitás felmérésekor azt sem szabad figyelmen 

kívül hagyni, hogy a tárolásra kialakított gödrök feltételezhetően nem egy időben 

létesültek a háztartások körül, hanem az elhasználódottságuk mértékében más funkciót 

kaphattak, és új gödrök kialakítására kerülhetett sor. Így feltéve, ha ezen gödrök formája 

is deformálódott, nem kerültek be a gödörkapacitás kiszámolt értékébe.  

Mivel a balatonkeresztúri badeni település eredeti járószintjét nem ismerjük, azzal 

számoltunk, hogy közel azonos mértékben veszítettek az objektumok mélységükből. A 

számos előfeltevés miatt a fentebbi így kiszámolt arányok csak egyszerűbb 

következtetések levonására elegendők. A 7. fejezetben leírtak alapján kiszámolt adatok 

(7.4. ábra) összegzése a következő (9.15. ábra): 

 

 

9.15. ábra. Az egyes feltételezett háztartási egységek raktározási összkapacitása Balatonkeresztúr-Réti-
dűlőn 
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Az egyes feltételezett egységek összeadott tároló kapacitásai átlagosan 4000 és 5000 

literben fejezhető ki.2 Ha ezt a szempontot vesszük figyelembe, akkor a bolerázi 1. és a 

korai klasszikus badeni időszak 4. feltételezett egysége lóg ki leginkább ebből az 

átlagból. Ez alapján kérdés, hogy létezhettek-e a háztartások között ilyen szintű 

különbségek különösen a bolerázi időszakban, vagy a legkisebb kapacitással rendelkező 

bolerázi 1. egység nem tartható háztartásnak. Ugyanakkor érdekes a 4. feltételezett 

háztartási egység a többinél jóval magasabb kapacitása, amely ismét a területen 

található gödörcsoport valamiféle különleges jellegére hívja fel a figyelmet. Kérdés, hogy 

ebben megfogató-e esetleg a háztartások fölötti, közösségen belüli társadalmi 

strukturáltság lenyomata. Az időbeli különbségek tekintetében a klasszikus badeni 

feltételezett háztartási egységei valamivel kisebb kapacitással rendelkeztek, de lényeges 

eltérés nem érzékelhető.  

 

A háztartások egy következő aspektusa a fogyasztás, amelyhez egyrészt a lelőhelyen 

megtalált állatok maradványainak vizsgálata vihet közelebb. A társadalmi komplexitás 

világos különbségeket hoz a fogyasztásban, melyek jól kimutathatók a régészeti 

leletanyagban (Kalla 2013, 24).  Az állatcsontok esetében a diagram elsősorban a 

fajösszetétel és a gödörbe bekerült állatok egymáshoz viszonyított arányát hivatottak 

érzékeltetni (9.16. ábra). Az jól látszik, hogy a gödrökben a szarvasmarha, a juh és/vagy 

kecske valamint a  sertések aránya 80-90 % körüli, de ezen belül a kérődzők egymáshoz 

viszonyított aránya eléggé eltérő, legállandóbbnak a sertés és a vadászott állatok aránya 

mondható minden háztartási egységben.3 Ismét kiemelkedik a bolerázi időszak 4. 

feltételezett háztartási egysége, amelyhez leginkább a szintén bolerázi 2. egység 

hasonlítható. Ez annak fényében lehet érdekes, hogy a B2.HE esetében felmerült, hogy 

nem klasszikus háztartási egység helye lehetett, inkább valamilyen élelem előkészítéssel 

kapcsolatos tevékenységek színtere volt, amelyre a kiemelkedő számú és súlyú őrlő és 

egyéb kövek utalnak. Ezen kívül hasonlóan a B4.HE-hez ehhez a területhez kötődik a 

második legtöbb orsógomb, tehát a textilkészítés is valahol folyhatott a közelben.  Két 

háztartási egységnél lehetett állatcsontokon olyan vágásnyomokat megfigyelni, amelyek 

bőrmegmunkálásra utalhat. Az egyik esetben egy kiskérődző csontja volt a korai 

klasszikus badeni időszak 2. egységéből, ahol az összesített csontleletek között is 

                                                 
2 Természetesen az itt felvázolt fejtegetés leginkább teoretikus, mivel maguk a kiválasztott gödrök 
csoportja is számos bizonytalan tényezőt tartalmaz. 
3 Állatcsontok részletes elemzését lásd a 5.2.10. fejezetben. 
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kiskérődzők dominálnak, míg a másik egy szarvasmarha csont volt a 4. feltételezett 

háztartási egységből, amelyben a szarvasmarha csontok vannak túlsúlyban.  

 

 

9.16. ábra. A főbb állatfajok és kategóriák összehasonlítása a különböző háztartási egységekben, 
Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

Az állatcsontok túlnyomó többsége konyhahulladéknak tartható a vágás- és égésnyomok 

viszonylag csekélyebb száma ellenére. A csontok töredezettségét a konyhai 

feldolgozással, illetve a velő kinyerésével együtt járó darabolások egyaránt okozhatták. 

A fiatalon elpusztult egyedek általános magas aránya, szintén az állatcsont anyag 

konyhahulladék jellegét erősíti. Kutyák rágásnyomait megőrző töredékek darabszáma  

nem túl nagy, ami az ebek csekélyebb számával, és/vagy a csontok gyors 

betemetődésével magyarázható. A korabeli halfogyasztás mértéke alulreprezentált, 

amely elsősorban tafonómiai veszteségnek tekinthető tekintve a víz közelségét és 

halászati célokat szolgáló csonteszközök előkerülését a lelőhelyen. 

Természetesen a csontleletek konyhahulladékként való értelmezése során nem csak a 

főbb állatfajok határozhatók meg, hanem kulturális szokások, a település és ezen 

keresztül a háztartások közötti elosztási viszonyok. Ez utóbbira vethet fényt a 

húsminőségek alapján történő összehasonlítások (Bartosiewitcz 2006, 80; Csippán 2007, 

300; Fábián et al. 2013, 150-151). A feltételezett háztartásokra általánosan jellemző a B 

húsminőségű darabok dominanciája, kiugró értéket ismét a B4. HE mutat. A diagramból 

csontmennyiségek lassú, de fokozatos csökkenése olvasható a település életének 

folyamán (9.17. ábra). A húsminőségek mellett a diagram az elfogyasztott 
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húsmennyiségeket is érzékeltetik, amely a bolerázi 4. háztartási egység esetében közel 

négyszerese a többinek. Kérdés. hogy ez egy gazdagságbeli és ezen keresztül státuszbeli 

különbséget jelenthet-e a 4. háztartás javára, vagy valamilyen erre a helyszínre 

összpontosuló fogyasztási jellegzetességgel magyarázható ez a kiugró érték.  

 

 

9.17. ábra. A feltételezett háztartási egységek húsminőségek alapján történő összehasonlítása 
Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

9.1.1.2. Háziipari  tevékenységek vizsgálata  - háztartások 

specializációja 

A háztatásokban folyó tevékenységekhez sorolhatók a különböző háziipari 

tevékenységek, mint szövés-fonás, bőrmegmunkálás, eszközök készítése, fazekasság stb. 
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hogy a különböző tevékenységek milyen szinten folytak az adott közösségben, minden 

feladatot a háztartás maga látott el vagy létezett munkamegosztás a különböző 

háztartások között. 
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növekedésében, de minden időszakban léteztek olyan különleges termékek, amelyek 

előállítása kiemelkedő szaktudást igényelt. A háztartás specializáltságát alapvetően a 

társadalmi igények határozzák meg, a többi háztartással és más közösségekkel folytatott 

interakciói hívják életre (Kalla 2013, 24-25). Újabb kutatások arra hívják fel a figyelmet, 

hogy egy társadalomban hierarchikus szervezetek létrejötte nélkül is megjelentek a 
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specializált háztartások (Müller et al. 2013). Természetesen a munkamegosztási 

folyamatokat nem könnyű a régészeti leletek alapján kimutatni. Meg kell vizsgálni a 

telepen belüli tárgyeloszlásokat, felmérni a háztartások közötti hasonlóságokat, 

eltéréseket, meghatározni a különleges területeket, összevetni a fellehető sírok és 

település viszonyát kiegészítve mindezt a településre jellemző öko-faktorokkal. Ilyen 

társadalmakban a régészeti maradványok eloszlása rajzolhatja ki a munkamegosztási 

folyamatok térbeli mintázatát, de mindezt kritikusan kell szemlélni és egyenként 

megvizsgálni, hogy a leválasztott tárgycsoportok milyen alapon kerülhettek arra a 

helyre, ahol megtaláltuk őket (súlyuk alapján, disztribúció során) (Müller et al. 2013, 

409). Esetünkben, először is vizsgáljuk meg, hogy az élelem előkészítéshez és 

fogyasztáshoz köthető jelenségeken és tárgyakon kívül mennyire foghatók meg a 

háztartások további tevékenységei a feltételezett háztartásokon belül. 

A lelőhelyeken fellelhető eszközök nagy része, legyen az csontból vagy kőből feltehetően 

nem csak egy tevékenységhez volt használható, manem multifunkcionális eszköz 

lehetett. Funkciójuk a használat során akár többször is változhatott, pl. egy csont árnak 

meghatározott eszközt használhattak bőrmegmunkáláshoz, textilszövéshez, háló 

bogozáshoz, kerámia díszítéséhez stb. Éppen ezért a tevékenységek lokalizációja nem 

könnyű feladat. Az is jól látszik az eszközleletekből, hogy használatuk sokáig tarthatott. 

Főleg a kőeszközök esetében volt megfigyelhető a tárgyak végsőkig való használata, vagy 

végleges meghibásodás esetén másodlagos felhasználásuk, újrahasznosításuk.   

A csonteszköz készítéshez felhasználható nyersanyag valójában minden háztartásban 

jelen volt, szorosan kapcsolódott az élelem előkészítéshez és fogyasztáshoz (Choyke - 

Daróczi-Szabó 2010, 237). A csonteszköz készítés egy másik fontos alapanyaga az őz- és  

szarvasagancs is szinte minden feltételezett háztartási egységben megtalálható volt. 

Szarvasagancsból számos eszközforma kialakítható mint például kalapács, ár, 

eszköznyél, tehát jó indikátora lehet az eszközkészítés folyamatának. A leletszóródási 

összesítőn csak a már eszköz-kialakítására utaló nyomokat mutató darabok kerültek fel. 

Ezek mellett nyersanyagnak értékelhető agancsok számos gödörben feküdtek, mellettük 

a kész és néhány szerencsés esetben félkész darabok (B2. HE, B3. HE, B4. HE, KÉ1.HE). 

Néhány csonttárgyon a kialakításra, javításra utaló penge vagy éppen 

csiszolás/dörzsölés nyom figyelhető meg. A feltételezett egységekben eszközkészletében 

pedig szinte általános darabként említhetők meg a különböző finomságú csiszolólapok 

előfordulása. Bizonyíték lehet eszközkészítésre egy ’de facto’ hulladéknak tartható, 
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konkrét használati nyomokat nem mutató (talán félkész vagy félbe hagyott) csont 

nyílhegy a bolerázi 4. háztartási egység B-632-es gödrében, amely a gödörben és 

környékén talált  vájatosra csiszolt kőlapokkal együtt eszközkészítés helyét sugallja.  

A lelőhelyen régészetileg értékelhető nyomok a csonteszközök tekintetében meglátásom 

szerint arra utalnak, hogy a csont-eszközkészítés elsősorban a háztartások szintjén 

zajlott, legalábbis ennek ellentmondó bizonyítékokat nem találtunk.  

 

A kőeszközök készítése már sokkal több kérdést vet fel. Ha áttekintjük a 

leletszóródásokat és a pattintott kőeszköz készítésnél felmerülő magkövek és készítési 

hulladékok szóródását láthatjuk, viszonylag kevés található belőlük a település  

mindhárom fázisában, csak a B4. HE gödörcsoportnál összpontosulnak a pattintott 

kőeszközkészítés teljes munkafolyamatára utaló leletek. Ezek alapján 

megkérdőjeleződik a pattintott kőeszközök helybeli készítése. Felvetődik annak a 

lehetősége, hogy csak nagyon korlátozott számban készülhettek a helyszínen. A 

redukcióból származó pattintékok minimális száma és a kőeszközök hosszantartó 

használata felveti annak lehetőségét, hogy a település lakói esetleg a kész 

termékeket/eszközöket más települések erre szakosodott embereitől szerezték be, vagy 

a kőnyersanyag legmaximálisabb felhasználására törekedtek a nehézkes beszerzés 

miatt, amelyet az eszközök másodlagos felhasználására utaló nyomok támaszthatnak 

alá. A kőeszközök esetében így ez a tevékenység inkább csak javítás és élezés szintén 

szerepelhetett a háztartások feladatai között. A csiszolt kőbalták esetében hasonlóan 

kevés készítési kőfurat mag került elő a leletek közül, és nagyon magas arányú a sérült 

másodlagos felhasználási nyomokat mutató kőbalták aránya, amely szintén az eszköz 

vagy annak nyersanyagának korlátozott elérhetőségére utal. Így azonban az értékesebb, 

import nyersanyagokból készült darabok még különlegesebb státusz és gazdagság jelző 

darabokként értékelhetők. Különlegesnek ismét a bolerázi 4. háztartási egység bizonyul, 

ahol a többi feltételezett egységhez képest magas a kőbalták száma és itt található a 

kőbalták mellett egy kőbuzogány töredéke is, amely esetében felvethető a máltóság 

jelvény értelmezés. A kőbuzogány nyersanyaga északi (kis-lengyelországi, Jordanów-

Gogolow) területek felé mutat, de nem vethető el az esetleges déli, balkáni eredete sem. 

Így ebben a B4. HE gödörcsoportban három kőeszköz is távolabbi, ritkábban elérhető 

nyersanyagokból készült, amely mindenképp a háztartási egység vagy a terület  

különleges státuszát jelenti a településen belül.  
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Érdemes megjegyezni, hogy az előbb felsorolt csiszolt kőeszközök és a településen talált 

volhíniai kova és ’északi’ tűzkő eszközök nyersanyag-lelőhelyei mind északi területek 

felé vezetnek. Elképzelhető, hogy a beszerzésük egyszerre történ és a nyersanyag vagy a 

kész termék a régión belül került elosztásra. Ez annál is valószínűbb, mert a közeli 

balatonőszödi badeni telepen csiszolt és pattintott kőanyag összetétele nagyon hasonló 

jelleget mutat a Balatonkeresztúron találtakkal (Horváth 2012, 492).  

 

Bőrmegmunkálás helyszíneinek keresése elsősorban a tevékenységhez köthető 

eszközök, mint például felfényesedett árak, kaparók, pengék együttes megjelenésével 

lehetséges. Ezek alapján a bolerázi településen a B3.HE. B4.HE, a korai klasszikus badeni 

időszakban a KO2.HE., a késő időszakban a KÉ1.HE háztartási egységnél feltételezhető 

ilyen típusú tevékenység. A korai klasszikus település 2. és 4. egységének állatcsont 

hulladékai között találtunk húsban szegény, szárazvégtagokon megfigyelhető 

vágásnyomokat. Ezeknél valószínűsíthető, hogy talán a bőr eltávolításának szándékával 

ejtették, mivel ezeken a részeken szinte semmi hús nincs. Sajnos a KO4. HE esetében 

nem kerültek elő bőrmegmunkáláshoz használható eszközök. 

Textilkészítés tevékenysége és színtere legkönnyebben a fellelhető szövőszék 

tartozékokból körvonalazható. Balatonkeresztúron a leletek megoszlása a bolerázi 

időszakban az 1. és 2. feltételezett egység környékére, és a 4. háztartási egység 

területére, a korai klasszikus településen pedig a 3. háztartási egységnél jelez szövésre-

fonásra utaló felhalmozódást. A 4. feltételezett háztartási egység orsógombjainak nagy 

része a helyszínen is egy helyen összpontosult (B-711, B-1020), amelyhez a közeli B-

2304 gödörből került elő még egy hasonló darab. Ugyanezen gödrökben egy vörös 

festéknyomokat őrző kőbalta és pecsétlő is feküdt, melyek esetleg a textilek díszítésének 

folyamatához is kapcsolódhattak. Az egy helyen vagy egymáshoz közel talált 

orsógombok formailag és méretükben hasonlóak, feltételezhető egy szövőszéken való 

alkalmazásuk. Orsógomb-koncentrációk más egységeknél nem találhatók meg. 

Agyagnehezékek feltehetően szövőszékekhez tartozhattak, bár formájuk igen változatos, 

és maga a lelettípus csak szórványosan fordult elő a lelőhelyen. A textilkészítéshez 

köthető szövőszék tartozékok megoszlása azt sugallja, hogy hasonlóan a 

bőrmegmunkáláshoz nem minden háztartásban végeztek ilyen típusú tevékenységet, 

amely felveti azt a kérdés, hogy mindez háztartások közötti munkamegosztást vagy 

kézműves specializációt jelentette a település életében. 
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9.1.1.3. Háztartások gazdasági oldala - háztartások diverzitása 

A gazdagság, a társadalmi egységek közötti eltérés jelenléte a régészeti leletanyag három 

szegmensén keresztül vizsgálható; a lakóépületeken, a temetkezéseken és a 

háztartásokban használt eszközökön keresztül (Smith 1987, 301; Anders – Raczky 2013, 

92). Természetesen egy háztartás eszközkészletét a gazdagságon kívül számos más 

faktor is befolyásolhatja, de a háztartás eszközei és használati tárgyai jó indikátorai egy 

háztartás gazdagságának (Smith 1987, 308-310). Általában egy gazdagabb háztartás 

nagyobb is egyben (Hayden – Cannon 1982), és társadalmi és politikai pozíciója 

befolyásolja gazdagságát és visszatükröződik abban (Hirth 1993; Douglas – Golin 2012, 

13). Lelőhelyünkön elsősorban a háztartások eszközei alapján tudunk 

összehasonlításokat tenni, kiegészítve a telepen feltárt S-34-es és S-39-es 

temetkezésekkel, mivel csak ebben a két esetben egyértelmű a jelenség badeni 

korszakhoz való kötése. 

A fent körvonalazott gödör-csoportokat, feltételezett háztartási egységekként kezelve 

megvizsgálhatjuk, hogy kimutatható-e gazdasági különbség és ezen keresztül társadalmi 

rétegzettség, státusz az egyes háztartások között. Erre az egyik lehetséges statisztikai 

módszer az leletanyag-összetétel diverzitási index (Index of Assemblage Diversity – IAD) 

kiszámítása (Hirth 1993, 133-134; Beaule 2002, 169-173). Az IAD régészeti alkalmazása 

egyik lehetséges módszer a háztartások közötti különbségek kimutatására, amely 

valójában a háztartások leletanyag-összetételének változatosságán keresztül világít rá az 

egyes háztartásokban végzett tevékenység szerteágazóságára (Beaule 2002, 169). A 

diverzitást két szemponton keresztül méri, az egyik a heterogenitás a másik pedig a 

gazdagság. A heterogenitás függ a különböző kategóriákban szereplő tárgyak/eszközök 

gyakoriságától, a gazdagság pedig az egységen belül meglévő kategóriák számától. 

Fontos mindkét tényező szem előtt tartása, mert egy lelet együttesen belül több lelet 

megléte több kategóriában változatosabb, mintha egy kategóriából lenne száz darab, 

vagy egy darab minden kategóriából. Ezt a két fontos tényezővel a Simpson’s Index 

képlete alapján lehet számolni, mely a következő: 
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Simpson’s Index: 

n= az adott kategória darabszáma N= az összes kategória darabszámának összege 

 

D = (Simpson's Index) 

Simpson's Index of Diversity = 1 – D 

A következő táblázatban találhatók a feltételezett háztartási egységenként kiszámolt  

IAD értékek, amelyeket a fentebbi képlet alapján végül kivontunk 1-ből (9.18. ábra).  Az 

így kapott Simpson's Index of Diversity-t, úgy kell értelmezni, hogy a 0 illetve az ahhoz 

közeli értékek nem jeleznek változatosságot, míg minél közelebb van egy érték 1-hez, 

annál nagyobb az adott egység diverzitása, azaz esetünkben annál szerteágazóbbak az 

egyes háztartásokban végzett tevékenységek.  

Az elemzésbe bekerült kategóriák elsősorban nem a közvetlenül a létfenntartáshoz 

kapcsolódó leletek/tárgyak, hanem sokkal inkább a háztartás egyéb tevékenységeihez 

kapcsolható eszközök. Így például nem kerültek be olyan kategóriák, amelyek nagyon 

magas, kiugró számot képviselnek, mint például a kerámiatöredékek, mivel 

csökkenthetik az adott egység diverzitását, így torzított képet kaphatunk. A 

kategóriákként felhasznált eszköztípusok és tárgyak elsősorban azok a leletek, 

amelyekhez kapcsolható valamilyen tevékenység vagy maga a tevékenység 

folyamatának egy eleme.  

Egy településen belül tevékenységek szempontjából kevésbé változatosnak tekinthető 

azaz egység, amelyet néhány eszközkategória ural, mint az, amelyikben változatos 

kategóriák szerepelnek kiegyenlített mennyiségben. Ez a módszer magyarán kevésbé 

veszi figyelembe azokat a háztartási egységekben szereplő tárgyakat, amelyekből csak 

egy fordul elő, vagy nagyon sok. Ez az elemzés szempontjából úgy is értelmezhető, hogy 

ha egy adott tárgytípusból csak egy darab fordul elő a vizsgált egységben, akkor annak 

odakerülése lehet véletlenszerű is (például valaki ott vesztette vagy dobta el), ha meg túl 

sok fordul elő az adott típusból, akkor az nem a változatosságra utal. Természetesen az 

adatok értékelésekor mindig figyelembe kell venni az adott tárgytípus kontextusát is, 

mivel más tárgyakkal való előkerülésének összefüggéseiben hangsúlyossá teheti 
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megjelenését az adott helyen, más szóval információval szolgálhat az háztartás által 

végzett tevékenységekhez. Sajnos a kategóriánként előforduló leletek igen 

szórványosak, ezért eleve több tevékenység kiesik az index kiszámításakor, azonban 

leletcsoportok tevékenységek szerinti összevonása szubjektívvé teheti az eredményeket. 

 

 B1-
HE 

B2-
HE 

B3-
HE 

B4-
HE 

B5-
HE 

KO1-
HE 

KO2-
HE 

KO3-
HE 

KO4-
HE 

KÉ1-
HE 

Őrlőkő /lap 8 9 2 24 2 6 6 1 3 5 
Dörzskő 0 2 0 1 0 1 1 0 1 3 
Kavics (simító) 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Kőbalta 3 0 4 3 0 0 1 0 0 2 
Balta technológiai 
hulladék (furat) 

0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 

Penge / kés (kő) 3 2 3 4 2 2 2 1 1 1 
Fúró (kő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vakaró (kő) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
Technológiai 
hulladék (kő) 

0 0 1 3 0 5 0 3 0 0 

Magkő 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 
Csont ár 0 0 0 4 0 1 2 3 0 2 
Csont kaparó 0 0 2 2 0 0 2 1 0 1 
Csont 
kalapács/fejsze 

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

Csont nyílhegy 
/lándzsahegy 

0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 

Csont halászati 
eszköz 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Csont nyersanyag 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Csont 
eszközkészítési 
hulladék/megha-
tározhatatlan 

0 1 3 1 0 0 1 3 0 1 

Orsógomb 
/agyagn. 

5 3 1 8 0 0 2 9 1 1 

Ékszer/csüngő/a
mulett 

0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 

Pecsétlő 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Total N 26 18 18 60 4 20 21 23 6 17 
           
IAD index 0,831 0,733 0,908 0,814 0,667 0,853 0,915 0,823 0,8 0,89 

9.18. ábra. A feltételezett háztartások összehasonlítása a Simpson's Index of Diversity alapján 
Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

Ezek alapján, ha megnézzük a kapott értékeket, akkor először is viszonylag magas, 1-hez 

közeli értékek jöttek ki szinte mindegyik feltételezett egységnél. Ez a háztartások 

többségének esetében az ott végzett tevékenység szerteágazóságát mutatja. A 

legalacsonyabb értéket (0,667) a bolerázi időszak 5. egysége kapta, amely nem meglepő 

a terület és ennek kapcsán a háztartási egység valószínűsíthető feltételezett felhagyása 
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miatt.  A szisztematikusan kiürített területen kevés használati tárgy maradt. A második 

legalacsonyabb értéket a bolerázi 2. háztartási egység érte el 0,733 ponttal, amely 

bizonyos mértékig alátámasztaná azt a feltételezést, hogy itt a kút közelében az élelem 

előkészítés, őrlés, tárolás és textilszövés feladatai koncentrálódtak volna. Tehát bizonyos 

tárgytípusokból kiemelkedően magas leletszám volt azonosítható, amely az index 

értékét lejjebb húzta. Mégis a legnagyobb meglepetést a bolerázi időszak 4. háztartási 

egysége okozta 0,814-es értékével, mivel az eddigi elemzések alapján ez a háztartási 

egység tűnt legösszetettebbnek. A pontszám ugyan alapvetően változatos 

tevékenységeket jelez, de nem a legdiverzebb egységet jelöli. A matematikai módszer a 

bolerázi település 3. és a korai klasszikus badeni időszak 2. háztartási egységét jelöli 

legszerteágazóbb tevékenységek színterének. Természetesen, ha átfutjuk az adatokat, 

akkor egyértelművé válik, hogy a két utóbbi egységben található eszközök eloszlása 

valóban egyenletesebbnek mondható. A B4. háztartási egységben vannak kiugró értékek 

és több, egy darab eszközt felvonultató kategória. Ha számok mögé pillantunk 

kirajzolódik egy textilkészítéshez köthető helyszín, és egy intenzív élelem előkészítéshez 

használható eszköztár a többi tevékenység mellett. Az előbbit talán tarthatjuk a 

háztartás speciális tevékenységének, amellyel a többi háztatást is kiszolgálhatták, az 

utóbbi pedig összefüggésbe lehet a területen megjelenő nagy tárolókapacitással és 

hatalmas mennyiségű állatcsonttal. E két dolog meglátásom szerint a háztartás 

komplexitását és különleges szerepét jelenti a közösségen belül. 

 

9.1.2. A háztartási egységek összehasonlításából levonható következtetések 

Az elemzések egyik felvetett kérdése volt, hogy a badeni kultúra dél-balatoni régiójában 

található Balatonkerestúr-Réti-dűlő késő rézkori megtelepedés esetében milyen jellegű 

háztartások rajzolódnak ki, beszélhetünk-e esetükben specializált háztartásokról.  

Esetünkben, ha megvizsgáljuk C. L. Costin által felvázolt kézműves specializáció 

jellemzőit (Costin 1991, 3), azt mondhatjuk, hogy a balatonkeresztúri badeni telepen 

bizonyos egységek esetében felvetődik a házi specializáció lehetősége (B4.HE; KO2.HE), 

amely a helyi szükségleteket elégíthette ki és valószínűleg részmunkaidőben. 

Lehetséges, hogy mindezt háztartások közötti munkamegosztásnak helyesebb hívni, 

mivel nem jellemző nagy mennyiségű késztermék megjelenése a településen.  
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Minden feltételezett háztartásban megtalálhatók voltak az alapvető létfenntartáshoz 

szükséges élelem előkészítés eszközei, mint edények, őrlő és vágóeszközök és 

konyhahulladék. Az őrlés folyamata azonban két helyen is kiemelkedő jelleget mutat 

(B2.HE és B4.HE), mely utóbbinál mindez magas tárolókapacitással, edénykészlet 

számmal és étkezési hulladékkal párosul.  

Csonteszköz készítése és csont és kőeszközök javítása szinte minden háztartásban tetten 

érhető. A kőeszközök készítése nem ennyire egyértelmű, készítésük nagyon 

minimálisnak tűnik, a különlegesebb nyersanyagok pedig inkább regionális szinten 

kerülhettek beszerzésre. Vadászathoz köthető kova nyílhegyek csak sírból kerültek elő, 

a csont nyílhegy változatok pedig inkább jelképes eszközöknek, amuletteknek, 

méltóságjelvényeknek tekinthetők. A textilkészítés leginkább ismét a B1.HE-2.HE és 

B4.HE és a KO3.HE háztartási egységnél összpontosul, míg a bőrmegmunkálás a B3.HE, 

B4.HE, KO2.HE és KÉ1.HE egységeknél érhető tetten. Ha jobban szemügyre vesszük a 

tevékenységek megoszlását akkor a bolerázi 4. háztartási egység központi szerepén túl a 

badeni településen a háztartások munkamegosztása rajzolódik ki. 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján kirajzolódott a bolerázi időszak 4. háztartási 

egységnek nevezett gödörcsoport kiemelkedő jellege. Kérdés, hogy a többi közül 

kiemelkedő egy különleges státuszú háztartás lenyomatát látjuk-e vagy az egész 

településrész egy háztartási egységnek tekinthető, amelyen a központi épület a platón 

elhelyezkedő gödreit látjuk, vagy a kiemelkedő státuszú háztartás és más a település  

magasabb szinten zajló tevékenységek térben és időben is különböző lenyomatait látjuk 

együttesen (Anders – Raczky 2013, 80-81). Egy településen belül létezhettek olyan 

tevékenységek, szükségletek amelyek csak több háztartás vagy az egész település 

(közösségi) összefogásával lehetett véghezvinni. A késő rézkori badeni közösségek 

magas szintű kooperációját sugallja az időszakra jellemző kultikus/szimbolikus, 

tevékenységek és tárgyak gazdagsága. 

 

Összefoglalva, a házat körülvevő feltételezett háztartási egység részei általában a 

következők lehettek: 

 2-6 tárológödör (lehetett közöttük tetővel fedett) 

 2-3 kisebb-nagyobb, szabályos gödör (feltételezhetően egy részük 

eldeformálódott tárológödör) 

 2-3 szabálytalan formájú gödör, vagy gödörkomplexum a közelben 
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 tűzhely, kemence (nincs minden háztartási egységnél) legtöbb esetben gödörben 

kialakított tűzhely figyelhető meg.  

A háztartási egységet alkotó objektum típusok összetétele természetesen változhatott 

háztartásonként.  

 

Balatonkeresztúr-Réti-dűlő badeni településén megfigyelhető, hogy általában a kerámia- 

és állatcsont-töredékek nagyobb felhalmozódása a gödörcsoport déli, délnyugati felén 

észlelhető, amely etnoarcheológiai példák alapján a bejárat felőli oldalra utal (Alexander 

1999, 83). A tárológödrök a ház oldala mellett sorban helyezkedtek el. Valószínűleg 

funkcionálisan is léteztek közöttük méretbeli különbségek, illetve a beszakadt, 

megrongálódott tároló gödröt új válthatta fel, és a régebbit másra használták tovább. A 

kicsit távolabb fekvő szabálytalan gödrök elsősorban háztartási hulladéktárolók 

lehettek. A nagyobb ilyen típusú gödrök és gödör-komplexumok az agyagnyerő funkción 

kívül több esetben ideiglenes tűzhelyet tartalmaztak, illetve munkaterületek lehettek a 

háztól kicsit távolabb. Különálló kemence a legtöbb egységnél, nem került elő, így 

feltételezhető, hogy vagy ideiglenes kisebb tüzelőhelyeket használtak az épületen kívül 

főzésre, vagy a házon belül folyt az ételek elkészítése. Ezek alapján elképzelhető, hogy a 

kemencék nem elsősorban főzés-sütéshez kapcsolódhattak, hanem más tevékenységhez, 

amely nem háztartási, hanem annál magasabb, talán települési szinten folyhatott, mint 

például az aszalás, füstölés, magok pörkölése vagy esetleg kerámiaégetés, mint néhány 

Budapest környéki lelőhelyen ez kimutatható volt (Endrődi –Gyulai 2001, 29). Kutak 

szintén csak nagyon bizonytalan adatok alapján feltételezhetők a településen, de ha 

voltak, nem háztartásokhoz kötődtek, hanem a település közössége vagy legalábbis több 

háztartás tagjai közösen használta. 

 

9.2. Munkaterületek  

 

Élelem előkészítés 

A háztartások területén kívüli élelem előkészítési tevékenység lehetett az állatok 

levágása, őrlés, tartósítás (aszalás, füstölés, pörkölés), felhalmozás (gabonatárolás). Az 

előbbiek közül az állatok levágására ugyan utalhatnak eszközök, de az állatcsontok 

összetétele, illetve a rajtuk megfigyelhető nyomok nem mutattak arra, hogy ilyen 

aktivitási zónát körvonalazzunk. Így csak az jelenthető ki, hogy vagy az általunk ismert 
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megtelepedés helyszínétől távolabb volt egy ilyen helyszín, vagy a háztartásokon belül 

zajlott, de az elfogyasztott hússal együtt a csontok is szóródtak a területen, akár a 

háztartások között is. A tárolás településen belül egy közös területen való 

csoportosulására nincs bizonyítékunk. Ugyan a bolerázi időszak 4. háztartási egysége 

minden szempontból, így a tároló kapacitás nagyságában is kiemelkedik. Ez adódhatna 

abból, hogy az ott feltárt tárológödrök időben nem egyszerre  léteztek, de akkor a többi 

egységnél is ezt kellene feltételeznünk. Ha pedig ezt elfogadjuk, akkor mindez valamiféle 

kiemelkedő szerepre utalhat. Hogy ez a településen belüli hierarchia vagy a háztartások 

közötti versengés eredménye-e, az a rendelkezésünkre álló adatokból egyelőre nem 

megválaszolható. 

Két esetben feltételezhetünk élelem előkészítés bizonyos részfeladataira szakosodott 

területet a lelőhelyen. Az egyik őrléshez kapcsolható, míg a másik olyan tevékenységhez, 

amelyhez kemence szükséges. Például ilyen lehetett a tartósítás szárítással, füstöléssel 

történő mozzanata, amelyet a késő klasszikus fázis település részletén feltárt boltozatos 

kemence és őt körülvevő gödörcsoport adhatott helyet a főzés-sütés mellett. 

 

A bolerázi 1. és 2. háztartási egység kijelölt területén, egymáshoz közeli gödrökben talált 

elsődleges vagy ’de facto’ hulladék kategóriába sorolható, azaz a használat helyén 

maradt (Schiffer 1976, 33) két nagyméretű és súlyú, ép őrlőkő. Ezek alapján vetődött fel 

az a lehetőség, hogy a területet élelem, étel előkészítésére használhatták. Tűzhelyet, 

kemencét nem tártunk fel ezen a településrészen, de itt fokozottan számíthat az a tény, 

hogy az objektumok a kisajátítási határ szélén helyezkedtek el, dél felé a település 

tovább húzódott, tehát nem zárható ki főzéshez – sütéshez kapcsolódó tűzhely-bokrok 

létezése.  

 

A késő klasszikus badeni időszakban a település beszűkült területén külön csoportot 

alkotott a K-41 kemence és hozzátartozó munka- és hamusgödör, illetve még két 

nagyobb objektum. K-41 egy ovális, kerámiatöredékekkel kirakott, felépítménnyel 

rendelkező kemence volt, egyetlen ilyen a badeni településen (9.19. ábra). Hamusgödre 

(B-2976) és feltételezhetően hozzá kapcsolódó munkagödre lehetett (B-2948). A 

betöltéseikből gazdag eszközkészlet, egy kova penge, három sarlófényes kova szilánk, 

egy marokkő töredék, két kőbaltatöredék, melyeket másodlagosan is használtak (az 

egyiket dörzskőként), egy csont véső, egy félköríves véső-szerű éllel rendelkező csont 
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kaparó,  került elő, mind elsősorban élelem előkészítéshez köthető. Mint azt fentebb már 

említésre került elképzelhető, hogy a kemencék nem elsősorban főzés-sütéshez 

kapcsolódhattak, hanem más tevékenységhez, mint például az aszalás, füstölés, magok 

pörkölése vagy esetleg kerámiaégetés. Sajnos ezek mind csak feltételezések, konkrét 

ezekre a feladatokra utaló leletek nem kerültek elő.  

A kemence mellett, az állatáldozati gödrök központi egységétől távolabb a kemence 

zónájában egy egyedül álló állatáldozati gödör helyezkedett el (B-2964), amelybe 

legalább két szarvasmarha vázat és több egyéb csontdarabot temettek el. A két adultus 

korú marha teste a gödör falának ívét követte. A vázak mellett egy viszonylag ép amfora 

típusú edényt feküdt, sok kőeszközzel együtt. Szuperpozíciók hiányában kérdés, hogy 

egy időben létezett-e a kemencével és az ahhoz tartozó munkaterülettel együtt alkottak-

e szimbolikus teret, vagy időbeli különbségvolt a jelenségek között. Esetleg egy másik 

állatáldozati gödörcsoport, egy másik szimbolikus tér része, melynek folytatását a 

feltárási határunkon túl kellene keresni? 

 

9.19 ábra. A késő klasszikus időszakba tartozó kemence és körzetének edényforma összetétele 

 

Kerámiakészítés 

A badeni kultúra lelőhelyein általánosan megtalálható kiválóan égetett, általában sötét, 

szürkésfekete, fényezett felületű, redukált égetésű finomkerámia, amely a kultúra 

„védjegye” is egyben. Kerámiakészítésére azonban általában igen kevés nyom utal a 

badeni lelőhelyeken, csak úgy mint Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn. A régióban megvizsgált 

badeni települések esetében kirajzolódni látszik (Balatonszemes-Szemesi-berek, 

Balatonőszöd-Temetői-dűlő), hogy a kerámiakészítésre vagy földbe mélyített 
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kemencéket használhattak, ahol primitív gödörégetéses technikát alkalmazhattak 

(Bondár et al. 2000, 97-99), vagy esetleg elképzelhető, hogy magát a tevékenység 

színterét nem a településeken belül, a háztartások szintjén kell keresnünk (Horváth 

2010, 54; 2012, 528). 

Balatonőszöd badeni lelőhelyén végzett kerámiakészítési megfigyelések alapján a 

badeni finomkerámia készítéséhez megfelelhetett a kerámia gödörégetéses módszere, 

vagy máglyán is kiégethették az edényeket. Mindkettő azonban komoly szaktudást 

igényelt (Horváth 2010, 58; 2012, 528). Az előbbi nem túl mély, kb. 30-35 cm mélységű 

gödröt igényelt. Ezzel az égetéssel 650 – 900 °C közötti hőmérsékletet is el lehet érni 

(Gibbson – Woods 1990), valószínűleg így égethették a jó minőségű finomkerámiát 

(Horváth 2010, 58; 2012, 528). A kerámiaégetés ezen módozatainak régészeti nyomainak 

kimutatása nem könnyű, a lelőhelyen egyértelműen erre utaló jelenségeket nem tudtunk 

elkülöníteni. Mindazonáltal már csak a kerámiaanyag mennyisége miatt is az edények 

nagy része a telepeken, helyben készülhetett,  nem valószínű, hogy főleg a házi kerámia 

esetében máshonnan szerezték volna be azokat. Különleges darabok esetében 

természetesen elképzelhető, hogy valahol szakosodtak a készítésükre, azonban 

Balatonkeresztúron ilyen kerámiaformát nem tudunk megemlíteni.  

A készítéshez a fentebb említett kerámiaégető gödrökön vagy máglyákon kívül az 

edénykészítéshez köthető simító kavicsok nyújtanak valamiféle támpontot. Sajnos, 

ezeket az eszközök sem csupán erre a munkafolyamatra használhatták, mint ahogy az 

őskori kő és csont eszközkészletek nagy része nem csupán egy funkciót töltött be. 

Legtöbbje multifunkcionális eszköz lehetett, mint ahogy nem felejtkezhetünk meg az ’ad 

hoc’ eszközhasználatról sem. 

A leletszóródási összesítők azt mutatják, hogy a simítókavicsok az bolerázi időszak 

B1.HE háztartási területén összpontosulnak. A klasszikus badeni időszakból csak egy 

állatáldozatot is tartalmazó gödörből került feltárásra simító kavicsnak meghatározható 

darab. Így valójában csak a bolerázi településen van bármilyen támpontunk a 

tevékenység végzésére. Ezek alapján, legalábbis a finomkerámia készítését egy 

háztartások feletti tevékenységnek tarthatjuk, amelynek színtere a település nyugati 

szélére koncentrálódik, vagy regionális szinten történő gyártást kell feltételeznünk 

ebben az esetben. Természetesen itt sem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a feltételezést, 

hogy a településnek ebben az időszakában csak egyetlen háztartás lenyomatait látjuk a 
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területen, melynek része a kerámiakészítés, helye a nyugati B-877 és B-945-ös 

gödörkomplexum és környéke. 

 

9.3. Szimbolikus tevékenységek színterei 

 

A háztartások jellemzőinek körvonalazásakor a háztartás szimbolikus oldalának 

vizsgálata legalább ugyanolyan fontos, mint a többi fentebb vázolt szempontok. 

Elemzésénél sokszor nehéz megkülönböztetnünk, hogy a háztartások viszonylatában mi 

számít mindennapi és mi rituális cselekvésnek. Gyakran a mindennapi 

tevékenységeknek is megvan a maga szimbolikus jelentése, és maga a rítus is lehet a 

mindennapok része. Ez a fajta szimbolizmus átitatja a háztartások régészeti lenyomatait 

(Allison 1999b, 11). A szimbolikus és a hétköznapi dolgok, tevékenységek 

megkülönböztetésének kritériumaival rengeteg kutató foglalkozott, melynek hatalmas 

szakirodalma van (többek között: Goody 1961; Colpe 1970; Makkay 1975; Bánffy 1985; 

1990-1991; Bradley 1990; Hill 1995; Renfrew –Bahn 1999, 388-394; Rappaport 1999; 

Brück 1999; Allison 1999a; Hendon 2000). Esetünkben a háznyomok, lakóépület 

maradványok nélkül a feltételezett házak közötti terek is bírhatnak jelentéssel, ahol a 

háztartások közötti akciók, interakciók helyszíneit sejthetjük (Kalla 2013, 21).  

 

A balatonkeresztúri badeni település mindhárom periódusában a régészeti leletanyag 

elemzése során több feltételezett háztartási egységnél vetődött fel, hogy egy nagyobb 

közösségi lakoma lenyomatai olvashatók ki a leletösszefüggésekből. Ilyen megfigyelés 

tehető az B1.HE, B4.HE, KO1.HE, KO2.HE, KO3.HE feltételezett háztartási egységeknél. 

Általában ezekben a gödrökben és többször a környezetükben is faszenes, paticsos, 

égésre utaló hamus betöltések figyelhetők meg. Néha ez az égés az állatcsontokon és a 

tárgyak egy részén is fellelhető, de az egész gödöranyag soha nem átégett. Inkább a 

gödrök mellett gyújtott tűz részleges nyomai érhetők tetten a gödör feltöltésében. 

Minden ilyen beásásban kiugróan sok állatcsont- és kerámiatöredék található. Az 

csontdarabok alapján megállapítható húsminőségek közül húsban bővelkedő A, esetleg 

B kategóriák a dominánsak. Az edényformák közül pedig magasak az evés-iváshoz 

használatos csészék, bögrék, korsók, mericék és különböző típusú tálak aránya. A 

középső rézkor végétől megjelenő asztali használatra szánt füles, folyadék 

tárolóedények és azok változatos formavilága jelzik az étel és italfogyasztási szokások 
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megváltozását, a közös ételfogyasztások, lakomák megjelenését (Horváth, 2010, 74). 

Minden esetben van valami különleges jelenség, mint a gödör közepén elhelyezett 

szarvasmarha fej, emberi csonttöredékek vagy magasabb presztízsűnek tartható 

tárgyak, mint például egy gondosan megmunkált egykor nyélben tartott lándzsahegy, 

amulett-szerű csontnyílhegyek, ritka (főleg import) kőnyersanyagból készült balta, 

buzogány. 

Ezek a gödrökbe került tárgyak (például amulettként használhatott csont nyílhegyek, 

csüngők, lándzsahegy, kő buzogány) szimbolikus és gazdasági hatalommal 

rendelkezhettek, szoros kapcsolatban lehettek használójukkal, embereket köthettek 

össze generációkon keresztül vagy éppen csak egy rövid időre lettek kapcsolatok 

jelképei (Choyke – Daróczi-Szabó 2010, 237). A felszínük kitűnő állapota is arról 

árulkodik, hogy a tárgy nem sokat hevert a felszínen, hanem hamar betemetődött vagy 

betemették, ez is azt mutatja, hogy esetükben feltételezhető a rituális célból való 

elföldelés (Choyke – Daróczi-Szabó 2010, 237, 244). Bizonyos tárgyak gyors eltemetése 

összefüggésben lehetett az ember és általa használt tárgy szoros, transzcendentális 

kapcsolatával, amelynek elvesztése, más kezébe kerülése magával vonhatta a használó 

lelkének megszerzését, és mágikus erőt képviselhetett (Mauss 1950, 57). Az ilyen típusú 

tárgyaktól való „megszabadulás” nem lehetett egyszerűen csak a szemétbe való 

kidobásuk, minden bizonnyal bonyolult rítusok sora előzhette meg a tárgy elföldelését. 

Ilyen tevékenységet sejthetünk a bolerázi 4. háztartási egységben feltárt B-1769es gödör 

és B-2485-ös gödörkomplexum esetében. 

A település élete során szinte minden háztartási egység esetében megfigyelhetőek voltak 

a szimbolikus tevékenységek lenyomatai, amelyek átitathatták a közösség 

mindennapjait. Ezek megnyilvánulásai lehettek a különböző rituálék (Souvatzi 2008, 

186-193), amelyek esetünkben a leletek tanúsága szerint kapcsolatban hozhatók a 

lakomázás (feasting) jelenségével is (Kalla 2013, 13). Erős jelenlétük a telep életében 

arra utal, hogy ezek a szimbolikus tevékenységek a háztartások, a település és esetleg a 

régió szintjén is meghatározók lehettek. Ez utóbbira jó példa a dél-balatoni régió másik 

jelentős badeni településének intenzív transzcendens megnyilvánulásai, nagy közösségi 

áldozatok bemutatásának nyomai, amelyek az egész régió közösségei számára 

meghatározók lehettek (Horváth 2012, 107-236). Hasonló jelenség a késő neolitikum 

időszakában, a kelet-magyarországi régióban, Polgár-Csőszhalmi tell és annak 

vonzáskörzetében is kimutatható (Raczky 2002; Anders – Raczky 2013, 90-92). 
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A bolerázi település már oly sokszor említett 4. feltételezett háztartási egységénél 

koncentráltan jelentkező státusz szimbólumok, méltóságjelvények és ehhez kapcsolódó 

kultikus-rituális tevékenységek nyomai mindenképpen a balatonkeresztúri késő rézkori 

közösség központi egységévé és ezáltal háztartások fölötti szimbolikus tevékenységek 

színterévé is emeli.  

A következő, klasszikus badeni időszakra ez a központinak nevezhető helyszín szakrális 

tartalma tovább öröklődik, mivel ez a terület fokozatosan háztartások közötti térré 

alakul át és a település késő klasszikus fázisára ezen a területen álltat-áldozati gödrök 

sora került elő. Ekkor a terület funkciója is megváltozhatott és szimbolikus 

cselekmények színtere lett.  

A korai klasszikus időszakban a 2. feltételezett háztartási egység északi részén elterülő 

sekély gödörkomplexumból (B-1644) szintén emberi csonttöredékek kerültek elő, de  

terület szakrális jellegét az itt feltárt gazdag női sír (S-34) adja meg. A településen belül 

elszórtan több zsugorított csontvázas temetkezést találtunk, de mind régészetileg 

meghatározható melléklet nélküli volt, így a késő rézkori horizonthoz való tartozásuk 

bizonytalan. Azonban az előbb említett idősebb nő temetkezése gazdag melléklettel volt 

ellátva, és tipológiailag jól datálható korsó és tál előkerülése mellett az embercsontból 

vett minták alapján készített radiokarbon dátumok4 is alátámasztják a korai klasszikus 

fázishoz való tartozását (3350-3110 cal.BC). 

A sírban presztízs és státusztárgynak tartható Dentálium gyöngyökből és feltehetően 

rézből készült ékszert találtunk a nő nyakában. Lábánál egy finomra csiszolódott vörös  

bauxit kő és egy orsógomb feküdt a korsó és a mély tál társaságában. A sír 

elhelyezkedésük alapján feltételezhetjük, hogy a temetkezésben megtestesülő presztízs 

valamelyik közeli háztartást is jellemzi, kérdés, hogy melyiket. A korábbi, bolerázi 

időszak 4. háztartási egységét, azaz annak kiemelt társadalmi helyzetű lakója vagy a 

korai klasszikus település 2.-3. feltételezett háztartását. Mind a bolerázi, mind a korai 

klasszikus háztartási egységből rendelkezünk radiokarbon adatokkal. A bolerázi 

egységen belüli B-608-as objektumból a 3520-3370 cal.BC, a B-1829-es gödörből 3500-

3360 cal.BC, a korai klasszikus időszak 3. háztartási egység B-1669-es gödre pedig 3370 

– 3120 cal.BC dátumokat adta. A sírt valójában a háztartások közötti térben lehetne 

leginkább elképzelni, azaz nem a KO2. feltételezett háztartási egységgel egy időben. 

Meglátásom szerint fontos adalék, hogy a S-34-es csontváz lábánál egy orsógomb és egy 
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vörös szín festésre alkalmas bauxitkő feküdt szorosan egymás mellé rakva. Feltételezve, 

hogy a halott mellé helyezett minden egyes mellékletnek célja, jelentése volt, akkor ezek 

a tárgyak a textilkészítéshez kapcsolják a halottat. A sír pontosan aközött a két helyszín 

között fekszik, ahol a leletszóródások alapján szövés-fonás tevékenységét, szövőszék 

egykori helyét sejthetjük (9.20. ábra). Ez a B4.HE B-711 és B-1020-as gödrei és a KO3.HE 

B-1669-es objektuma. Tehát a sír ezek alapján is feltételezhetően valamelyik háztartás 

kiemelkedő státuszú tagja lehetett, amelyet talán éppen szaktudása alapján nyert el. 

 

9.20. ábra. A szövés-fonás tevékenységének helyszínei és az S-34 temetkezés viszonya 

 

Fontos megjegyeznünk, hogy a Balatonkeresztúron feltárt másik melléklettel ellátott 

telepgödörbe helyezett temetkezés is egy idősebb nő csontvázát tartalmazta (S-39), 

amely a késő klasszikus badeni településhez tartozhatott. Érdekes, hogy míg ezt a nőt is 

mellékletekkel bocsátották túlvilági útjára, presztízstárgynak meghatározható lelet nem 

volt mellette és nem is az előbb vázolt központi helyen került eltemetésre. A csontvázát 

egy feltehetően eredetileg tároló funkciójú gödörben helyezték el a település nyugati, 

objektumokban ritka részén. Mellette az edényeken és egy dörzskövön kívül (szentgáli 

radilorit) kova penge és egy magkő feküdt. Melléklete pattintott eszközök készítésére 

utal, mint ahogy a másik halottnál a textilkészítésre. Kérdés, hogy a mellékletes 
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temetkezések az idősebb nők kiemelkedő státuszát jelentik-e a településen belül és ha 

igen milyen különbséget jelenthetett a sírgödörbe és a tárológödörbe való eltemetés. 

Nehéz választ adni arra a kérdésre, hogy egyes emberek miért gödörbe, míg mások 

gondosan előkészített sírgödörben kerültek eltemetésre. A téma több kutatója arra a 

következtetésre jutott, hogy a háztartáshoz tartozó ember vagy emberek kerülhettek 

ide, és a temetkezés összefügghetett a ház elhagyásával is (Bradley 1990, 161-166; Rathje 

- Murphy 1992; Chapman 2000a, 73; Hendon 2000, 47-48). Ezekben az esetekben további 

elemzések feladata annak eldöntése, hogy a gödör továbbra is a háztartási egység része 

maradt-e vagy egy szimbolikus közösségi tér része lett. A települési objektumba való 

temetkezések azonban számos egyéb kérdést vetnek fel, amely egy külön disszertáció 

témája is lehetne, itt most erre nem szeretnék kitérni.  

 

A korai klasszikus fázisban a plató központi területén található gazdag melléklettekkel 

ellátott S-34 sír közelében S-33, S-40 temetkezés és egy későbbi beásásból pedig néhány 

emberi csontmaradvány (S-33/A) került elő. Mellékletek nélkül ez utóbbiaknak késő 

rézkori keltezése csak feltételesen tehető meg, ezért akár a késő klasszikus badeni 

fázishoz is tartozhattak, amely esetben viszont a központinak mondható plató területén 

állatáldozati gödrök szomszédságában kerültek eltemetésre.  

Ezt a területet különleges jellege tovább öröklődik és a későbbiekben már nem 

lakóterületként funkcionált, hanem sokkal inkább valamilyen közösségi térként, ahol 

rituális tevékenységek zajlottak. A platón egy viszonylag jól meghatározható körön belül 

tíz állatáldozati gödör határozhatta meg a terület jellegét (B-1645, B-1647, B-1648, B-

1649, B-1650, B-1668, B-2548, B-2557, B-2964), azaz ekkora a terület funkciója is 

megváltozhatott és szimbolikus cselekmények színtere lett.  

A badeni kultikus szféra jellegzetes jelenségei a teljes, vagy részleges állatvázakat 

tartalmazó állatáldozati gödrök. A beásások rétegződése nem túl összetett, amely arra 

utalhat, hogy kimondottan erre a feladatra készültek, és egy egyszeri eseménysor 

kapcsolódott hozzájuk. A sorokat képező méhkas alakú beásások némelyikében több 

használati tárgy, ép edény került eltemetésre, melyek  célzatosan az áldozattal együtt 

kerülhettek a gödörbe.  

Az áldozati gödrökben általánosan megfigyelt szarvasmarhák dominanciájával szemben 

Balatonkeresztúron a sertések túlsúlyával számolhatunk, amelyek ha az állatáldozati 

gödrök a népesség állattartáshoz való szoros kapcsolatának, tőlük való függésének 
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leképeződései, akkor külön jelentéssel bírhatott a település szempontjából. A sertés 

elsősorban szaporasága és jelentősebb hús- és zsírtartalma miatt mindig kedvelt volt az 

őskor folyamán, de általában nem haladta meg a kiskérődzők és szarvasmarhák számát. 

A következő fejezetben a település szintjén történő változások talán magyarázatot 

adhatnak arra a jelenségre, hogy a lelőhelyen miért nőtt meg a sertések fontossága (10 

fejezet). Nagy valószínűséggel az emberek mindennapi életét nagyban befolyásoló 

környezeti változásokra adott válaszok azonnal beépülnek a transzcendentális világot 

befolyásolni kívánó tevékenységek körébe. Ha azt figyelembe vesszük, hogy áldozati 

gödrökben elsősorban a fiatal egyedek (szarvasmarha), sőt újszülött malacok kaptak 

helyet, amely így rítus időpontját tavaszra helyezik, akkor a gödrök körül folyó 

szimbolikus tevékenységek leginkább termékenységi rítusokhoz köthetők, de nem 

hagyhatjuk figyelmen kívül a totemmisztikus elképzelésekhez való közüket sem 

(Behrens 1964; Endrődi 2004, 34). Az mindenképp leszögezhető, hogy a jelenség 

közösségi rítus megnyilvánulásaként értelmezhető. 

 

Érdemes pár szót szólni azokról a kerámiával nem keltezhető, de rítusukban hasonló 

sírokról, amelyek egészen a Marcali-löszhát lejtőjén, közvetlenül a Nagyberek 

szomszédságában találtuk (S-22, S-23, S-24, S-29, S-30, S-31, S-43, S-44).  

Nagy kérdés még ezen az alacsony térfelszínen feltárt nyolc, őskori zsugorított 

temetkezés hova tartozása, és ha elfogadjuk a késő rézkori datálásukat, akkor a B5.HE 

háztartás, sírok és felhagyott terület viszonya. A sírok késő rézkori feltételes datálását 

elsősorban az S-43 sírban talált, a badeni kultúra pattintott kőiparára jellemző 

bifaciálisan megmunkált háromszög alakú nyílhegyek támogatják, illetve a sírok 

egymáshoz hasonló rítusa. Ha feltételezzük idetartozásukat, akkor a következő 

fejezetben (10. fejezet) kifejtésre kerülő település-elmozdulás és Balaton és talajvízszint 

emelkedése miatt, mindenképp csak egy szárazabb időszakhoz és ezen keresztül vagy a 

bolerázi településhez vagy egy későbbi időszakhoz köthetjük, amikor ez a terület ismét 

használható lett. A sírok mindenestre a bolerázi települési objektumoktól nem 

különülnek el, csupán sort alkotva, mintegy lezárják a telep szélét a Nagyberek felét. 

Természetesen nem tudhatjuk, hogy a kelet felé a Nagyberek mocsaras területén 

találhatók-e még sírok, mivel ennek a résznek a feltárása nem volt kivitelezhető az 

azonnal feltörő talajvíz miatt.  Maguk a sírok is nagyon rossz állapotban kerültek elő a 

folyamatos vízzel való érintettség miatt. 
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A településen és a Nagyberek szélén feltárt temetkezések kor és nemek szerinti 

összetétele nem fedi le településen élő korcsoportokat. A telepen belül eltemetettek 

között nem volt gyermek, ami más, nagyobb sírszámmal rendelkező őskori lelőhelyeknél 

szinte elképzelhetetlen, sőt a telepen belül elhantolt csecsemők-gyerekek sokszor 

megközelíti a felnőttek számarányát. Ezek alapján feltételezhető, hogy a 

balatonkeresztúri településen feltárt többi korhatározó melléklet nélküli hasonló sír a 

ha egy időhorizonthoz tartoznak, valamilyen szisztéma szerint kiválasztott halottai, akik 

a településen belül kerültek eltemetésre 

 

9.4. Felhagyott területek 

 

A bolerázi időszak 5. háztartási egysége és attól délebbre található B-2753-as kút és 

környéke esetében valószínűsíthető, hogy felhagyott területeket azonosíthatunk itt.  

A feltételezett háztartás gödreiben alig volt leletanyag, azonban a húsminőség 

kategóriák arányában a többi háztartási egységhez hasonló jelleget mutat csakúgy mint 

tárolókapacitásban. Kerámiatöredékek között pedig főleg értéktelenebb és nehezebb 

főző és tárolóedények darabjait találtuk meg. A megtalált csiszolt kövek elsősorban az 

élelem előkészítés eszközei, különlegességnek egy végletekig elkopott északi tűzkőből 

készült kovakés nevezhető. Meglátásom szerint a területet valamilyen okból kifolyólag el 

kellett hagyni, így ezeknek a gödröknek vagy nem volt idejük háztartási hulladékkal 

feltelni, vagy pedig a területet szisztematikusan kiürítették.  Feltehetően ennél a 

háztartásnál a bolerázi és korai klasszikus fázis váltásánál észlelt település-elmozdulást 

érhető tetten. Ezt az elmozdulást a Balaton vízszint emelkedése okozhatta, amely 

áttételesen a terület talajvízszintjét is megemelhette (Fábián – Serlegi 2007a, 2009; 

Serlegi et al. 2012). Ezen körülmények között szükségessé válhatott az alacsony 

térfelszínen kialakított háztartás helyének elhagyása és feljebb költöztetése. 

Valószínűleg megtervezett, tudatos terület felhagyás (David - Kramer 2001, 111-112) 

figyelhető meg ezen a területrészen. A legalacsonyabb ’IAD’ értéket is ez az egysége 

kapta, amely nem meglepő, ha a terület és ennek kapcsán a háztartás területének 

felhagyására kerülhetett sor.  

A Nagyberek szélén található másik bolerázi gödörcsoport is mindenképp figyelmet 

érdemel, bár háztartási egységként való meghatározását az állatcsont-anyag elemzése 

nem támogatta, mégis a bolerázi időszak településének aktív része lehetett. A kút, a 
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gödörben talált masszív égési réteg és megégett eszközök és állatcsontok talán a 

gödörbe eltemetendő hulladékok rituális tűzzel való megsemmisítése és eltemetése utal, 

kérdés, hogy áttételesen lehetséges-e ezt a háztartás felhagyásával összekötni (Tringham 

1995; Stevanović 1997).  

 

9.5. A háztartások, a különböző aktivitási zónák  és a település viszonya 

 

Balatonkeresztúr badeni lelőhelyén a megtelepedés három időbeli fázisa volt 

elkülöníthető a gödrökben talált kerámiatöredékek tipo-kronológiai elemzése alapján, 

amelyet az objektumokban talált állati és embercsontokon végzett radiokarbon dátumok 

igazoltak. A területen az előző fejezetekben leírt kvalitatív és kvantitatív módszereket 

alkalmazó vizsgálatok után a bolerázi időszakban öt, a korai klasszikus badeni 

időszakban négy, és a késő klasszikus fázis beszűkült települési részén egy háztartási 

egységet különítettem el. 

Két gödörcsoportosulás (B2.HE és a KO4.HE) esetében az elemzések nem támogatták a 

feltételezett háztartási egységek közé való sorolásukat. A B2.HE objektumok 

feltételezhetően inkább egy a település szintjén használt, elsősorban növényi élelem 

feldolgozására kijelölt területet képviseltek. A KO4.HE egység pedig túl kevés lelettel 

rendelkezik ahhoz, hogy a feltételezések szintjén is egy háztartás lenyomatának 

tarthassuk. Kijelenthető, hogy a vázolt háztartási egységek objektumai között nem 

figyelhető meg szuperpozíció. Kérdés, hogy hány egység létezhetett egyazon időszakban 

a településen, mivel a legkedveltebb plató területén a háztartások gödrei viszonylag 

közel találhatók egymáshoz (B1.HE, B3.HE, B4.HE, KO1.HE, KO2.HE, KO3.HE). A 

neolitikum, rézkor időszakába tartozó települések szerkezetének korábbi vizsgálatai két 

szomszédos vagy időben közvetlenül a következő periódusban létező háztartási egység 

közötti távolságot általában 30-50 méterben állapították meg. A háztartási egységen 

belül 40-50 méteres körben helyezkedtek el a különböző funkciójú objektumok. Az egy-

egységhez tartozó objektumok száma igen változó lehetett, függhetett a háztartások 

élettartamától és jellemző lehetett az adott közösségre. A háztartási egységek, 

megújítása addig ismétlődhetett egy területen belül, míg ki nem merült a 

mikrokörnyezet (Kuna 1991, 335, 338-339). A mexikói Oxaca völgyben végzett kutatások 

azt mutatták, hogy egy tipikus háztartási egység egy házból, 2-6 nagy tárológödörből, 1-

3 temetkezésből és néhány más objektumból állhattak. Az egy időben létező egységeket 
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átlagosan 20-40 méteres üres terület választotta el egymástól és egy háztartás egy 

generáció alatt több egységet is létrehozhatott, függően a ház élettartamától és a 

háztartás mobilitásából, illetve attól, hogy a lakóépületeket és a hozzá kapcsolódó 

további egységeket milyen gyakorisággal újították meg. A kutatások során azt is 

megfigyelték, hogy a tárológödrök megközelítőleg a házak 10 méteres körzetében 

helyezkedtek el. Több, 5-6 tárológödör esetén feltételezhető, hogy egymás után 

használták őket (Winter 1976, 25).  

A közép-európai vonaldíszes kultúrkör lakó épületeinek és az őket körülvevő települési 

objektumok viszonyának vizsgálata azt mutatta ki, hogy a gödrök átlagos távolsága a 

házaktól 3,87 méter volt. A gödrök 43% a házak 1 méteres körzetében, míg 17% 2 

méteren belül volt található. A gödrök nagy százaléka a házak két hosszanti oldala 

mellett, főleg a középső részen húzódott, amely támogatja azt a feltételezést, hogy itt 

helyezkedtek el a munkaterületek (Waterbolk - Modderman 1958-1959; Modderman 

1972, 1985, 1997; Coudart 1987, 1998). A késő neolitikus telepeknél ez a távolság kilenc 

méterben határozható meg, amely azt is mutatja, hogy korszakonként és kultúránként, 

esetleg helyenként is változó lehetett a háztartási egységbe tartozó gödrök 

elhelyezkedése (Šumberová 1996, 92). 

Ha szórtabb településszerkezettel számolunk Balatonkeresztúron, akkor a háztartási 

egységekre véletlenszerű, kis távolságú mobilitás jellemző, azaz a településen belül kissé 

odébb mozdulva építették újjá a lakóépületek. Az időszakosan ismétlődő odébb 

költözések okai között szerepelhettek higiénés okok, újabb agyagnyerő területek 

keresése, esetleg tárológödrök megújítása, illetve környezeti tényezők is. A településen 

megfigyelhető a területek másodlagos felhasználása szimbolikus tevékenységek céljára, 

amely nem egyedülálló jelenség (Rouse 1972, 99-100; Pavlů 1982, 198-202; Kuna 1991, 

340; Chapman 2000a, 64).  

A feltételezett háztartási egységek tevékenységeinek körvonalazása alapján úgy tűnik, 

hogy bizonyos tevékenységeket minden háztartás végzett, mint például élelem 

előkészítés, eszközkészítés, javítás. Úgy tűnik azonban, hogy voltak olyan feladatok, 

amellyel nem mindenhol foglakoztak, és munkamegosztás alapján bizonyos háztartások 

végezhettek el. Ilyen háziipari tevékenységnek tűnik a bőrmegmunkálás és szövés-fonás 

mestersége, melyek az átlagosnál egy kicsit nagyobb szaktudást feltételeznek. A 

településen kerámiakészítésre utaló egyértelmű nyomokat nem találtunk, ezért nehéz 

megmondani, hogy ez a fajta tevékenység milyen szinten zajlott, de az edényformák 
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változatossága, mennyisége és minősége, a háztartások szintjeinél magasabb 

tevékenységi szintre emeli készítésüket. Hasonlóan kérdéses a kőeszközök helyi 

készítése a nyersanyag darabok és készítési hulladékok minimális száma miatt. A 

felhasznált nyersanyagok döntő többsége viszonylag közeli lelőhelyekről beszerezhető 

(pl. Bakony), de alapvetően a dél-balatoni régióban (elsősorban Balatonőszöd-Temetői-

dűlő (Horváth 2012) és Balatonlelle-Felső Gamász (Nagy 2010) más badeni lelőhelyeken 

megvizsgált kőeszközök alapján egy nagyon hasonló technikai kivitelezésű és 

nyersanyagú eszközkészlet rajzolódik ki. Bár a kőeszközök specializált készítésre 

nincsenek bizonyítékaink települések közötti szinten, az import nyersanyagok 

beszerzése és elosztása meglátásom szerint regionális szinten történhetett. A másik 

nagyon fontos tevékenység, mely bizonyíthatóan átitatta a badeni népesség 

mindennapjait az a szimbolikus tevékenységek köre. Mind a háztartások, mind 

háztartások közötti, közösségi szinten is találtunk erre utaló nyomokat, Balatonőszöd-

Temetői-dűlő kiemelkedő jelentőségű badeni települése pedig központi szerepet 

játszhatott a Balaton déli partja mentén sorakozó késő rézkori falvak között. A 

rendelkezésünkre álló adatok alapján elképzelhető, hogy bizonyos háztartások, vagy 

akár települések magukhoz ragadhatják a hozzáférést speciális javakhoz (Wilk 1983) és 

ezzel központi jelentőségre tettek szert a régió kapcsolati hálójában.  
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10. Életmód és a településszerkezetben bekövetkező változások 

 

10.1. A telepjelenségek geomorfológiai vizsgálata 

 

A disszertációban vizsgált dél-balatoni régió földrajzi elhelyezkedése alapján egy az 

emberi megtelepedés és életmód szempontjából igen fontos tényezőre világított rá, 

amely szerencsés szituációnak tekinthető, mivel más területeket esetében esetleg 

kevésbé volna szembetűnő és vizsgálata is nehézkesebb lenne. Ahogy azt a vizsgált 

terület geomorfológiai jellemzőiről írott 3.3. fejezetrészben már röviden felvázoltam a 

Marcali-löszháton, illetve a Balaton mellett megtelepedő badeni népesség településeire 

egy nagyon fontos tényező, maga a tó és annak vízháztartása volt hatással. A tó 

fejlődéstörténetét tanulmányozó geológiai vizsgálatok kimutatták, hogy a Balaton déli 

partvonala a modern kori szabályozásokat megelőzően jóval tagoltabb volt (Nagy-Bodor 

- Cserny 1997; Nagy-Bodor - Cserny 1998a; Nagy-Bodor - Cserny 1998b). Természetes 

állapotában a víz elöntötte a déli partot kísérő meridionális völgyek torkolatát (Tóközi-

berek, Szemesi-berek, Ordai-berek), valamint a Nagyberek területét, ezáltal ezek a 

részek a tó természetes öbleivé váltak, növelték a partvonal hosszát és a nyílt vízfelület 

kiterjedését (Cholnoky 1918; Sümegi et al. 2004; Sümegi et al. 2007). A régióban feltárt 

lelőhelyek jelentős része az egykori öblök között húzódó löszös domboldalakon 

helyezkedtek el. A Balaton mindenkori vízállása, a tófelület nagysága és ennek a talajvíz 

viszonyokra gyakorolt hatása határozta meg a völgyek mentén húzódó löszhátakon az 

emberi megtelepedésre alkalmas területek kiterjedését és ezek gazdasági 

hasznosíthatóságának módját. A tófelület növekedésével ugyanis nem csak a löszhátak 

kiterjedése csökkent, hanem jelentősen megváltoztak a domboldalak talajvízviszonyai is, 

amely nagyban meghatározta az emberi megtelepedésre alkalmas területek 

elhelyezkedését. Mint az már korábban említésre került a Balaton déli partja mentén 

közvetlen vízparti településekről nem beszélhetünk, csak víz közeli megtelepedésekről, 

mert a tó viszonylag kis vízmélysége miatt a part közeli területek elmocsarasodtak és 

jelentős volt a part menti sekélyvízi növényállomány is. A tó közeli domboldalakon 

mindig egy olyan területeket szálltak meg, amelyet a tó rövid távú vízállás-ingadozása 

közvetlenül nem befolyásolt (Fábián – Serlegi 2009, 202). Fontos szempont lehetett ezen 

felül, hogy a nyílt vízfelület, mint természetes közlekedési és szállítási útvonal valamint 

élelemforrás, racionálisan elérhető közelségben legyen. Így az azonos korú régészeti 
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kultúrák megtelepedési viszonyai, azonos geomorfológiai környezetben rávilágíthatnak 

az adott időszak a talajvíztükör szintjére, ezen keresztül a Balaton vízállásviszonyaira és 

az időszak klimatikus jellemzőire is. 

A települések kiterjedésének egyértelmű meghatározó tényezői a terület környezeti 

adottságai. Ha a település élete alatt egy hosszabban tartó klimatikus változás 

következett be és ennek következtében a tó vízállása, illetve az érintett területek 

talajvízszintje megváltozott, a településszerkezeten belül súlypont eltolódások 

jelentkezhettek. Szélsőséges esetben a telep teljes felhagyása is bekövetkezhetett. 

Hosszan tartó száraz időszak esetén a talajvízszint csökkenése miatt kiapadhattak a 

telep vízellátását biztosító kutak, a nyílt víztükör túl messzire kerülhetett a településtől. 

Tartósan emelkedő tóvízszint esetében pedig a tároló vermek talajvíz hatása alá 

kerülhettek, a telep körüli mezőgazdasági hasznosítás alatt álló földek, legelők 

vizenyőssé, használhatatlanná válhattak. Mind a két esetben számolni kell az emberi 

közösségeknek a környezeti változásokra adott reakciójával, amely a változás 

mértékétől függően lehet a település súlypontjának eltolódása vagy a telep teljes 

felhagyása.  

 

10.1. ábra. Balatonkeresztúr-Réti-dűlő lelőhely késő rézkori településobjektumainak eloszlása a Marcali-
löszháton 
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A badeni megtelepedés három kerámia-tipológiailag és radiokarbon adatokkal 

elkülönített fázisaihoz köthető telepjelenségek geomorfológiai vizsgálata során a 

balatonkeresztúri lelőhelyen a település súlypontjának elmozdulására találtunk 

régészeti adatokat (10.1. ábra) (Fábián – Serlegi 2009; Serlegi et al. 2012).  

 

10.2. ábra. Balatonkeresztúr-Réti-dűlő lelőhely bolerázi településobjektumainak eloszlása a Marcali-
löszháton 

 

Az összesítő térkép alapján megfigyelhető volt, hogy a korai, bolerázi időszakban a 

löszhát 106,5 mBf és 112 mBf közötti részein lazább, szórtabb szerkezetben 

helyezkedtek el a települési gödrök (10.2. ábra). Ebben az időszakban a domboldal 

legalsó, a mai mocsaras Nagyberek széléhez közel eső részeit is használták. A 106,5 és 

108 m tengerszint feletti szinten tároló vermeket tártunk fel, ahonnan a 

kerámiatöredékek és állatcsontok mellett kőbalta, őrlőkövek, kova eszközök kerültek 

elő. Mindez a telep e részének intenzív használatára utal.  
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10.3. ábra. Balatonkeresztúr-Réti-dűlő lelőhely korai klasszikus badeni fázis településobjektumainak 
eloszlása a Marcali-löszháton 

 

A korai és kései klasszikus baden idejére keltezhető településnyomok azonban már egy 

szűkebb területen koncentrálódnak, amelynek központi része a 110-111 mBf platón 

helyezkedett el (10.3. és 10.4. ábra).  Ebből az időszakból csak a domboldal 109 mBf 

magasságú része fölött tudtunk telepobjektumokat azonosítani, a löszhát legalsó régióit 

láthatóan megtelepedésre nem használták. A késő klasszikus fázis idejére a 

megtelepedés területének beszűkülése még szembetűnőbb, a település nyomok az 

előzőekhez képest is jóval kisebb területen csoportosultak. A badeni kultúra klasszikus 

fázisától tehát a település elmozdulásával számolhatunk a domboldal felsőbb régióinak 

irányába. 
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10.4. ábra. Balatonkeresztúr-Réti-dűlő lelőhely késő klasszikus badeni településobjektumainak eloszlása a 
Marcali-löszháton 

 

A terület kihasználtságának megváltozása felveti azt a lehetőséget, hogy a kultúra 

klasszikus fázisában már egy korábban kezdődő környezeti és klimatikus változás 

hatásai jelentkeztek. Amennyiben a vizsgált időszakban az éghajlati viszonyok 

hűvösebbé, csapadékosabbá váltak, a Balaton vízszintje tartósan megemelkedhetett. 

Ennek következtében megváltoztak a domboldal talajvízviszonyai is, amely hatással 

lehetett a településszerkezetre. Az emelkedő talajvíztükör szintje miatt a telep legalsó 

gödrei talajvízhatás alá kerülhettek, ezért a település a domboldalon magasabbra 

húzódott. Meglátásom szerint ez a településrész felhagyás érhető tetten a bolerázi 

időszak 5. háztartási egysége és attól délebbre található B-2753-as kút és környéke 

objektumai esetében (lásd 9.4. fejezetrész). A területet elhagyását feltehetően a Balaton 

vízszint emelkedése és ezen  keresztül a löszhát alsó részének talajvízszint viszonyainak 

megváltozása váltotta ki. A terület lakhatatlanná vált, el kellett hagyni, így ezeknek a 

gödröknek nem volt idejük háztartási hulladékkal feltöltődni, a területet pedig az 

objektumokban talált használati eszközök szűkösségéből adódóan szisztematikusan 

kiüríthették.  Így ez a feltételezett háztartási egység a bolerázi és korai klasszikus fázis 
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váltásánál észlelt település-elmozdulás egyik régészeti nyomaként tartható számon. 

Hasonló szituáció figyelhető meg az M7 autópálya mentén feltárt Balatonszemes-

Szemesi-berek (Bondár et al. 2000, 5-9; Honti - Németh 2002, 6-9) és Zamárdi-Kútvölgyi-

dűlő (Kiss 2004, 47-49) és Balatonőszöd-Temetői-dűlő  (Horváth 2012, 86) lelőhelyeken. 

Hasonló településelmozdulást vizsgáltak Győr-Szabadrét domb bolerázi lelőhelyénél is, 

ahol a környező folyók (Duna, Rába) vízszintingadozásának viszonyát és egymásra 

hatását vizsgálták a szezonalitás és nagyobb klíma tendenciák tükrében (Figler et al. 

1997).  A Balaton melletti helyszíneken a bolerázi időszakra tehető megtelepedések a 

mai mocsaras területekhez (berkekhez) közel helyezkedtek el, míg a klasszikus badeni 

fázisban Balatonszemes esetében megfigyelhető volt a löszhát magasabb részeire való 

húzódás, tehát nem elszigetelt jelenséggel van dolgunk.  

 

10.2. Az archaeozoológiai adatokból levonható következtetések 

 

Az ilyen jellegű következtetések bizonyítására azonban egyetlen megfigyelt jelenség még 

nem elegendő. Egy település létezésének ideje alatt bekövetkező környezeti változások 

jeleit a település gazdasági viszonyaiban, a megélhetés alapját szolgáltató 

tevékenységekben bekövetkezett változások is tükrözhetik. Az éghajlati és környezeti 

tényezők megváltozásának egyik jelzője lehet az adott régészeti kultúra gazdálkodási 

viszonyainak, ezen belül is az állatállomány összetételének megváltozása (Bökönyi 1974, 

88-93). A település körüli viszonyok nagyban meghatározták az állatállomány 

összetételét (Bartosiewicz 2006, 47), amelyre a gödrökből származó állatcsont-anyag 

statisztikai vizsgálatait kimutathatnak. A statisztikai elemzéseket a tipológiai alapon 

szétválasztott fázisokhoz tartozó gödrökből származó állatcsont-anyagon három féle 

módon is elvégeztük.  

A korábbi 5.2.10. és 7.1.6. fejezetrészekben már bemutatásra került a 

Balatonkeresztúron feltárt állatcsont anyag. Az elemzéshez a késő rézkorra keltezhető 

5407 állatcsont közül 4081 töredéket lehetett fajra, vagy legalább család szinten 

meghatározni, amely csökkenti a felhasználható adatok számát, de a megmaradt 

mennyiség is elegendő bizonyos következtetések levonására. A bolerázi időszakhoz 1675 

töredék, a korai klasszikushoz 657, a késő klasszikus badeni időszakhoz pedig 1749 

darab tartozott. Külön készült egy-egy elemzés a bolerázi időszakra és a klasszikus 
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badeni fázis teljes időszakára (10.5. ábra).1 Vannak olyan jelenségek, amelyek 

megegyeznek mindhárom időszakban. Ilyen a vadon élő állatok alacsony aránya, amely 

azt mutatja, hogy a vadászat és a halászat csak csekély szerepet töltött be az itt élők 

életében. Ennek értékelése során azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni a feltárási 

módszerekből adódó tafonómiai veszteségeket sem. A vadászott állatok aránya tovább 

csökken, ha figyelembe vesszük, hogy a szarvasagancsokhoz gyűjtögetés révén is hozzá 

lehetett jutni.  

 

10.5. ábra. A bolerázi és klasszikus badeni időszak fajra meghatározható állatcsont töredékeinek 
megoszlása Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

A diagramokból egyértelműen látszik, hogy a bolerázi időszakban a szárazabb éghajlatot 

jobban kedvelő juh és kecske van túlsúlyban (41%), amelyet a szarvasmarha (34%), 

majd a sertés (14%) követett. Ezzel szemben a későbbi klasszikus fázisban a 

kiskérődzők rovására előtérbe kerül a szarvasmarha tartás (44%), hozzájuk képest 

lemaradtak a kiskérődzők (29%) és a sertések (14%) is. Sokkal inkább árnyalja azonban 

a képet, ha a klasszikus badeni időszak tipológiai alapon elkülöníthető két alfázásainak 

statisztikai elemzését is elvégezzük (10.6. ábra).  

                                                           
1 Az a néhány objektum, amely szintén erre az időszakra keltezhető, de nem tartható áldozati gödörnek, 
olyan kevés csontot tartalmazott (89 darabot), hogy nem tekinthető statisztikailag megbízhatónak, így 
nem hasonlítható össze a többi időszak anyagával. 
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10.6. ábra. A klasszikus badeni és a késő klasszikus badeni időszak fajra meghatározható állatcsont 
töredékeinek megoszlása Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn 

 

Az így kapott diagramokon egyértelműen megfigyelhető, hogy a bolerázi fázis kiskérődző 

dominanciájával szemben a klasszikus időszak első felében a hangsúly a marhatartásra 

helyeződik át, mindeközben a sertések számaránya szinte változatlan marad, addig a 

badeni időszak késői klasszikus szakaszában a sertések aránya majdnem 61%, a 

szarvasmarháké 32%, a kiskérődzőké pedig mindössze 4% (10.7.  ábra). Az arányok 

ilyen mértékű eltolódásában jelentős szerep jut azoknak az áldozati gödröknek, 

amelyekből nagy mennyiségben kerültek elő fiatal, juvenilis korú sertések vázai. 

Szembetűnő, hogy a késői badeni időszak kultikus életében milyen kiemelkedő szerepet 

játszott a sertés, hiszen az áldozati gödrökben kiugróan magas – hatvan százalék fölötti – 

a dominanciájuk. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a telep életében a késői 

időszakra meghatározóvá válik a nedvesebb, mocsarasabb körülményeket kedvelő sertés 

szerepe, amely a környezeti viszonyok megváltozására utalhat. Ez tehát már egy 

folyamatot tár elénk, amely a szárazságtűrő fajták dominanciája felől a nedvességkedvelő 

fajok túlsúlyának irányába tart. Hasonló jelenséget figyeltek meg a Balaton déli partjának 

másik nagy felületben feltárt településén, Balatonőszöd–Temetői-dűlőn (Horváth 2012, 

21, 731), tehát ezt a jelenséget sem tekinthetjük egyedülállónak a régióban. 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 

%
 

Fajok/kategóriák 

klasszikus Baden település 
(657 db) 

késő klasszikus Baden 
áldozati gödrök (1749 db.) 



390 
 

 

10.7. ábra. A különböző időszakokban fajra meghatározható állatcsont töredékeinek megoszlása 
Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn. 

 

Ha a fajok egymáshoz viszonyított fontosságát a minimális egyedszám alapján tekintjük 

át az egyes időszakokban, akkor valamelyest módosul a fent vázolt kép. Ezek alapján úgy 

a bolerázi, mint a korai klasszikus badeni időszakban megmarad ugyan a kiskérődzők 

fölénye, de a második helyen holtverseny alakul ki a szarvasmarhák és a sertések között, 

noha a töredékek számát tekintve az előbbi csoporthoz több mint kétszer annyi tartozik, 

mint az utóbbihoz. Ez azzal a megfigyelt jelenséggel magyarázható, hogy a nagyobb testű 

állatok csontjai több darabba törnek, mint a kisebb testűeké, illetve a főzés módjától 

függően sokszor a darabolásuk is nagyobb mértékű (Bartosiewicz 1991). A késő 

klasszikus badeni fázisra keltezhető áldozati gödrök anyagában a töredékszám alapján 

megnyilvánuló sertésfölény megmarad a minimális egyedszám tekintetében is. 

Természetesen szem előtt kell tartani, hogy a vadon élő állatokkal szemben a háziállatok 

az emberi gondoskodásnak hála különböző természeti feltételek mellett is képesek 

megélni, így maradványaik alapján csak szerencsés helyzetben lehet az eredeti 

természeti környezetre következtetni (Bartosiewicz 2006, 48). 

Az állatcsont-anyag vizsgálata még egy érdekes jelenségre hívta fel a figyelmet, azaz hogy 

a közösség által tartott állatállományban a sertések aránya csak az áldozati állatként nőtt 

meg, a hétköznapi húsfogyasztási szokások lenyomatait jelentő hulladékgödrök 

anyagában aránya nem emelkedett meg ilyen mértékben. Általánosságba véve az 

állatáldozati gödrök gyakori jelenléte a népesség állattartáshoz való szoros kapcsolatát, 
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állatoktól való függését jelentheti. Ez alapján az áldozati gödrökben megjelenő, főleg 

fiatal egyedek arra enged következtetni, hogy a sertés különösen fontos volt a település 

lakói számára. Jelentős hús- és zsírtartalma vagy szaporasága fontok dolgot 

jelképezhetett a falu emberei és talán az egész régió közössége számára, ezért 

kimondottan ezekre a közösségi rituális alkalmakra tartogatták őket. Talán a „zsenge 

áldozat” bemutatásával a termékenység fokozásával éppen azokat a negatív tendenciákat 

próbálták befolyásolni, amelyek a feltételezett klíma oszcilláció okozhatott a területen. 

 

10.3. A pollenvizsgálatokból adatokból levonható következtetések 

 

Az elmúlt évek során Magyarországon több, regionális jellegű környezettörténeti 

vizsgálat is történt. Az üledékgyűjtő medencékből vett geológiai fúrásminták vizsgálati 

eredményeit hasonlították össze a térség korszakokra bontott régészeti topográfiai 

adataival (Gál et al. 2005; Zatykó et al. 2007). A Dunántúl regionális szintű 

környezetrégészeti kutatásainak alapjául szolgáló geológiai fúrásminták a tájegység 

számos pontjáról származnak (Zatykó et al. 2007).2 A minták összehangolt palinológiai, 

szedimentológiai, malakológiai és makrofosszília vizsgálatai alapján körvonalazható, 

hogy a késő rézkor időszakában, az atlantikus és szubboreális palinológiai kronozónák 

átmeneti fázisában az éghajlati viszonyok bizonyíthatóan csapadékosabbá váltak. A 

változásokkal összhangban az emberi hatásokat jelző indikátornövények 

pollenmennyiségében bekövetkező elmozdulások az állattenyésztés súlyának 

növekedését erőstik (Juhász 2007a, 49; Juhász 2007b, 62; Jakab 2007, 66).  

A Balaton medencéjének pollenvizsgálatai alapján leszűrhető következtetések is az 

állatállomány összetételét is befolyásolható klímaváltozást támasztják alá. Az 

eredmények a megelőző korszakok intenzív emberi aktivitását és ehhez kapcsolódó 

erdőirtáshoz képest a terület késő rézkor időszakában az újra erdősödés jeleit mutatja a 

megváltozó éghajlati viszonyok miatt (Juhász 2007a, 46; Juhász 2007b, 62). A korábbi 

legelőkön fás szárú fajok, mint nyír, mogyoró, hárs, bükk és gyertyán előretörése 

figyelhető meg. A galéria erdőket alkotó kőris, fűz és éger visszaszorult. A csalán és a 

                                                           
2 A balatonkeresztúri lelőhely közvetlen közelében, a Nagyberekben elvégeztük a mintavételezést. A két, 

zavartalan kihozatalú fúrásminta értékelése jelenleg folyik, pillanatnyilag azonban még értékelhető 
eredmények nem állnak rendelkezésünkre.  
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ládzsás útifű azonban továbbra is jelen volt. Úgy tűnik, hogy ebben az időszakban a 

Balaton vízszintje annyira megemelkedett, hogy a sásfélék átmeneti maximumot értek 

el, míg a nádas szinte eltűnt. Minden bizonnyal az itt megtelepedő embereknek is a tótól 

távolabb, magasabb térfelszínekre kellett költözniük. A korábban nyílt területeket a 

világosság kedvelő fás szárú fajok hódították meg (Juhász 2007b, 62). A 

növénytermesztés csökkenését az állattenyésztés súlyának növekedése kísérhette. Az 

erdőterület folyamatos növekedése következtében nehezebbé válhatott a szarvasmarha 

állomány takarmánnyal való ellátása, ami kedvezhetett a megváltozó körülmények 

között könnyebben eltartható sertés számarányának növekedésének (Schibler - Jacomet 

1999). A település hulladékgödreiből előkerült állatcsont-anyagban ugyancsak 

szembetűnő a domesztikált és vadászott állatok számarányának változása, azaz az 

elejtett állatok arányának fokozatos növekedése a badeni kultúra késői időszakára (10.5. 

ábra). A kedvezőtlenebbé váló éghajlati körülmények hatására ugyanis az 

élelemszerzésben általában növekszik vadászat szerepe (Schibler 2004, 148). 

 

10.4. Geokémiai vizsgálatok eredményei 

 

Mint láttuk, a régészeti információkra alapozott következtetések egy irányba mutatnak, 

azaz a klimatikus körülmények és a környezeti tényezők megváltozására és ezen 

keresztül a település szerkezetének és gazdálkodásának átalakulására utalnak. Az eddig 

számba vett adatok alapján egy fokozatos lehűlésre és csapadékosabbá váló éghajlatra 

lehet következtetni. A régészeti eredmények azonban csak közvetett bizonyítékok, 

vagyis a megfigyelhető jelenségek hátterében, annak okaként klimatikus folyamatokat 

feltételezhetünk. 

A feltételezés igazolásához vizsgálat alá kell vonnunk egy olyan leletanyag típust, 

amelynek közvetlen klímaindikátornak is tekinthető. A település objektumaiból kerültek 

elő Unio pictorum (festőkagyló) héjak (10.8. ábra). A kagylóhéjak stabilizotóp-geokémiai 

vizsgálata közvetlen bizonyítékot szolgáltathat az éghajlati viszonyokban bekövetkezett 

változásokra a késő rézkor folyamán (Demény et al. 2010; Serlegi et al. 2012; Schöll-

Barna et al. 2010, 2012).3  

                                                           
3 A lelőhelyen feltárt kagylóhéjak stabilizotóp-geokémiai vizsgálatát Schöll-Barna Gabriella az MTA 
Geokémiai Kutatóintézetének munkatársa végezte el.  
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A kagylók héja kalcium-karbonátból (CaCO3) épül fel, így a vizsgálataink szempontjából 

a szén és az oxigénizotópok arányainak tanulmányozása ad lehetőséget az egykori 

éghajlati folyamatok elemzésére (Serlegi et al. 2012, 6-7). A balatonkeresztúri lelőhely 

esetében a kagylómintákat a kerámiatipológia segítségével körvonalazott fázisokhoz 

tartozó gödrökből, szuperpozíció mentes, bizonyíthatóan zárt kontextusokból vettük. 

 

 

10.8. ábra. Kagylóhéjak előkerülésének helyei Balatonkeresztúr-Réti-dűlő késő rézkori településén 

 

A település bolerázi fázisának 6 beásásából 8 darab kagylón végeztünk vizsgálatokat. Az 

úgynevezett átmeneti fázis izotóp-összetételére három beásás 5 darab kagylójának 

mérései alapján következtettünk. A badeni kultúra korai klasszikus időszakából két 

beásásból származó 4 darab kagyló, míg a kései klasszikus fázisból egy beásás 2 darab 

kagylója szolgáltatott mintát az elemzésekhez. A 19 darab kagylóból összesen 346 minta 

került elemzésre (Schöll-Barna et al. 2010; Serlegi et al. 2012). 

A kagylóhéjak oxigénizotóp-összetételében szignifikáns változás mutatható ki a 

különböző periódusokban (10.9. ábra). Az úgynevezett átmeneti fázisból (IIa-IIb) 

származó kagylóhéjak δ18O értéke negatív irányba tolódnak el (elérve a -7,6 ‰-et) a 
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bolerázi fázis kagylóhéjainak δ18O értékéhez képest (átlag -2,4 ± 0,9 ‰). Az átlagosan 2 

‰-es eltolódás feltételezett oka a csapadék és befolyások arányának növekedése, ami a 

könnyebb izotópban való dúsulást okozta a víz és ezáltal a kagylóhéj összetételében. A 

badeni kultúra korai klasszikus időszakából származó héjak δ18O értékének átlaga -0,9 ± 

0,6 ‰, ez a pozitív irányú eltolódás a csapadék alárendelt szerepét sejteti. A 

feltételezhetően száraz időszak a kései klasszikus fázisban csapadékosabbá válik ugyan 

(átlag δ18O érték -2 ± 0,7 ‰), de az átmeneti időszakra feltételezett szélsőséges 

csapadékmennyiséget (10.9. ábra) nem éri el (Schöll-Barna et al. 2010, Demény et al. 

2010). 

 

10.9. ábra. A kagylóhéjak geokémiai vizsgálatainak eredményei Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn (Serlegi et al. 

2012, 3. ábra) 

 

A geokémiai vizsgálatok eredményei némileg új megvilágításba helyezték az eddigi 

elemzéseinket, valamint a régészeti jelenségekből levonható következtetések 

újragondolására késztetett minket. A bolerázi időszak végéig a település szerkezetében 

megfigyelhető, hogy a korszakhoz tartozó régészeti objektumok a Nagyberek széléhez 
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közel eső területeken is megtalálhatóak. Ezeken a részeken a mai szabályozott balatoni 

vízszint mellett is talajvízhatás jelentkezik a gödrökben. Mindemellett a telep lakóinak 

állattartási szokásaira jellemző a szárazságtűrő kiskérődző, a juh és a kecske 

dominanciája. A bolerázi időszakból származó kagylóhéjak oxigénizotóp-összetétele 

(10.9. ábra) kiegyensúlyozott klímára utal, így a régészeti és természettudományos 

adatok jól kiegészítik egymást. 

Mint az a régészeti adatok alapján is feltételezhető volt, a badeni kultúra bolerázi 

fázisának és a korai klasszikus időszaknak a határán, a rövid idejű úgynevezett átmeneti 

fázisban (3360 cal BC) figyelhető meg egy markáns váltás. A régészeti és archeozoológiai 

adatok is azt sugallták, hogy ebben az időszakban egy éghajlati és környezeti változás 

következett be. Ennek lecsapódása a régészeti leletanyagban az a jól megfigyelhető, 

karakterisztikus változás, amely alapján elkülönítik a badeni kultúra két nagy – bolerázi 

és klasszikus badeni - fázisát. Ezen kívül a településszerkezetben megfigyelhető 

koncentrálódási folyamatnak, valamint a tenyésztett állatállományban a szárazságtűrő 

fajok háttérbe szorulásának kezdete is erre az időpontra tehető.  Az erre az átmeneti 

időszakra datálható kagylóhéjakból vett minták δ18O értékei jól láthatóan a negatív 

tartomány felé tolódnak el, ami a csapadék arányának egyértelmű növekedését jelzi 

alátámasztva ezzel a régészeti megfigyeléseket. 

A régészeti és a geokémiai eredményekből egyaránt arra következtethetünk, hogy az 

átmeneti fázis ideje alatt, viszonylag rövid idő alatt, gyors eltolódás játszódott le a 

hűvösebb és csapadékosabb jelleg felé, ami ráadásul, viszonylag szélsőséges 

ingadozásokkal párosult. 

A korai klasszikus badeni időszakban azonban már jelentős eltérések figyelhetőek meg a 

két tudományág eredményei között (10.9. ábra). Míg a régészeti adatok alapján a 

fentebb vázolt klímaváltozás irányának folytatódásával lehet számolni, addig a 

kagylóhéjak oxigénizotóp-összetétele azt mutatja, hogy a klímafolyamatokban egy 

visszarendeződés játszódik le. A korai klasszikus időszakból vett minták oxigénizotóp-

összetétele száraz időszakra utal, míg a kései klasszikus fázisra elsősorban 

kiegyensúlyozott klímát feltételezhetünk. Az éghajlati feltételek ezekben az 

időszakokban, közel hasonlóak lehettek mint a bolerázi fázis idején. Ezzel szemben sem 

a település szerkezetében, sem a tenyésztett állatállomány összetételében nem 

tapasztaltuk a bolerázi időszakéhoz hasonló állapotokhoz való visszatérést. A település 

nem hasznosította újra a terület alacsonyabb tengerszint feletti részeit, illetve az 
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állatállományban fokozatosan erőteljessé válik nedvességet jobban tűrő sertés 

dominanciája. 

A domesztikált állatállomány összetételének megváltozása, valamint a vadászott állatok 

számának statisztikai növekedése, és a település szerkezeti eltolódások egybeesése, a 

kerámiatipológia által meghatározott két nagy fázis határán egy hosszabban tartó 

klimatikus változást feltételez. Az éghajlati viszonyok feltehetően hűvösebbé, de 

mindenképpen csapadékosabbá váltak.  

 

10.5. Az életmód, gazdálkodás és településszerkezetben bekövetkező 

változások összefüggése 

 

A balatonkersztúri késő rézkori lelőhely eredményei bizonyítják, hogy a régészeti 

adatok, a geomorfológiai jellemzők, a pollenadatok, geokémiai vizsgálatok és 

archaeozoológiai elemzések összehangolásával a kisebb amplitúdójú változások a 

Kárpát-medencében is nyomon követhetőek. A környezetváltozás és a kulturális  

reakciók összefüggéseinek vizsgálata, azonban a Balaton déli partja mentén a regionális 

jellemzőkből adódóan még összetettebb kutatásokat igényel mint más sokkal jobban 

vizsgálható területeken, mint például az alpesi tavak esetében (de Capitani - Leuzinger 

1998; de Capitani et al. 2002; Menotti 2004).  

A kapott eredmények összegzése alapján, egy száraz és meleg klímával rendelkező 

időszak körvonalazható a régióban. Ennek az időszaknak a lezárását jelenti az, a 

régészeti leletanyagban, a kerámiatipológiában körvonalazható változás - a badeni 

kultúra bolerázi és korai klasszikus fázisának váltása. Ezt az időpontot követően a két 

kutatás eredményei bizonyos fokig ellentmond egymásnak. A kagylóminták stabilizotóp 

vizsgálatai bizonyították, hogy a késő rézkor két nagy fázisa közötti átmeneti időszakban 

egy intenzív klíma oszcilláció játszódott le. A bolerázi fázis kiegyenlített éghajlati 

viszonyaihoz képest egy hirtelen lehűlési időszak és szélsőséges éghajlati ingadozás 

hatásával kell számolnunk. Ez a változás a késő rézkor közösségeire erőteljes hatást 

gyakorolhatott. A Balaton déli partja menti területeken a települések szerkezetében 

súlyponteltolódások alakultak ki, felhagytak egyes alacsonyabban fekvő, korábban 

intenzíven lakott területeket.  Emellett megváltozott a közösségek gazdálkodásmódja is. 

Ez a nagy jelentőségű változás az élet minden területére kihathatott. Minden bizonnyal 

ezzel magyarázható az anyagi kultúrában is azonos időpontban (3360 cal BC) történt 
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váltás a kultúrkör teljes megtelepedési területén (Menotti 2004; Stadler et al. 2001; Wild 

et al. 2001). A badeni kultúra a klasszikus időszakában, a balatonkeresztúri lelőhelyről 

származó kagylóhéj-minták stabilizotóp-értékei alapján egy szárazabb, de 

mindenképpen kiegyensúlyozott klíma azonosítható. 

Ennek a jelenségnek a hátterében azokat az összefüggéseket feltételezhetjük, amelyek az 

éghajlati változások dinamikája és az emberi közösségeknek a különféle jellegű és 

intenzitású változásokra adott reakciói között fennállnak. Az átmeneti fázis szélsőséges 

időjárási viszonyai közepette, esetleg a bizonytalanná váló növénytermesztés miatt a 

közösség gazdálkodásának súlypontja áthelyeződhetett az állattenyésztésre, illetve a 

szárazságtűrő kiskérődzőkről más állatfajtákra. A stabilizotóp értékek alapján azonban 

az éghajlati tényezők fokozatosan újból megegyeztek a bolerázi időszak jellemzőivel, 

amelyek mint láttuk egyértelműen kedveztek a kiskérődző tartásának. Ezzel szemben a 

balatonkeresztúri telep adatai alapján a gazdálkodás szerkezete mégsem rendeződött 

vissza, sőt a domesztikált állatállományon belül a legkésőbbi időszakra a egyértelműen 

sertés fontossága növekedett meg. 

Ez, a kiskérődzőktől a sertés dominanciájáig tartó, az állattartás szokásaiban 

megfigyelhető átalakulás esetében fontos szem előtt tartani, hogy a vadon élő állatokkal 

szemben a háziállatok az emberi gondoskodásnak hála különböző természeti feltételek 

mellett is képesek megélni (Bartosiewicz 2006),  azonban a takarmányozás feltételeit 

mégis nagyban meghatározzák az éghajlati tényezők által is befolyásolt környezeti 

feltételek (Schibler 2004). 

A lelőhelyen és környezetében megfigyelt jelenségek és a kapott adatok alapján egy 

gyors lefolyású, és rövidtávon nagy amplitúdóval bekövetkező klíma oszcillációt 

körvonalazhatunk, amely egy régészeti időszakon belül, éghajlati változásokra 

visszavezethető, a település és a gazdálkodás szerkezetében kimutatható átalakulást, 

valamint az anyagi kultúrában megfigyelhető, jól karakterizálható változást  

eredményezhetett. A balatonkersztúri adatok azt mutatják, hogy habár az éghajlati 

körülmények ezt az igen intenzív átmeneti fázist követően, a klasszikus badeni időszak 

során folyamatosan visszarendeződtek a bolerázihoz hasonló értékekre a rézkori 

közösség gyakorlatilag egyáltalán nem reagált a lassú és nagyjából egyenletes éghajlati 

és környezeti átrendeződésre (Serlegi et al. 2012). 
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11. Településszerkezeti megfigyelések összevetése a régióban feltárt 

hasonló lelőhelyek eredményeivel 

 

 
11.1. A  dél-balatoni régió késő rézkori megtelepedése  

 
A társadalomszervezet régészeti kutatásának egyik elsődleges forrása a települések és a 

településszerkezet vizsgálata, de ahhoz, hogy a letelepült közösségek lelőhelyeinek 

jellege meghatározható legyen feltétlenül szükséges a telep szerkezetének 

rekonstrukciója, a különböző részek funkcióinak megállapítása, és az egyes telepek 

egymáshoz való viszonyának feltérképezése. A lelőhelyeket természetesen az őket 

körülvevő területtel együtt lehet és kell értelmezni, a terület egészének hasznosítását 

kell vizsgálni (Ucko et al. 1972; Flannery 1976; Clarke 1977; Hodder 1990; Hodder - 

Hutson 2003; David - Kramer 2001).  

A településszerkezeti kutatások szempontjából fontos tény, hogy Közép- és Délkelet-

Európa rézkori lelőhelyein túlnyomórészt olyan települések kerültek elő, amelyek 

általában nagy mennyiségű és változatos leletanyaggal szolgáltak. Ez a jellegzetesség 

fokozottan érvényes a Kárpát-medence késő rézkori időszakára. Magyarország 

területén, a badeni komplexum kutatásának elmúlt másfél évszázada alatt, közel 2000 

lelőhelyet regisztrált a kutatás,1 de ezeknek a lelőhelyeknek csupán 5% százalékából 

kerültek elő temetkezések, amelyek közül több telepen belül (Bondár 2003, 11-13; 

Bondár 2007a, 24). A temetők száma eltörpül még a temetkezések számarányán belül is. 

A mikrorégióban folytatott ásatások során csupán Balatonlelle-Felső-Gamász lelőhelyen 

tártak fel a település mellett kisebb temetőnek felfogható sírcsoportot (Sófalvi et al. 

2007, 162-164; Nagy 2010), illetve Fonyód környékén valószínűsíthető még településhez 

közel elhelyezkedő kisebb temető (Banner 1956, 28-33; Gallina - Somogyi 2004, 34-35). 

Az elmúlt 50 évben az ismert lelőhelyek száma nem csak a Kárpát-medencében, hanem 

Somogy megye területén is megsokszorozódott. Banner J. monográfiájában összesen 23 

somogyi lelőhelyet sorolt fel (Banner 1956, 28-33), azonban jelenleg több mint 120 

lelőhelyről vannak adatok, melyek közül számos a badeni kultúra több fázisa alatt is 

lakott lehetett (Torma 1969, 8; Korek 1985, 10 kép; Bondár 2007a, 24). A jelentős 

lelőhelyszám növekedés ellenére a legtöbb lelőhely (70%) esetében minimális adatokkal 

                                                           
1 Dr. Bondár Mária szíves szóbeli közlése alapján. 
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számolhatunk, mivel terepbejárásból illetve leletek ajándékozásából ismertek. A 

fennmaradó 30% nagy részén is csak kisebb hitelesítő és leletmentő ásatások történtek. 

Sok lelőhely csak néhány gödörből állt, és nagyon sok esetben nem tisztázható, hogy kis 

méretű időszakos megtelepedés nyomait vagy egy nagyobb és állandóbb telep kis 

részletét sikerült-e feltárni. A disszertációban vizsgált területen a telepek kiterjedésének 

meghatározásához azonban, új támpontot adtak az M7-es és 67-es út építését megelőző 

nagyfelületű feltárások. Míg korábban a kis felületű tervásatások, hitelesítő esetleg egy-

egy ház építését megelőző leletmentések során több, kis, néhány objektumból álló 

telepet, település részletet találtak meg a meridionális löszhátakon, addig jelenleg 4-5, 

sőt 10 ha-os egybefüggő területek váltak vizsgálhatóvá. Néhány korábban már 

megfigyelt település-koncentrációról kiderült, hogy valójában összefüggő, bár szórt 

megtelepedést jelöl. Jól példázzák ezt a Jamai- és a Tetves-patakok medrét követő 

meridionális dombhátak és azok lejtői, amelyeken számos badeni megtelepedési nyomra 

bukkantak az évek folyamán (Horváth 2012, 438-440). Jelenleg legalább 26 különböző 

névvel jelölt lelőhelyet tartanak nyílván a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban, amelyek 

egy részét csak néhány beszolgáltatott cserép képviseli (Laczkó 1988, 11-15), néhány 

helyen kisebb leletmentéseket végeztek a hetvenes években (Bakay 1975, 296), és egy 

részét már az M7-es autópálya és 67-es út korrekcióját megelőző kutatások során tárták 

fel (Bondár et al. 2000, 94-100; Honti et al. 2002, 6-9, 28-30; Honti et al. 2004, 4-10, 15-23, 

29-31, 53-56; Honti et al 2007, 44-56). Mára egyértelművé vált, hogy ezek nem mind 

különálló települések lehettek, hanem összefüggő, de időszakosan kissé arrébb vándorló 

telepek maradványai, amelyek közül a Tetves-patak mentén húzódó település 

koncentrációra a későbbiekben visszatérünk (11.6. ábra). Hasonlóan kiterjedt, de szórt 

településszerkezet feltételezhető Zamárdi, Balatonlelle és Fonyód környékén is.  

 

11.1.1.  A dél-balatoni régió telepeinek elemzése  

(Zamárdi-Kútvölgyi-dűlő, Balatonszemes-Egyenes–dűlő, Balatonszemes-Szemesi-

berek, Balatonlelle-Rádi út mellett, Balatonlelle-Rádi-domb, Balatonlelle-Rádpuszta-

Temetőalja-dűlő)  

 

A disszertáció eddigi fejezeteiben kísérletet tettem a mikro-régió környezetét 

meghatározó tényezők bemutatására, illetve a Balaton déli partvonala mentén feltárásra 
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került Balatonkeresztúr-Réti-dűlő badeni lelőhely, a jelenleg rendelkezésre álló adatok 

alapján, lehető legrészletesebb elemezésére. Az elemzés célja a badeni településen belül 

a társadalom alapvető, legkisebb - régészeti anyagban is kimutatható - egységének a 

háztartási egységeknek („household unit”) a meghatározása volt. Jellemzőinek leírása 

mellett a késő rézkori település egyéb megfigyelt jelenségei alapján körvonalazásra 

kerültek a háztartások és a háztartások szintjén kívül folytatott tevékenységek színterei. 

Ezek vizsgálata során, mind a kézműves vagy háziipari tevékenység területén (kőeszköz-

készítés, kerámiakészítés), mind a szimbolikus tevékenységek színterén a települést 

körülvevő nagyobb egységhez való kötődés érzékelhető. Ezen megfigyelések további 

vizsgálataihoz azonban már a szűkebb régióban feltérképezhető badeni lelőhelyek 

rendelkezésre álló adatainak összegyűjtése szükséges. Erre nyújt lehetőséget az M7-es 

autópálya és 67-es a út korrekcióját megelőző kutatások során feltárt lelőhelyek sora 

Zamárdi-Kútvölgyi-dűlő (Kiss 2004, 2007), Balatonőszöd-Temetői-dűlő (Horváth 2002, 

423-426, 2004a, 2004b, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012; Horváth et al 2007), 

Balatonszemes-Szemesi-berek (Bondár et al 2000, 2007; Honti – Németh 2002), 

Balatonszemes-Egyenes–dűlő (Serlegi 2004), Balatonlelle-Országúti-dűlő (Sófalvi 2004; 

Siklósi – Sófalvi 2004; Sófalvi et al. 2007) és Felső-Gamász (Sófalvi 2004; Sófalvi et al. 

2007; Nagy 2010), Balatonboglár-Borkombinát, Balatonlelle-Rádpuszta-Temetőalja dűlő 

(Honti – Németh 2007) Balatonlelle-Rádi-domb (Serlegi 2007b), Balatonlelle-Rádi út 

mellett (Molnár – Sipos 2007), Ordacsehi-Major (Bondár 1998), Balatonboglár-Berekre-

dűlő és Ordacsehi-Major (Bondár 1998, 3-39; Bondár et al. 2000, 94), Ordacsehi-

Bugaszeg (Gallina et al. 2002, 15; Polgár – P. Szeőke 2004, 41), Fonyód-Vasúti-dűlő 2. 

(Gallina – Somogyi 2007; Koós 2007), Fonyód-Feketebézseny, homokbánya (Molnár 

2007) Balatonkeresztúr-Réti-dűlő (Fábián 2004a, 2004c, 2005, 2007, 2013; Fábián – 

Serlegi 2009; Serlegi et al. 2012; Fábián et al. 2013), Tikos-Homokgödrök (Serlegi 2007c), 

Tikos-Bari-dűlő (Polgár 2007), Tikos-Nyárfás-dűlő (Honti et al. 2007, 15-16). A felsorolt 

lelőhelyek közül ez idáig Balatonlelle-Felső-Gamász badeni temetőjének (Nagy 2010) és 

Balatonőszöd-Temetői-dűlő (Horváth 2012) badeni településének teljes feldolgozása 

történt meg, amely számos fontos információval bővíti a régió településeiről kialakítható 

képet. 

A felsorolt lelőhelyek közül Zamárdi-Kútvölgyi-dűlő (Kiss 2004, 2007), Balatonszemes-

Egyenes–dűlő (Serlegi 2004), Balatonszemes-Szemesi-berek (Bondár et al 2000, 2007; 

Honti – Németh 2002), Balatonlelle-Rádpuszta-Temetőalja dűlő (Honti – Németh 2007), 
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Balatonlelle-Rádi domb (Serlegi 2007b) és  Balatonlelle-Rádi út mellett (Molnár – Sipos 

2007) lelőhelyek alapvető adatai rendelkezésemre álltak (Függelék: 18-24. táblázat), 

amelyek a Balatonkeresztúron elvégzett elemzés első fázisának elvégzését tették 

lehetővé, azaz az objektum típusok alapján meghatározható gödörcsoportosulások 

adnak kiinduló pontot a feltételezett házhelyek, ezen keresztül háztartási egységek 

körvonalazására. Továbbá, hogy a nagyobb számú mintán megfigyelhetők-e azok a 

szabályszerűségek, amelyek a balatonkeresztúri településen megfigyelhetők voltak, 

illetve vannak-e eltérések az elemzésből kirajzolódott képhez képest. 

Az eredmények értékelésekor tisztában kell lenni azzal, hogy ez a munka csak első lépés 

a leletanyagok ilyen szempontú feldolgozásának hosszú folyamatában, amely sem a 

dolgozat kereteibe nem fért volna bele, sem egy ember munkájával nem végezhető el. 

Ahhoz azonban, hogy érdemben tovább tudjunk lépni a badeni kultúr-komplexum 

településszerkezetének, akár csak egy kisebb régió vonatkozásában végzett kutatásában, 

ezeket az apró, de nagyon aprólékos munkát igénylő mozaikokat kell kirakosgatni amely 

meglátásom szerint kutatócsoport felállításával lehetséges. 

 

A vizsgálathoz legelőször el kellett végezni az elemzésbe bevont településrészek 

objektumainak kronológiai besorolását, melynek alapját a feltáró régészek által tett 

meghatározások alkották. Ott ahol szükséges volt kiegészítettem mindezt saját 

meghatározásaimmal, amelyeket a  balatonkeresztúri kerámia leletanyagon elvégzett 

tipológiai megfigyelésekre alapoztam. A Balatonkeresztúron tett kerámiatipológiai 

besorolásokat a zárt régészeti kontextusból származó radiocarbon adatok és kerámia 

szeriációs elemzése támogatta meg (lásd. 5. és 6. fejezet). Az adatok összehasonlításában 

az is segítségemre volt, hogy több lelőhely csak egy fázishoz volt köthető. A 

településszerkezeti vizsgálatokba bevont lelőhelyek nagy fázisainak elkülönítése 

lehetőséget nyújt egységes vizsgálatukra, illetve a településszerkezetben esetlegesen 

végbemenő változások együttes értelmezésére, párhuzamosítására, azonban teljes képet 

csak a leletanyagok minden részletre kiterjedő interdiszciplináris elemzésével kapható. 

 

A lelőhelyek adatait a következő táblázatban foglaltam össze (11.1. ábra): 
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Lelőhely Feltárt 
terület m2 

Badeni 
objektumok 

száma 

A lelőhelyen 
megtalált fázisok a 
hozzájuk köthető 

objektumok 
számával 

Ásatásvezető, az  
ásatás éve, irodalom 

Balatonkeresztúr-
Réti-dűlő  

(M7/S35) 

45.000 m2 252 Boleráz: 109 
Korai klasszikus 

baden: 88 
Késő klasszikus baden: 

55 

Fábián Szilvia 2003-
2004 

(Fábián 2004, 10-15; 
2007, 26-29) 

Balatonszemes-
Egyenes-dűlő 

(M7/S19) 

22.000 m2 17 Korai klasszikus 
baden: 6 

Késő klasszikus baden: 
11 

Serlegi Gábor 2003 
(Serlegi 2004, 29-31) 

Balatonszemes-
Szemesi-berek 

(M7/S13) 

42.000 m2 155 Korai klasszikus 
 baden: 155 

Honti Szilvia, Bondár 
Mária, Németh Péter 

1999-2000 
(Bondár-Honti-Kiss 
2000, 3-24; Honti 2002, 
6-9; Bondár et al. 2007, 
123-135) 

Balatonlelle-Rádi út 
mellett  
(67/2) 

14.780 m2 61 Korai klasszikus 
baden: 61 

Molnár István 2005 
(Molnár – Sipos 2007, 
46-47) 

Balatonlelle-Rádi-
domb  

(67/3) 

15.460 m2 86 Boleráz: 86 Serlegi Gábor 2005 
(Serlegi 2007b, 49) 

Balatonlelle-
Rádpuszta – 

Temetőalja-dűlő 
(67/4) 

7.050 m2 145 Boleráz: 65 
Kora klasszikus 

 baden: 41 

Honti Szilvia, Németh 
Péter 2005-2006 

(Honti - Németh 2007, 
49-51) 

Zamárdi-Kútvölgyi-
dűlő 

 (M7/S1) 

32.300 m2 37 Boleráz: 37 Kiss Viktória, Polgár 
Péter 2002 

(Kiss 2004, 47-49; Kiss 
2007, 63-71) 

Összesen 178.590 m2 753   

11.1. ábra. A fejezetben elemzett lelőhelyek adatai 

 

Az elemzésekbe bevont hat lelőhely összesen 13,35 ha, Balatonkeresztúr-Réti-dűlő 

lelőhellyel együtt 17,85 ha terület azonos szempontok alapján történő vizsgálatát teszi 

lehetővé. A lelőhelyeken összesen 501 badeni települési objektum került feltárásra. Jól 

látható, hogy az objektum típusok 93%-át a gödrök teszik ki, a fennmaradó 7 % között 

oszlik meg a többi típus (11.2. és 11.3. ábra).  
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11.2. ábra. Az objektum típusok megoszlása a lelőhelyeken 

 

 

11.3. ábra. Az objektumok típusonkénti megoszlása a lelőhelyeken 

 

Ez az egyenlőtlen megoszlás minden egyes vizsgált lelőhelyre jellemző, amely azt 

mutatja, hogy a háztartási egységek azonosításakor elsősorban a gödrök elemzésére 

támaszkodhatunk, így a belőlük kiolvasható információk alapvető jelentőségűek.  

 
 Gödrök típusai 

Lelőhely neve TG KG NG NSZG KSZG GK 

Balatonszemes-Egyenes-dűlő 
(M7/S19) 

5 1 0 4 1 2 

Balatonszemes-Szemesi-berek 
(M7/S13) 

24 36 12 35 6 9 

Balatonlelle-Rádi út mellett (67/2) 9 7 6 11 2 4 

Balatonlelle-Rádi-domb (67/3) 13 10 3 8 5 10 

Balatonlelle-Rádpuszta – 
Temetőalja-dűlő (67/4) Boleráz 

19 15 10 13 0 3 

Balatonlelle-Rádpuszta – 
Temetőalja-dűlő (67/4) Korai 

15 17 12 5 4 3 

93% 

3% 
0% 
3% 1% 

gödör 

kemence 

kút 

cölöplyuk 

sír 

82% 
84% 
86% 
88% 
90% 
92% 
94% 
96% 
98% 
100% 

gödör kemence kút cölöplyuk sír 
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 Gödrök típusai 

Lelőhely neve TG KG NG NSZG KSZG GK 

klasszikus baden 

Zamárdi-Kútvölgyi-dűlő (M7/S1) 4 8 11 7 0 1 

Összesen 89 94 54 83 18 32 

 
11.4. ábra. A különböző gödör típusok előfordulása a vizsgálatba bevont lelőhelyeken 

 

A lelőhelyek objektumainak részletes alapadatait tartalmazó táblázatok a Függelékben 

(18. – 24. táblázatok) találhatók. A leírásoknál, csak úgy mint Balatonkeresztúr-Réti-dűlő 

lelőhelyen, a formán és a méreteken kívül a rétegzettség, illetve a betöltés összetevőinek 

felsorolása található. Ahol különleges feltöltődést regisztráltak, azt külön jelezve lett a 

táblázatban. Ezekre az egyszerűsítésekre azért volt szükség, hogy a különböző ásatások 

dokumentációjának szubjektív faktora kiküszöbölhető legyen. Emellett a táblázatokban 

a gödrökből előkerült leletanyagok felsorolása található meg főbb típusaik szerint, de 

azok részletes tipológiai, funkcionális és interdiszciplináris elemzése a 

településszerkezeti vizsgálat következő lépése lehet majd, jelen dolgozat kereteibe nem 

fértek bele. Ugyanez érvényes a kerámiaanyag és az állatcsont elemzésekre. A 

leírásoknál használt adatok elsősorban az ásatási naplókból, objektum lapok leírásaiból 

és a megjelent jelentésekből, publikációkból származnak. A felsorolt adatok alapján 

ugyan csak egyszerű megfigyelések tehetők a vizsgált badeni településrészeken, de 

meglátásom szerint így illeszthetők be a Balatonkeresztúron kapott eredmények a dél-

balatoni mikrorégió badeni települései közé, így válnak összehasonlíthatóvá, és így 

kapható visszajelzés a módszer használhatóságáról.  

A badeni kultúra vizsgált település-részletein a korábbi fejezetben (7. fejezet) vázolt 

kritériumoknak megfelelő (11.4. ábra), általam kiválasztott gödörcsoportosulások a 

következők: 
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11.1.1.1. Zamárdi-Kútvölgyi-dűlő (M7/S1) – bolerázi időszak 

A lelőhely az enyhén lejtős, Zamárdi és Siófok között húzódó É-D-i irányú völgy peremén 

található. A völgyben az Endrédi-patak időszakos vízfolyása fut  és körülötte a Tóközi-

berek mocsaras-lápos területe fekszik, melynek kiterjedése az idők folyamán többször 

változhatott (Kiss 2007, 64). A lelőhely feltárását Kiss Viktória és Polgár Péter vezette 

(11.1. ábra).2 

 

 

 

1. feltételezett háztartási egység: (B1.HE) (átmérő 30 méter) 

- tárológödör (198/341, 211/355 obj.) 

- nagy gödör (239/399, 242/409, 251/419, 253/421, 219/363 obj.) 

- szabálytalan formájú gödör (254/423 obj.) 

- közelben gödörkomplexum (173/302 obj.) 

                                                           
2 Az adatok felhasználásáért Kiss Viktóriának az MTA BTK RI és Polgár Péternek a Soproni Múzeum 
munkatársának tartozom köszönettel. 
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Ezen lelőhelynél, mivel csak nagyon kis részlete vizsgálható egyben, igen nehéz volt 

bármiféle egységeket meghatározni. A következő két háztartási egység erősen kétséges, 

de az itt található gödrök típusai és betöltésük mégis közeli lakóépület létezését sugallta. 

Az egyes háztartási egységben két szabályos méhkas alakú gödör alján egy hombár 

edény darabjai feküdtek néhány őrlőkőtöredék és kagyló mellett. A felsőbb rétegekben 

paticsos betöltés húzódott, csakúgy, mint a másik tárológödörnél, amelynek 

betöltésében változatos kő és csonteszközöket találtak. A közeli nagyobb szabályos és 

amorf gödrökben is megfigyelhető volt a patics feldúsulása, habár ezek a gödrök 

leletekben szegényesebbek voltak. A feltételezett háztartási egységhez még egy tárolásra 

használt szabályos gödör tartozik, amelyben a deponálás, mint elsődleges funkció jelenik 

meg. A 239/399-es objektumban, egy halomban vágás nyomokat mutató agancs, 

állkapocs darabjai voltak felhalmozva (Kiss 2007, 65). A szarvak és a csontok tudatos 

elhelyezését erősíti az is, hogy egy zerge szarv is volt közöttük, amely állat az Alpokban 

őshonos.3 A szarv talán cserekereskedelem útján kerülhetett ide. Feltételezhetően a 

                                                           
3 Zamárdi-Kútvölgyi-dűlő állatcsont anyagának feldolgozását Daróczy-Szabó Márta, archaeozoológus 
végezte el. Az információért neki tartozom köszönettel. 
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közelben végzett csonteszköz-készítéshez tárolták a település ezen részén a csont és 

agancs nyersanyagokat. 

 

2. feltételezett háztartási egység: (B2. HE) (átmérő 30 méter) 

- tárológödör (176/305, 171/296 obj.) 

- kis gödör (175/304 obj.) 

- nagy gödör (13/41, 13/55, 13/271, 72/115 obj.) 

- szabálytalan formájú gödör (13/18, 13/92 obj.) 

- közelben gödörkomplexum (173/302, 260/389 obj.) 

 

 

 

A területhez két méhkas alakú gödör tartozott, amelyek egymástól nem messze, a 

feltételezett terület nyugati szélén helyezkedtek el. A 2. háztartási egységnek 

meghatározott területen található objektumokban sokkal több paticsomladék volt a 

betöltésekben, mint az előző egységnél. A két tárológödörben - itt is - jelentős 

mennyiségű kiegészíthető edénytöredék került elő, de a 171/296 objektumban ezek 

több réteget képezve töltötték ki a gödröt. A tárológödröktől nem messze elhelyezkedő 

három nagyobb, szabályos és egy szabálytalan formájú gödör, amellett, hogy paticsos 
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feltöltődésű volt, rengeteg őrlő-, csiszolókövet, kovát és kagylót tartalmazott a kerámia- 

és állatcsont-töredékek mellett. A kis településrészen meghatározott, azonos korszakba 

tartozó két egységnél talán tetten érhető ugyanannak a háztartásnak az odébb költözése. 

A 2. háztartási egység lehetet a korábbi, az 1. a későbbi, így egy nyugati irányú 

elmozdulás azonosítható. 

 
 

11.1.1.2. Balatonszemes-Egyenes-dűlő (M7/S19) – korai klasszikus badeni 

időszak 

A lelőhely az É-D-i irányú meridionális löszhát nyugati lejtőjének alsó szakaszán 

helyezkedett el. A Szemesi-berek mocsaras-lápos területe északról és nyugatról 

határolta a területet. Dél felől a feltárt terület összeért Balatonszemes-Szemesi-berek 

lelőhellyel (11.6. ábra), valójában ugyannak a megtelepedésnek a folytatása (Serlegi 

2004, 29). A terület feltárását Serlegi Gábor vezette (11.1. ábra).4 

 

 

 

                                                           
4 Az adatok felhasználásáért Serlegi Gábornak az MTA BTK RI munkatársának tartozom köszönettel. 
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Ezen a lelőhelyen a késő rézkori objektumok kis száma és szóródása miatt, még 

feltételesen sem lehetett háztartási egységeket körvonalazni. A teleprészlet középső 

zónájában három tárológödör található egy viszonylag nagy, 25-30 méter sugarú 

körben. A gödrök közül kettőben is egész edény, mind háromban paticsos betöltés és 

égett rétegek voltak, amelyek talán egy vagy több épület közelségét jelenthetik. 

 

11.1.1.3. Balatonszemes-Szemesi-berek (M7/S13) – klasszikus badeni időszak 

A lelőhely a Balaton egykori öble partján, a mai Szemesi-bereknek hívott mocsaras-lápos 

terület keleti szélén helyezkedett el (11.6. ábra). Az egykori település a berektől keletre 

található É-D-i irányú dombhát nyugati lejtőjének alján, a vízparti sávon húzódott 100-

500 méter szélességben (Bondár et al. 2007, 123). A lelőhely feltárását Honti Szilvia és 

Németh Péter Gergely vezette (11.1. ábra).5 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Az adatok felhasználásáért Honti Szilviának és Németh Péter Gergelynek  a Rippl Rónai Múzeum 
munkatársainak tartozom köszönettel. 
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1. feltételezett háztartási egység: (K1.HE) (átmérő 30 méter) 

- kis gödör (478, 479, 481,512 obj.) 

- nagy gödör (515 obj.) 

- szabálytalan formájú gödör (486 obj.) 

- közelben gödörkomplexum (516, 527 obj.) 

- közelben kemence (529, 638 obj.) 

 

 

 

Ezen a feltételesen bekarikázott területen méhkas alakú gödrök nem kerültek elő, talán a 

szabályos, kerek, kisebb méretű beásások ilyen funkcióval bírhattak valamikor. Erre 

utalhat a 481-es objektum, amelyben egy vastag falú edény összeroppant darabjai 

feküdtek. A beásások három oldalról fogták körbe az üres teret, dél felől sajnos a 

kisajátítási határ zárta le a területet. Jelentősebb háztartási hulladéknak értelmezhető 

leletek csak a gödörkomplexumokban és a nagy méretű, szabálytalan formájú gödörben 

voltak. Mindkét gödörkomplexumban földbe mélyített kemencéket is találtak. 
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2. feltételezett háztartási egység: (K2.HE)  (átmérő 30 méter) 

- tárológödör (533, 538, 568, 640 obj.) 

- kis gödör (541, 543, 556 obj.) 

- szabálytalan formájú gödör (534, 561 obj.) 

- kemence (639 obj.) 

 

 

 

A hosszanti üres területet keletről és nyugatról határolja két-két méhkas alakú gödör. 

Keletről egy nagyobb kiterjedésű szabálytalan formájú gödör található, benne több 

tüzelőhellyel és egy földbe mélyített, cseréppel kirakott kemencével. A tároló funkciójú 

gödrök viszonylag leletmentesek, talán még nem, vagy alig töltődtek meg hulladékkal. 

Egyetlen méhkas alakú gödörben volt jelentősebb paticsos betöltés, amelyhez több lelet 

is kapcsolódott. Talán itt megfogható az egy-egységen belüli elsődleges és másodlagos 

funkció váltása a gödrök között. 

A nagy tüzelőhelyekkel tarkított beásásból azonban jelentős mennyiségű őrlőkő, csiszoló 

lap, marokkő került elő. A gödröt vagy környékét talán élelem előkészítésre használták. 
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3. feltételezett háztartási egység: (K3.HE)  (átmérő 30 méter) 

- tárológödör (434, 435, 438, 457, 462 obj.) 

- kis gödör (447, 451, 459, 463, 468 obj.) 

- szabálytalan formájú gödör (453, 454, 455, 460, 461, 469  obj.) 

- kemence (459, 466, 467, 473, 474 obj.) 

- közelben (441 obj.) 

 

 

Viszonylag szűkebb területet vettek körbe az objektumok. A terület északi és keleti 

szélét a nagy kiterjedésű szabálytalan beásások határolták, amelyekben kiugróan sok 

kemence és ideiglenes tüzelőhely kapott helyet. A nyugati és déli szélén tárológödrök 

voltak, amelyek közül kettő közvetlenül egymás mellett helyezkedett el. Az egyikbe 

minden melléklet nélkül egy felnőtt és egy gyermek csontvázát temették. A mellette lévő 

másik méhkas alakú gödörben viszont kerámiatöredékek, jelentős mennyiségű csiszolt 

és pattintott kőeszköz volt, amelyeket egy patics kupac zárt le. A körzet egyik közeli 

kemencés gödrében egy idoltöredéket is találtak. A közelben egy üres terület 

viszonylagos közepén található még egy emberi koponya temetkezés (441 obj.), amely a 

településnek ezen a részét inkább különleges események helyszínévé emeli.  
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4. feltételezett háztartási egység: (K4.HE)  (átmérő 35 méter) 

- tárológödör (359, 361, 367 obj.) 

- nagy gödör (341 obj.) 

- kis gödör (344, 360 obj.) 

- szabálytalan formájú gödör (350, 362, 366, 368 obj.) 

- közelben ideiglenes tüzelőhelyek (384, 422 obj.) 

 

 

A három tárológödörből, amelyek szinte egy sort alkottak, kettőben „in situ” tároló 

edények töredékei kerültek elő (Honti – Németh 2002, 6, III. tábla, 4-7). A terület méhkas 

alakú és kisebb-nagyobb szabályos beásásaiban leletanyag nem volt. Úgy tűnik a 

gödröket nem hulladék tárolásra használták, viszont a közeli nagy kiterjedésű 

szabálytalan formájú gödrökben sok patics és jelentősebb háztartási hulladék 

halmozódott fel. 

 

5. feltételezett háztartási egység: (K5.HE) (átmérő 30 méter)  

- tárológödör (372, 373 obj.) 

- szabálytalan formájú gödör (139, 140, 141 obj.) 

- gödörkomplexum (122, 130, 135 obj.) 
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- kemence (132 obj.) 

 

 

A területen található két, tárológödörként azonosított objektumból, a 372-es gödörben, 

öt zsugorított, egymásra helyezett csontváz maradványai feküdtek, amelyek szinte 

teljesen kitöltötték a gödröt. A sír tetején erősen átégett agyagréteget találtak, 

valószínűleg a halottakat földdel betakarták és tüzet gyújtottak felettük, amitől a legfelső 

csontok is megégtek (Bondár et al 2000, 7, VIII. tábla). A feltételezett ház körüli egység 

további beásásaiból is jelentős mennyiségű paticsomladék és több különleges lelet, mint 

talpas kehely és kebles edény töredéke került elő. Ezen a helyszínen feltételezhető 

szimbolikus tevékenység színtere volt. 

 

6. feltételezett háztartási egység: (K6.HE)  (átmérő 30 méter) 

- tárológödör (694, 699, 708 obj.) 

- kis gödör (698, 705, 706 obj.) 

- nagy gödör (692 obj.) 

- szabálytalan formájú gödör (697, 711 obj.) 

- gödörkomplexum (656 (709), 689 obj.) 
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A lelőhely délkeleti sarkában feltárt gödörcsoport feltételesen egy háztartási egység 

része lehetett. Két méhkas alakú és egy szabályos, kisebb gödör egy sorban helyezkedtek 

el. Szembe velük egy másik tároló típusú gödör és még két szabályos kerek gödör 

sorakozott. A 699-es tárológödörben egy vastag falú hombár darabjait is megtalálták, az 

egyébként homogén, leletmentes betöltésben. A két gödörsor közötti üres területet 

észak felől határoló két gödörkomplexum, azonban nagy mennyiségű kő- és 

csonteszközt, kerámiatöredéket, állatcsontot, több idolt, egy díszített csonttöredéket  és 

sok paticsomladékot tartalmazott. A 656-os nagy kiterjedésű, szabálytalan gödörbe két 

halottat temettek el, míg a 708-as tárológödörbe gyermekek csontjai kerültek. A 

területen megtalált temetkezések és sok különleges lelet szimbolikus cselekménysor 

nyomaiként értelmezhetők. Kérdés, hogy ezek a jelenségek a háztartás szintjén 

értelmezhetők, amely esetleg a ház megszűnésével is összekapcsolódhatott, vagy a 

helyszín közösségi területként adott helyet rituális cselekményeknek (Bondár 2007b, 

133). 
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11.1.1.4. Balatonlelle-Rádi út mellett (67/2) – korai klasszikus badeni időszak 

 

A lelőhely a 67-es út nyomvonalának Balatonlelle és Rádpuszta közötti szakaszán, a 

Tetves –pataktól keletre eső domboldalon helyezkedett el (11.6. ábra). A badeni 

megtelepedés a Szemesi-berek felé eső északi területeket foglalta el  (Molnár – Sipos 

2007, 46). A lelőhely feltárását Molnár István vezette (11.1. ábra).6 

 

 

 

 

1. feltételezett háztartási egység: (KO1.HE) (átmérő 32 méter) 

- tárológödör (60, 126 obj.) 

- kis gödör (36, 123 obj.) 

- gödörkomplexum (48 obj.) 

- közeli gödörkomplexum (47 obj.) 

                                                           
6 Az adatok felhasználásáért Molnár Istvánnak a Rippl Rónai Múzeum munkatársának tartozom 
köszönettel. 
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A két tárológödör a bekarikázott területen belül egymással szemben helyezkedett el. 

Csak kevés kerámiatöredék és állatcsont került elő belőlük, csak úgy, mint a másik két 

szabályos kis gödörnél. Jelentős paticsos omladékkal és különleges leletekkel (pecsétlő, 

rézmaradványok, okker rögök, kiugróan sok őrlőkő) a közeli, hatalmas kiterjedésű, 47-

es gödörkomplexum rendelkezett (Molnár – Sipos 2007, 46-47). Ebben az esetben talán 

feltételezhető egy közeli háztartás felszámolása, amely során a használati és különleges 

tárgyak speciális hulladékot képeztek a ház megégett omladékával együtt. Arra, hogy 

ezek a gödrök, gödörkomplexumok feltételezett házhelyek közelében koncentrálódtak, 

utalhat még a 48-as kisebb gödörkomplexum faszenes betöltése és gazdag őrlőkő 

anyaga.  

 

2. feltételezett háztartási egység: (KO1.HE)  (átmérő 40 méter) 

- tárológödör (128, 130, 140, 151, 152, 189, 221 obj.) 

- kis gödör (49, 69, 220 obj.) 

- nagy gödör (163, 188 obj.) 

- szabálytalan formájú gödör (164 obj.) 

- közeli gödörkomplexum (47 obj.) 
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- közeli kemence gödörben (171 obj.) 

 

 

A területen található tárológödrök párokat alkottak, szájátmérőjük páronként közel 

azonos, de egymáshoz képest igen változó volt (130-190 cm). Egy üres területet fogtak 

közre három oldalról. Szinte mindegyikben megfogható volt a paticsos betöltés, 

ugyanakkor kerámiatöredékeken és állatcsonton kívül csak a 140-es gödörből került elő 

kovapenge és csonteszköz, a 221-esből pedig őrlőkő-töredékek és egy szarvas agancs. A 

140-es gödörhöz közeli 69-es objektumban volt még jelentősebb kőeszközanyag. A 

területhez közel, északi irányban, egy nagyobb gödörben kialakított cserépalapozású 

kemencét is találtak, amely teli volt csiszolt kőeszközökkel és különféle típusú edények 

töredékeivel (Molnár – Sipos 2007, 46-47, XVI. tábla 2.). 
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11.1.1.5.  Balatonlelle-Rádi-domb (67/3) – bolerázi időszak 

A lelőhely a Tetves-patak mentén húzódó domboldal gerincén és nyugati lejtőjén 

helyezkedett el (Serlegi 2007, 49). A lelőhely északi részét valószínűleg egykoron 

homokbánya bolygatta meg, de valószínűsíthetően a késő rézkori megtelepedés nyomai 

folytonosnak tekinthetők a Balatonlelle-Rádi út mellett és Balatonlelle-Rádpuszta-

Temetőalja-dűlő lelőhelyek azonos korú megtelepedéseivel (11.6. ábra). A lelőhely 

feltárását Serlegi Gábor vezette (11.1. ábra).7 

 

 

1. feltételezett háztartási egység: (B1.HE) (átmérő 35 méter) 

- tárológödör (399 obj.) 

- kis gödör (337 obj.) 

- kemence (419 obj. – K-2) 

- gödörkomplexum (338 obj.) 

- közelben gödörkomplexum (330 obj.) 

 

                                                           
7 Az adatok felhasználásáért Serlegi Gábornak MTA BTK RI munkatársának tartozom köszönettel. 



420 
 

 

 

A lelőhely déli vége szinte összeért a következő 67/4-es lelőhellyel, így a két terület 

találkozásából állt össze egy feltételezhető háztartási egység, amely a bolerázi 

időszakhoz tartozik. A részletes leírás a következő lelőhelynél található, annak 4. 

háztartási egységénél. 

 

2. feltételezett háztartási egység: (B2.HE) (átmérő 30 méter) 

- tárológödör (322 obj.) 

- kis gödör (320 obj.) 

- gödörkomplexum (251 obj.) 

- szabálytalan formájú (205, 318 obj.) 
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Ezt az egységet csak nagyon feltételesen jelöltem meg. Az egy szabályos méhkas alakú 

gödörben némi csonteszköz és kagyló volt, a mellette található kisebb szabályos kerek 

beásásban pedig néhány kőeszköz. Paticsos omladéknak nem volt nyoma. 

 

3. feltételezett  háztartási egység: (B3.HE) (átmérő 30 méter) 

- tárológödör (193,  216, 217, 298 obj.) 

- kis gödör (350 obj.) 

- gödörkomplexum (192 obj.) 

- szabálytalan formájú gödör (222 obj.) 
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A négy tárológödörből kettő észak felől határolta a feltételezett területet és jelentősebb 

faszenes - paticsos betöltésüek voltak. A dél felől található objektumokban azonban ez a 

jelenség nem volt figyelhető meg. Az összes gödör leletanyagban szegény, a szokásos 

állatcsonton és cseréptöredékeken kívül őrlőkő, kova és egy orsógomb jelezte a 

háztartás területét. 

 

4. feltételezett háztartási egység: (B4.HE) (átmérő 35 méter) 

- tárológödör (76, 77, 78, 97, 102 obj.) 

- kis gödör (87, 103, 164, 165 obj.) 

- gödörkomplexum (89, 101 obj.) 

- közelben gödörkomplexum (82, 83 obj.) 
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Az üres területet öt méhkas alakú gödör keretezte három oldalról. Közülük három 

közvetlenül egymás mellett helyezkedett el, méretük is közel azonos volt (d=120-140). A 

másik két gödör nagyobb szájátmérővel (160-170 cm) rendelkezett és északról, illetve 

dél felől jelölték ki az üres terület két oldalát. Az egység területén az összes objektum 

alig volt rétegzett, és nagyon kevés leletanyag került elő belőlük. Valószínűleg a méhkas 

alakú gödrök még elsődleges tároló funkciót töltöttek be, és a többi beásásnak sem volt 

ideje hulladékkal feltelni. A területtől nem messze, attól délre még két nagykiterjedésű 

gödörkomplexum húzódott, amelyekből azonban már jelentősebb háztartási 

hulladéknak tartható vagy valamilyen munkafolyamathoz szükséges pattintott 

kőeszközök, őrlőkövek, csonteszközök és kagylók kerültek elő a kerámia leletanyag 

mellett. 
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11.1.1.6. Balatonlelle-Rádpuszta-Temetőalja-dűlő (67/4) - bolerázi időszak 

A lelőhely szintén a Tetves-Patak mentén húzódó dombháton található az előbbi 

megtelepedések folytatásaként (11.6. ábra). Sajnos a terület egy részét a 80-as években 

végzett földkitermelések során erősen megbolygatták. A lelőhelyen az őskori 

településnyomok, így a késő rézkori is, északról dél felé egyre intenzívebbé váltak (Honti 

– Németh 2007, 50-51). Feltehetően egy újabb badeni településgóccal lehet ezen a 

területen számolni. A régészeti feltárás vezetői Honti Szilvia és Németh Péter Gergely 

voltak (11.1. ábra).8 

 

 

 

1. feltételezett háztartási egység: (B1.HE) (átmérő 35 méter) 

- tárológödör (211, 212, 218, 259, 303, 374 obj.) 

- kis gödör (382 obj.) 

- nagy gödör (299 obj.) 

- szabálytalan formájú gödör (258 obj.) 

- gödörkomplexum (263 obj.) 

                                                           
8 Az adatok felhasználásáért Honti Szilviának és Németh Péter Gergelynek a Rippl Rónai Múzeum 
munkatársainak tartozom köszönettel. 
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Ez egy erősen feltételesen megjelölt egység. Tárológödrök az északi részén 

csoportosultak, egy-egy tárológödör helyezkedett el a keleti és nyugati oldalon. A 

gödrökben jelentősebb leletanyag és patics is volt, tehát főleg hulladékok gyűltek fel 

bennük. 

 

 

2. feltételezett háztartási egység: (B2.HE) (átmérő 30 méter) 

- tárológödör (204, 267 obj.) 

- kis gödör (202 obj.) 

- szabálytalan formájú gödör (345, 348 obj.) 
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Ez az előbbinél is kétségesebb egység. A feltárási határ szélén található, de éppen ezért 

lehetséges, hogy a két, egymástól 20 méterre található méhkas alakú gödör egy üres 

terület határolt. Az összes gödör tetején paticsomladék volt és égésnyomokat is találtak 

bennük. Főleg őrlőkövek, csonteszközök és egy agyagnehezék került elő belőlük. 

 

3. feltételezett háztartási egység: (B3.HE) (átmérő 30 méter) 

- tárológödör (104, 105, 112, 134 obj.) 

- kis gödör (168 obj.) 

- nagy gödör (183, 184 obj.) 

- szabálytalan formájú gödör (166, 167, 262 obj.) 

- kemence (182 obj.) 
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Az üres területet jól láthatóan vették körbe a felsorolt gödör típusok. A téglalap alakú 

területet északnyugat és északkelet felől két-két tárológödör, délkeleten egy többszörös 

platni megújítású kemence határolta, hozzátartozó hamus gödörrel és lesározott aljú 

munkagödörrel (Honti – Németh 2007, 51, XVII. tábla 4-5). Délnyugat felől még három 

gödör sorakozott. Az egység objektumainak paticsos-faszenes betöltéséből kiugróan 

nagy számban kerültek elő különleges tárgyak, idolok, rézmaradványok, és a 112-es 

méhkas alakú gödörben egy zsugorított emberi vázat is találtak (Honti – Németh 2007, 

51, XVI. tábla 5). Itt talán megkockáztatható a ház felszámolásának és annak „építőjének” 

együttes rituális eltemetése. 

 

 

4. feltételezett háztartási egység: (B4.HE)(átmérő 35 méter) 

67/3-as lelőhelyen található gödrök 

- tárológödör (399 obj.) 

- kis gödör (337 obj.) 

- kemence (419 obj. – K-2) 

- gödörkomplexum (338 obj.) 
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- közelben gödörkomplexum (330 obj.) 

67/4-es lelőhelyen található gödrök 

- tárológödör (69, 88, 89, 75 obj.) 

- kis gödör (61, 62 obj.) 

- nagy gödör (76 obj.) 

- szabálytalan formájú gödör (83 obj.) 

- sír szabályos, kerek gödörben (70 obj.) 

 

 

A feltételezett egység két külön feltárt (67/3 – 67/4 lelőhelyek) terület érintkezési 

pontjában található. Ennél az egységnél figyelhető meg, hogy a külön lelőhelyeken feltárt 

objektumok között valamilyen rendszer fedezhető fel. Az öt tárológödör és három 

szabályos, kerek gödör az üres területet északról, nyugatról és délről szegélyezték. 

Északon egy gödörkomplexum és egy benne kialakított kemence is hozzátartozhatott 

(Serlegi 2007, 49). Az összes gödörben találtak paticsos feltöltődést. Egyben (69 obj.) 

jelentős égett réteget figyeltek meg, egy másiknál (89 obj.) a gödör teteje volt teli 

paticsomladékkal. A 70-es gödörben eltemetett felnőtt csontvázával együtt talán 

feltételezhető, hogy ez a háztartási egység már használaton kívül került. 
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Balatonlelle-Rádpuszta-Temetőalja-dűlő (67/4) – korai klasszikus időszak 

 

 

1. feltételezett háztartási egység: (KO1.HE) (átmérő 40 méter) 

- tárológödör (212, 357 obj.) 

- kis gödör (213, 215, 222 obj.) 

- nagy gödör (208, 237, 336, 406 obj.) 

- szabálytalan formájú gödör (335 obj.) 

- gödörkomplexum (350, 353 obj.) 

- kemence (411 obj.) 
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A változatos gödör típusok és egy kerámia alapozású kemence egy nagyobb üres területe 

fogott körbe északról, keletről és nyugatról. Csak két, szabályos méhkas alakú gödör volt 

a körzetben, de valószínűleg az itt talált további kisebb és nagyobb szabályos gödrök is 

eredetileg tároló funkcióval rendelkezhettek. Itt is feltűnő, hogy a terület szinte összes 

gödrében masszív paticsos és/vagy égett faszenes rétegek húzódtak. Az egyik nagy 

szabályos formájú gödör alján égett, paticsos sáv fölött emberi maradványok is voltak. A 

gödrök leletei között főleg csiszolt és pattintott kőeszköz töredékek és csonteszközök 

voltak. Talán itt is egy lakóépület elplanírozásának nyomait feltétezhetjük. 

 

2. feltételezett háztartási egység: (KO2.HE) (átmérő 30 méter) 

- tárológödör (101, 110, 173, 187, 189, 190, 191, 197 obj.) 

- közelben gödörkomplexum (100 obj.) 
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A területen elszórtan igen sok, eredetileg tárológödörnek kialakított gödör helyezkedett 

el, de többségükben háztartási hulladéknak értelmezhető leletekkel és betöltésükben 

nagyobb mennyiségű paticcsal feltelve találták meg őket. A méhkas alakú gödrök közül 

négy úgy helyezkedik el, mintha párokat alkotnának (190-340 obj. 187-189 obj.). Esetleg 

felvethető, hogy ezt a területet háztartások feletti szintű tárolásra alakíthatták ki. 

Természetesen ennek bárminemű igazolása, csak részletes elemzés után lenne 

lehetséges. 
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11.2.  A belső településszerkezeti adatokból leszűrhető következtetések 

 
 

Lelőhely – 
háztartási 

egység 

Átmérő 
(méter) 

TG NG KG SZG GK Egyéb 

M7/S35 B1.HE 30 2 1 1 3 2  
M7/S35 B2.HE 25 4 2 1 2  kút? 
M7/S35 B3.HE 40 3 3 3 1 2 1 kemence 
M7/S35 B4.HE 30 9 2 1 1 2 1 tűzhely 

1 tüzelőhely 
M7/S35 B5.HE 30 3 2  3   
M7/S35 
BO1.HE 

30 3 3 2 2 1 emberi maradvány 

M7/S35 
KO2.HE 

30 3 2 2 4 2 emberi maradványok 

M7/S35 
KO3.HE 

25 4  1   emberi maradványok 

M7/S35 
KO4.HE 

40  2 3 4   

M7/S35 
KÉ1.HE 

30 5 3 1 1 3  

M7/S1 
(B1.HE) 

30 2 5  1 1  

M7/S1 
(B1.HE) 

30 2 4 1 2 2  

M7/S13 K1.HE 30   1 4 1 2 2 kemence 
M7/S13 K2.HE 30 4  3 2  1 kemence 
M7/S13 K3.HE 30 5  5 6  5 kemence 

434 obj. két ember 
gödörbe temetve 

M7/S13 K4.HE 35 3 1 2 4  2 tüzelőhely 
M7/S13 K5.HE 30 2   3 3 1 kemence 

372 obj. tömegsír -5 
halott 

M7/S13 K6.HE 30 3 1 3 2 2 656 obj. két temetkezés, 
708 obj. gyermek 
csontok, 709 obj. idolok 

67/2 KO1.HE 32 2  2  1  
67/2 KO2.HE 40 7 2 3 1 1 1 kemence 
67/3-67/4 
B1.HE-B4.HE  

35 5 1 3 1 1 1 kemence 
70 obj. temetkezés 
gödörben 

67/3 B2.HE 30 1  1 2 1  
67/3 B3.HE 30 4  1 1 1  
67/3 B4.HE 35 5  4  2  
67/4 B1.HE 35 6 1 1 1 1  
67/4 B2.HE 30 2  1 1   
67/4 B3.HE 30 4 2 1 3  1 kemence 

112 obj. temetkezés 
gödörben 

67/4 KO1.HE 40 2 4 3 1 2 1 kemence 
emberi maradványok 
gödörben 

67/4 KO2.HE 30 8    1  
11.5. ábra. A feltételezett háztartási egységek alapadatai 
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Áttekintve a fentebbi késő rézkori lelőhelyeken körvonalazásra került feltételezett 

háztartási egységeket látható, hogy a lakóépület körül csoportosuló objektumok 

átlagosan 30-35 méter átmérőjű körben kerítették az üres területet. Tárológödrök szinte 

minden esetben találhatók voltak a beásások között, csak úgy mint kis vagy nagyobb 

szabályos formájú gödör. A terménytároló funkcióra, a botanikai leletek hiányában, 

elsődlegesen a gödrökben talált, legtöbbször összeroppant, egész tároló edények utaltak. 

Szinte minden vizsgált lelőhelyen találunk ilyen gödröket (M7/S19: 59, 345; M7/S13: 

351, 361, 367, 373, 538, 699; 67/4: 218, 80, 197; M7/S1:171/296, 176/296, 211/355 

obj.). Átlagosan 2-4 ilyen funkcióval kialakított objektum helyezkedett el ezekben a 

körzetekben, de néhány esetben 5-6 ilyen gödör is előfordult az egységeken belül. Két 

esetben viszont megfigyelhető volt a balatonkeresztúri B4.HE egységhez hasonló magas 

számú tárológödör egy helyen történő koncentrációja. Balatonlelle-Temető-alja-dűlő 

(67/4) KO2.HE területén nyolc, Balatonlelle-Rádi-út mellett lelőhely (67/2) KO2.HE. 

területén hét eredetileg tárolásra kialakított gödör helyezkedett el. A méhkas alakú 

gödrök több esetben párokat alkottak. Ezeken a helyszíneken a későbbiekben érdemes 

részletes elemzés alá vonni a gödrök leletanyagát, annak érdekében, hogy tisztázni 

lehessen a gödrök időbeli viszonyait, majd meg lehessen vizsgálni, hogy a tároló 

kapacitások települési szinten lehettek-e kihasználva, vagy egy „kiemelt” háztartás 

rendelkezett velük. 

Ezeken a lelőhelyeken is jellemző volt, hogy az elsődleges helyén hagyott hombárokat 

tartalmazó gödörben viszonylag kevés egyéb leletanyag feküdt, néha szinte semmit. 

Ezekben a gödrökben a betöltés is gyakrabban egynemű vagy csak humusz és lösz 

keveréke volt (M7/S19: 59, 345; M7/S13: 351, 367, 699 obj.). Balatonszemes-Szemesi-

berekben sikerült az egyik tárológödör alján (373 obj.) megfigyelni, hogy a hombárt 

agyaggal körbe tapasztották, feltehetően azért, hogy stabilan álljon. Balatonszemes-

Egyenes-dűlő (M7/S19) lelőhelyen pedig kis méretű tárológödörbe helyezték, ahol az 

egész gödröt kitöltötte (M7/S19: 59 obj.). Természetesen ezekben a típusú gödrökben 

más, a háztartások számára fontos tárgyakat és nyersanyagokat is tárolhattak. Ilyen 

felhasználás nyomait feltételezhetjük Zamárdi-Kútvölgyi-dűlőn (M7/S1), ahol egy 

szabályos gödörben (239/399)  jelentős mennyiségű vágott szarvasagancs, kiskérődző 

állkapocs és egy zerge szarv került elő (Kiss 2007, 65). Agancs darabok deponálásának 

nyoma megfigyelhető volt még Balatonlelle-Rádi út mellett (67/2) lelőhelyen egy 

tárológödörben (211 obj.), és Balatonszemes-Egyenes-dűlőn (M7/S19), ahol azonban az 
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égett, paticsos rétegben helyezkedtek el (B-347). Több lelőhelyen is voltak még kiugróan 

gazdag eszközkészlettel vagy egy-két lelettípusból nagyobb darabszámmal rendelkező 

szabályos gödrök (pl. M7/S13: 689, 696, 697; 67/3:87 obj.), ahol talán felvethető a 

deponálási cél, de elképzelhető, hogy a közelben végzett tevékenységek azonos 

munkafázisához kapcsolódó nyersanyagát vagy éppen elhasznált hulladékát jelentik. 

Erre a tárgyak részletes elemzése után kaphatunk választ.  

A tároló és szabályos, kerek gödröknél előfordul azonban paticsos és vagy égett – hamus 

- faszenes betöltés, amely egyes gödrökben réteget is alkotott (M7/S13: 361, 373, 538; 

67/4: 218, 80, 197; M7/S1:171/296, 176/296, 211/355 obj.). Az esetek egy részében ez 

a réteg vagy paticsomladék gazdag és változatos leletanyaggal társul (M7/S13: 435, 457; 

67/2: 140; M7/S1: 171/296; 67/4: 89, 101, 105, 134, 191, 212, 267 obj.). Érdekes adat 

lehet, hogy szinte minden paticsos gödörben előfordult valamilyen őrlő- vagy csiszolókő. 

Továbbá az, hogy a paticsos – égett rétegű gödrökből több esetben és több lelőhelyen 

embercsontok vagy temetkezések kerültek elő (M7/S13: 372 obj.), és hogy ezek a 

paticsos omladékok néha a gödrök felső rétegét képezték, mintegy lezárva azt (M7/S13: 

372; 67/4: 89, 105, 134, 204 obj.). Ha gödrök térbeli elhelyezkedését vizsgáljuk, sokszor 

egymás közelében találjuk meg őket, körbe véve egyéb típusú, hasonló feltöltődésű 

gödrökkel. Ezeknél a helyszíneknél számításba vehető, hogy ezek a gödrök elérték 

„életciklusuk”, azaz használatuk végét. Amennyiben ezekhez emberi temetkezések is 

kapcsolódtak, feltétlenül meg kell majd vizsgálni időbeli viszonyukat a beásásokkal, és  

hogy mennyire kapcsolódhattak az adott háztartáshoz, esetleg a közelében elhelyezkedő 

ház megszűnéséhez (Chapman 2000a, 64; Hendon 2000, 44).  

 Zamárdi-Kútvölgyi-dűlőn (M7/S1) három esetben tároló, illetve nagy szabályos gödör 

közvetlen közelben cölöplyukakat figyeltek meg (253/ 421, 253/455 obj.), amelyek a 

gödrök védelmét szolgáló fedél oszlophelyei lehettek. Minden ilyen esetben a gödrök 

szinte leletmentesek voltak, illetve az egyikben „in situ” előkerült hombár edény volt 

(M7/S35: B-1829), amely a gödör elsődleges funkciójára utal, ’de facto’ hulladéknak 

tekinthetők. Felhagyásuk pillanatában még használatban lehettek, nem volt idejük 

nagyobb mennyiségű szeméttel feltöltődni és szárnyék állhatott felettük.  

A gödörkomplexumoknál és a nagy kiterjedésű szabálytalan formájú gödröknél az agyag 

kitermelésén túl a következő hasznosítási módok voltak megfigyelhetők a vizsgált 

lelőhelyeken; a munkagödör, a hulladék gödör, amely vagy egyszerű háztartási szemetet, 
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vagy különleges tárgyakkal, embercsontokkal, paticcsal jellemezhető „rituális” 

hulladékot tartalmazott (M7/S13: 140, 656; 67/2:47; 67/3: 82, 83, 178 obj.). Ez utóbbi 

valamilyen szimbolikus cselekménysor nyomán képződhetett, amely a tevékenységek 

színterének vizsgálatakor fontos kiindulási pont ezeken a lelőhelyeken. Itt is a leletanyag 

alapos elemzése segíthet feltérképezni a területek pontos funkcióját és háztartásokkal 

való kapcsolatát. A munkaterületként való hasznosítást a bennük talált tüzelőhelyek, 

kemencék, letaposott járószintek és cölöplyukak jelezhetik (Bondár et al. 2007, 124; 

Honti – Németh 2007, 51). Az előbb említett tűzhelyekkel tarkított 

gödörkomplexumokban, nagy szabálytalan gödrökben (M7/S13: 140, 350, 422, 514, 

534, 593; 67/2: 47; 67/4: 183 obj.), többször igen sok őrlőkő, dörzskő halmozódott fel, 

amely kapcsolódhatott többek között élelem előkészítéshez is. A kemencékhez, 

tűzhelyekhez kapcsolódó tevékenységek nyomainak vizsgálata különösen érdekes lehet 

Balatonszemes-Szemesi-berek lelőhely (M7/S13) K3.HE egységénél, ahol a többi vizsgált 

településrésszel szemben kiemelkedő koncentrációja figyelhető meg a tűzhelyeknek, Ez 

a terület véleményem szerint a háztartások felett, település szintjén játszhatott fontos 

szerepet. Balatonszemes-Szemesi-berek (M7/S13) és Balatonlelle-Rádpuszta-

Temetőalja-dűlő (67/4) lelőhelyeken három szabálytalan formájú gödörnél jegyezték 

fel, hogy lesározott, padlószerű járószintet tudtak megfogni a gödrök alján (M7/S13: 

521, 583. obj. 67/4: 262. obj.). Két esetben ez a szabálytalan forma valójában 

lekerekített téglalap alakú beásást jelentett és két esetben kemencéhez kapcsolódó 

gödörről volt szó (Bondár et al. 2007, 124; Honti – Németh 2006, 4). Mindhárom gödör 

nagyobb méretű és 50-60 cm mélységű volt. Az utóbbi lelőhelyen még egy nagyobb, 

szabályos, kerek alaprajzú, kemencéhez kapcsolódó hamus gödörnél (183. obj.) 

említettek meg hasonló aljkiképzést. Ezekben a gödrökben több őrlő- és egyéb csiszolt 

és pattintott kőeszköz került elő. Ezeknél a helyszíneknél már kialakításuk utalhat 

bizonyos tevékenységek végzésére, de arra a kérdésre, hogy ezek háztartáshoz 

kapcsolódó esetleg háziipari szinten folyó munkák területei-e, csak a leletanyag 

részletes elemzése és szóródásának vizsgékata adhat választ. 

A vizsgált lelőhelyeken összesen 26 esetben említettek kemencére vagy tüzelőhelyre 

utaló jelenségeket, amelyek közül 16 esetben tártak fel kerámiatöredékes, vagy 

kavicsalapozású, vagy anélküli platnis tűzhelyet, 9 esetben pedig ideiglenes tüzelési 

nyomokat írtak le (pl. M7/S13: 477 obj., 744 obj.; 67/4: 182 obj.;67/2: 171 obj.).  
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Nem minden vizsgált badeni település-részleten találhatók kemencék. Balatonszemes-

Egyenes-dűlőn (M7/S19) és Zamárdi-Kútvölgyi-dűlőn (M7/S1) egyáltalán nem tártak fel 

semmilyen tűzhelyet, amely természetesen adódhat abból a helyzetből, hogy mindkét 

esetben valószínűleg csak nagyon kis része látható a településnek. A másik öt lelőhelyen 

átlagosan 1-3 ilyen típusú objektumot találtak, különös kivételt csak Balatonszemes-

Szemesi-berek alkot, ahol több mint 21 tűzhely került feltárásra a két ásatási idény alatt. 

Az első (1999) évben feltárt kemencék egy része már publikálásra került. A 

kemenceboltozatok nyomainak hiányában nagy valószínűséggel földbe mélyített 

edényégető kemencék lehettek, ahol primitív gödörégetéses technikát alkalmazhattak 

(Bondár et al. 2000, 97-99; Bondár et al 2007, 124-125). A tűzhelyek nagy száma, kiugró a 

többi telephez viszonyítva, és bár a nagy szám következhet a feltárt terület nagyságából, 

illetve a tüzelőhelyek egy része valószínűleg az étel előkészítéshez kapcsolódhatott. 

Viszonylag sűrű szóródásuk alapján azonban a többi badeni településrészleten is sokkal 

több ilyen típusú objektumot kellett volna találnunk, amely mindenképp fontos 

információ lehet az aktivitási zónák vizsgálatánál különösen annak fényében, hogy a 

Tetves-patak mellett húzódó domboldal szinte végig lakott volt a badeni kultúra élete 

alatt. További elemzések talán megerősíthetik azt a feltételezést, hogy ezen a területen 

egy bizonyos tevékenységre „szakosodott” emberek éltek (talán kerámiakészítésre) és 

például az edénykészletek finomabb darabjait nem háztartási szinten készítették. 

Négy, nagy gödörben kialakított kemencénél, tüzelőhelynél változatos leletanyag is 

dokumentálásra került (Molnár – Sipos 2007, 46). Ezeknél az objektumok körül 

őrlőkövek, pattintott kőeszközök, csonteszközök, orsógombok mellett különleges 

edények, pecsétlő, agyagkanál és két helyen (M7/S13: 140-141 obj.; 67/2) 

embercsontokra bukkantak a feltáró régészek. A 140-141-es kemencében és 

hamusgödörben fekvő emberi maradványokat a badeni temetőkben gyakran előforduló 

talpas kehellyel, kebles edénnyel együtt találták meg (Bondár et al. 2007, 125), amely 

jelenség ez esetben a gödörkomplexum másodlagos funkcióját jelentheti. A Balatonlelle-

Rádi út mellett lelőhely (67/2) esetében a csonttöredékeket rendkívül gazdag leletanyag 

kísérte, de a hulladékkal való feltöltődéstől eltérő jelleg nem volt kimutatható.  

Balatonkeresztúron kívül Balatonszemes-Szemesi-berek (M7/S13) lelőhelyen feltárt, 

140-es gödörkomplexum déli részének alján kerek függőleges falú mély gödörről 

jegyezték fel azt, hogy esetleg kút lehetett. Egyik esetben sem említhetünk meg 

szerkezetre utaló nyomokat, valószínűleg föld kutak lehettek. A rézkor folyamán 
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többször bizonyítható másodlagos, speciális, kultikus felhasználásukra semmi jel nem 

utalt (Bondár et al. 2007, 125). 

A vizsgált lelőhelyek közül Balatonkeresztúr-Réti-dűlő mellett két településrészleten 

(Balatonszemes-Szemesi-berek (M7/S13), Balatonlelle-Rádpuszta-Temetőalja-dűlő 

(67/4) kerültek elő emberi temetkezések vagy emberi maradványok településgödörből 

(Honti – Németh 2002, 6; Honti – Németh 2007, 51; Bondár et al. 2007, 125-126). 

Emberi temetkezések tárológödrökben fordultak elő legtöbbször. A nyolc esetből ötször 

teljes emberi vázakat tártak fel az ásatók. Több esetben azonban emberi vázcsontok 

töredékei (M7/S13: 140-141 obj., 441 obj.), hosszúcsont, bordatöredék és koponya 

jelentette a különleges leleteket, más kapcsolódó leletekként kagylót, kovapengék és 

kőbaltatöredék említhető meg. Balatonlelle-Rádpuszta-Temetőalja-dűlőn (67/4) egy 

méhkas alakú tárológödör (112 obj.) paticsos betöltésében egy erősen zsugorított 

emberi vázra bukkantak, amely mellől réz gyöngy-töredék és egy különleges formájú 

edény, több őrlőkő és orsógomb került elő. A másik, (70 obj.) szabályos, kerek gödörben 

fekvő zsugorított csontváz mellet viszont semmilyen mellékletet nem találtak, a 

temetkezés csak feltételesen köthető a badeni kultúra népességéhez (Honti – Németh 

2007, 51). 

Balatonszemes-Szemesi-berek (M7/S13) badeni településén két gödör (372, 434 obj.) 

többes temetkezést tartalmazott. Az egyikben (372 obj.) legalább öt egyén zsugorított 

csontváza helyezkedett el, mellékletet nem helyeztek melléjük, viszont felettük erősen 

átégett agyagréteg került feltárásra. Valószínűleg a halottakat földdel betakarták és tüzet 

gyújtottak felettük, amitől a legfelső csontok is megégtek (Bondár et al 2000, 7, VIII. 

tábla). Ez a gödör, a már fentebb említett különleges leletekkel feltöltődött 140 - 141 

kemencéhez tartozó gödörkomplexum közelében helyezkedett el. A feltételezett ház 

körüli egység további beásásaiban is jelentős mennyiségű paticsomladék halmozódott 

fel, így ezen a helyszínen (K5.HE) szimbolikus tevékenységek színtere feltételezhető. A 

jelenség ez esetben a gödörkomplexum másodlagos, temetkezési - szimbolikus 

funkcióját jelentheti, de elképzelhető, hogy a ház felhagyásának, leégett darabjainak és 

háztartási eszközeinek hulladékát „söpörték” bele esetleg egy rítus során (Bondár et al. 

2000, 7-8; Honti – Németh 2002, 6; Bondár et al. 2007,125-126). 

A Balatonszemes-Szemesi-berek (M7/S13) K3.HE területén és közelében is fokozottan 

jelen volt a rituális tevékenység; a 434 szabályos, kerek gödörben egy felnőtt és rajta 
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keresztbe fektetett gyermek csontváza feküdt melléklet nélkül. A közelben egy üres 

terület viszonylagos közepén a tárológödörben (441 obj.) egy emberi koponya feküdt 

egyéb különleges leletanyag nélkül. A K6.HE gödörcsoportosulásnál A 656-os nagy 

kiterjedésű, szabálytalan gödörbe két halottat temettek el, míg a 708-as tárológödörbe 

gyermekek csontjai kerültek. A területen megtalált temetkezések és sok különleges lelet 

szimbolikus cselekménysor nyomaiként értelmezhetők. Ezeken a területeken a kerámia 

és állatcsont leletanyag részletes elemzése további fontos információkkal szolgálhat a 

területeken folyó tevékenységek jellegéről és szerepéről a település életében. 

Összességében, a badeni kultúra dél-balatoni lelőhelyei esetében általánosnak 

mondható a telepgödörbe temetkezés gyakorlata. Sokszor a gödrökben mellékletekkel 

vagy az őket körülvevő többi objektumban különleges leletekkel, égett rétegekkel és 

paticsomladékokkal együtt jelentkeztek. A jelenség rendszeres előfordulása miatt 

felvethető, hogy háztartásokhoz kapcsolódó vagy azon a szinten végzett rítus 

nyomaiként értelmezhetők (Tringham 1995, 79-107; Hendon 2000, 44).  

Állatáldozati gödrök azonban Balatonkeresztúr-Réti-dűlő mellett a többi vizsgált 

településrészleten nem fordul elő, egyedül Balatonszemes-Szemesi-berekben (M7/S13) 

egy kisebb méretű szabályos gödörben említenek összefüggő állatváz darabokat (690 

obj.), de egyéb rítusra utaló nyomokat nem figyeltek meg. Így ez a szakrális jelenség a 

közelben fekvő Balatonőszöd mellett feltárt badeni településre azonban fokozottan 

jelentkezik, amely felveti bizonyos szimbolikus cselekvések mikro-regionális szinten 

történő megjelenését.  

 

A vizsgálat alá vont lelőhely tágabb környezetében a badeni megtelepedés sűrű hálózata 

rajzolódik ki. A Jamai- és a Tetves-patakok medrét követő meridionális dombhátak és 

azok lejtői, számos badeni megtelepedésnyomot rejtettek az évezredek folyamán 

(Horváth 2012, 738-739), amelyek közé sorolhatók a fentebb elemzett településrészletek 

nagy része is (11.6. ábra). Kelet felé is folytatódik a települések sora, Balatonőszöd-

Temetői-dűlő a következő, szerencsénkre hatalmas (10 ha) felületen kutatott több fázis 

alatt lakott települése (Horváth 1012). Közvetlen közelében további kisebb badeni 

megtelepedések nyomaival, mint például Balatonőszöd-Csárdai-dűlő, Szólád-Öregaszó, 

Szólád-Kertek mögött (Belényesy et al. 2006), Szólád-Kertek alja (Horváth 2012, 438-

440), illetve még keletebbre Zamárdi-Kútvölgyi-dűlő.  
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A Jamai-pataktól nyugatra eső területeken Ordacsehi-Bugaszeg lelőhelyén 

szórványosan, de mind bolerázi, mind klasszikus badeni megtelepedés megfigyelhető 

volt (Gallina et al. 2002, 15; Polgár – P. Szeoke 2004, 41).  Ezt a láncolatot követte a 

Fonyód környékén feltárt lelőhelyek sora (Gallina – Somogyi 2007; Koós 2007; Molnár 

2007), melyet a Nagyberek zár le. A Nagyberek öblözete déli partjának késő rézkori 

lakottságát kevéssé ismerjük, de feltételezhetően folytatódott a megtelepedések sora. A 

Nagyberek nyugati oldalán, a Marcali-löszháton található Balatonkeresztúr-Réti-dűlő 

lelőhelye emelkedik ki a késő rézkori badeni települések közül. Nyugat felé további sűrű 

településhálózatot feltételezhetünk a feltárások alapján (Honti et al. 2004, 2007). 

A dél-balatoni régió késő rézkori településszerkezetének pontos meghatározása a 

további elemzések feladata lesz, azonban feltételezhetően szórt szerkezettel állunk 

szemben. Az ilyen településszerkezet különálló, rendszerint kisebb méretű 

házegységekből áll. Az emberek aktivitási zónái nagy területen szóródhatnak szét, de 

bizonyos helyeken gócpontokat, közösség területeket alkottak. Ez a típusú település 

akkor jöhet létre, ha az ott megtelepedő közösségek véletlenszerűen vagy szabályosan 

időről időre odébb költöznek, amelynek okai között szerepelhet a lakóépületek 

megújítása, a terület elhasználása vagy egyéb környezeti befolyásoló tényezők (Rouse 

1972, 99-100).  

Az ilyen típusú települések elemzése során tisztában kell lennünk azzal, hogy a nagy 

felület ellenére, az általunk feltárt objektumok valószínűleg nem fedik le a telep teljes 

élettartamát, és szem előtt kell tartanunk, hogy az általunk megfigyelt jelenségek időben 

és tevékenységek szintjén is több fázisban/szinten jöhettek létre, de a feltárás során már 

csak ezt az egy „összecsúszott” vetületét találjuk meg. Ha pedig egy hosszabb 

időtartamot veszünk figyelembe nem biztos, hogy a telepen belül megtaláljuk a 

megtelepedés összes fázisát, illetve szórt településszerkezet esetében a településen egy 

időben létező több háztartás megléte nehezen bizonyítható.  
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11.3. A kapott eredmények alapján a települések egymáshoz való viszonya a 

dél-balatoni régióban 

 

A badeni kultúr-komplexum Balaton déli partja mentén található síkvidéki, horizontális 

településein végzett eddigi belső szerkezeti vizsgálatok alapján a következő 

megfigyelések összegezhetők. 

          

11.6. ábra. A Tetves-patak melletti dombháton feltárt badeni település-részletek 
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A késő rézkori települések azonos geomorfológiai környezetben helyezkedtek el, a 

terület az adatok tanúsága szerint végig sűrűn lakott volt a badeni kultúra időszaka alatt. 

A vizsgált település-részeken a badeni kultúra korai és későbbi fázisainak megtelepedési 

nyomai is előfordultak. Ezek között különleges figyelmet érdemel a Tetves-patak medrét 

követő meridionális dombháton megfigyelt település koncentráció, amely azt mutatja, 

hogy a terület folyamatosan lakott volt (11.6. ábra). Az itt feltárt, különböző fázisokba 

tartozó település-részletek a domboldal felváltva történő használatát jelzik. Ugyan, 

jelenleg a teljes domboldalból csupán egy nagyon szűk sávot látunk, de az sejthető, hogy 

az idő előrehaladtával a megtelepedés dél felől északi irányába mozdult el.  

A dolgozatban szereplő hét badeni lelőhely települési objektumainak elsőszintű 

elemzése azt mutatja, hogy vannak visszatérő szabályszerűségek a gödrök 

elrendeződésében és feltöltődésük folyamatában. A lakóépületek helyének keresésénél a 

tárológödörnek meghatározott szabályos objektumtípust elsődleges „indikátor” 

jelenségként alkalmaztam, abból a megfigyelésből kiindulva, hogy olyan őskori 

lelőhelyeken, ahol házak nyomai is azonosíthatók, a tárológödrök a lakóépületek 

közvetlen közelében találhatók (Winter 1976, 75; Boelicke 1982; Lüning 1982, 1997; 

Hendon 2000, 43; Pavlů 1982, 2000, 2010;). A nagyobb mennyiségű paticsos feltöltődés 

pedig esetleg összeomlott, leégett ház közelségét jelezheti (Tringham 1995, 79-107; 

Chapman 2000a). Ezek, és további jelek alapján olyan üres területeket kerestem a 

lelőhelyeken, ahol a fentebbi elemzésben kifejtett jelenségek valamilyen együttállása 

figyelhető meg. Összesen 29 helyet jelöltem meg a különböző fázisú település-

részleteken, amelyek közepén egykor egy lakóépület állhatott. Szeretném hangsúlyozni, 

hogy ezeket a kiválasztott körzeteket csak feltételesen neveztem egy ház körüli 

egységnek, ezek csupán a kutatás további kiindulópontjainak tekinthetők. Több 

esetében már az elemzések első fázisában kérdésessé vált háztartásként való kezelése, 

csakúgy mint Balatonkeresztúr lelőhelyen. 

A kutatás e szakaszában kijelenthető, hogy nem figyelhető meg eltérés a badeni kultúra 

különböző időszakaiban lakott települések belső szerkezete között a feltételezett 

háztartások szintjén, viszont Balatonkeresztúr részletesebben elemzett településrészén 

kimutatható volt egy háztartási egység (B4HE) kiemelkedő jellege, amely talán a 

háztartást alkotó emberek vezető szerepét tükrözi a településen. Nagyobb 

tárolókapacitásra utaló hasonló jelenség Balatonlelle-Rádi út mellett és Balatonlelle-

Rádpuszta-Temetőalja-dűlő lelőhelyeken is megfigyelhető volt, ennek tisztázása 
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azonban további elemzések után lehetséges. A badeni kultúrában megmutatkozó 

társadalmi különbségek meglétét már korábban is felvetették például a ritka rézleletek, 

mint a vörsi diadém (Bondár 1998, 35)  vagy a sármelléki réztőr és rézkés előkerülése 

kapcsán (M. Virág 1999, 37; Bondár 2002, 45). A klasszikus badeni időszakra, azonban 

mintha eltolódás lenne megfigyelhető a közösségi területeken megjelenő szimbolikus 

tevékenységek javára, amelyre Horváth is felfigyelt Balatonőszöd badeni településének 

elemzése során (Horváth 2012, 167).  

A területeken elszórtan elhelyezkedő háztartási egységekhez átlagosan 2-4 tároló gödröt 

lehetett hozzárendelni, de voltak ettől több (7-8) tárológödörrel rendelkező egységek is. 

Az elsődlegesen tárolásra kialakított gödrök két vagy három oldalról vették körbe a 

feltételezett házak területét. Több esetben megfigyelhető volt, ha viszonylag kevesebb 

ilyen típusú gödör helyezkedett el egy üres tér körül, akkor ezek nagy része egyrétegű 

vagy alig rétegzett betöltésű volt, paticsos-égett betöltés nem jellemezte őket és ezek 

leletanyagban is szegényesebbek voltak. Ha nagyobb számú, tárolásra használt objektum 

volt egy körzetben, akkor azok sokszor párokat, néha sorokat alkottak, és szinte minden 

esetben volt közöttük nagy mennyiségű, háztartási hulladékkal feltöltődött, másodlagos 

funkciójú tárológödör. Az előbbi „sterilebb” gödröknél az objektum elsődleges funkciója 

vagy annak éppen akkori megszűnése feltételezhető, míg az utóbbiaknál, ahol mindkét 

fajta feltöltődés megtalálható, talán a háztartáson belüli gödör megújítással 

számolhatunk. A régebbi gödrök legtöbbször hulladéktárolóként funkcionáltak tovább, 

de megfigyelhető volt közöttük más, szimbolikus tevékenységekhez köthető jelenség is. 

A szabályos, kerek, de nem méhkas alakú gödrök között is feltételezhető elsődleges 

tároló funkció, de sok esetben elhelyezkedésükből és feltöltődésükből arra lehet 

következtetni, hogy már használatból kivont, szemét gyűjtésre használt tárológödrök 

voltak. A felsorolt háztartási egységek között néhány esetben ez a jelenség nagyon jól 

végigkövethető volt (pl. M7/S35 (B4.HE), 67/4 (B3.HE, B4.HE)). Voltak olyan körzetek, 

ahol az üres területet körülvevő objektumok nagy része jól láthatóan paticsomladékkal 

és esetleg égésre utaló rétegekkel feltöltődve kerültek elő, többször a gödröt lezáró 

legfelső rétegben (M7/S13: K.5HE és 67/2: KO1.HE) Ezeknél az egységeknél már 

feltételezhetjük a ház és ezzel együtt a körzet felhagyását is. Több esetben, ezekben a 

paticsos gödrökben emberi temetkezések, vagy emberi maradványok is találhatók. 

Kijelenthető, hogy a vizsgálatba bevont lelőhelyeken a patics, a különleges – kultikus 

tárgyak és az emberi temetkezések sok esetben összekapcsolódtak, de nem 



443 
 

kizárólagosan. Az egy-egy badeni fázison belül feltételezett háztartási egységek nagy 

valószínűséggel egymást követő megújítások lehettek, amelyre bizonyos esetekben 

egymáshoz való közelségük is utal. Annak eldöntése, hogy melyik egység létezhetett 

először és melyik követte, arra a gödrökből vett mintákon végzett radiocarbon mérések 

vihetnek közelebb.  

 

A fentebb elvégzett elemzések kiindulópontot szolgáltattak a háztartási egységeken 

túlmutató közösségi területek azonosítása felé is. Egy részt, további kutatást igényel a 

Tetves-patak menti település-koncentráció egyik részletén Balatonszemes-Szemesi-

berek és Balatonlelle-Rádpuszta-Temetőalja-dűlő lelőhely területén megfigyelt, nagy 

számú tűzhely és kemence koncentráció, amely összehasonlítva a többi lelőhelyen 

tapasztaltakkal, a háztartásoktól különálló munkaterületet is jelenthet. Ez esetben 

felmerülhet a kerámiaégetés – kerámiakészítés, mint lehetséges tevékenység, de ennek 

alátámasztására a területen feltárt leletek alapos elemzése lesz szükséges. A 

balatonkeresztúri bolerázi és badeni településen tetten érhető tevékenységek nagy 

része a háztartások szintjén zajlott. Bizonyos esetekben, mint a bőrmegmunkálás és 

szövés-fonás, a tevékenységre utaló nyomok már csak egy-egy területen, egyes 

háztartási egységeknél megfigyelhetők, amely bizonyos fokú specializációt jelenthetett a 

háztartások között. A pattintott és csiszolt kőeszközök nyersanyagainak beszerzése és 

készítése esetében azonban elképzelhető, hogy a nyersanyagokat regionális, a 

különlegesebb távoli nyersanyagokat pedig esetleg szupra-regionális szinten szerezték 

be (Horváth 2012, 402) és készítették, legtöbbször csak az eszközök kerültek a 

településekre. Ennek a tevékenységnek a vezető szerepét akár a balatonőszödi badeni 

közösség tagjai is betölthették. A másik különleges jelenség a Balatonkeresztúr-Réti-

dűlőn megtalált állati és emberi temetkezések egy csoportja, illetve Balatonszemes-

Szemesi-berekben a több helyszínen is kimutatható intenzív rituális tevékenységek, 

amelyek a szakrális élet kiemelkedő voltát jelentik a badeni-kulturkompexum ezen kis 

szegletében is.  Balatonőszöd-Temetői-dűlő badeni lelőhelyén megfigyelt nagy közösségi 

áldozatok bemutatása alapján és az állatáldozati gödrök jelentős száma, illetve a 

településen megtalálható transzcendessel kapcsolatba hozható tárgyak gyakori 

előfordulása alapján (Horváth 2012),  a településnek a régió szakrális életében játszott 

központi szerepe valószínűsíthető. A dél-balatoni régió jellemzően gazdag a kultikus és 

különleges tárgyak előfordulásában, amely jelezheti ezen a régió fontosabb szerepet 
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töltött be a badeni kultur-komplexum életében (Bondár 2002, 45; 2013, 101). 

Elképzelhető, hogy a dél-balatoni régióban ún. agglomerációk jöttek létre a rituális 

helyek környezetében, illetve a szórtabb településszerkezet mellett, mint egy speciális 

rituális központ működött néhány település, amely települések közötti egyfajta 

kozmológiai munkamegosztásként is értelmezhető (Kristiansen 2006, 171-173). A dél-

balatoni régióra vonatkozó több kutatás is hasonló eredményekre jutott (Bondár 2002, 

2013; Horváth 2012), így egyetérthetünk azzal a kijelenthető, hogy a települések között 

valamiféle hierarchia, státuszbeli különbség lehetett, amely a mikro-régión belül 

mindenképp valamilyen hatalmi vagy kultikus központra, gazdasági centrumra utal, ahol 

nagyobb létszámú közösségek élhettek. Ezeken a helyszíneken bonyolódhatott a 

kereskedelem, és itt történhettek a közösségi összetartozás rendszeres szertartásai, 

ünnepei is (Bondár 2013, 101). 
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12. Összegzés 

 

A doktori disszertáció fő célja az volt, hogy az eddigieknél részletesbben felvázolja a 

badeni kultúr-komplexum kisebb, de reprezentatív területi egységének, a dél-balatoni 

régió területének településszerkezeti sajátosságait. Ez annál is inkább időszerű kérdés, 

minthogy az utóbbi időben igen erőteljesen megkérdőjeleződött a badeni kultúra, mint 

egységes kulturális egész létjogosultsága (Furholt 2008a; 2008b; 2009; Horváth 2012; 

Bondár 2010). A legújabb kutatások azt mutatják, hogy a badeni kultúra alapját jelentő 

badeni kerámiastílus sem mutat határozott elterjedést, éles határok nem húzhatók 

megjelenése köré (Furholt 2008a). Ezért fontos, hogy esetünkben is regionális szinten 

próbáljuk meg először feltérképezni a badeni időszak település-szerkezeti 

jellegzetességeit, amelyre a Balaton déli partja mentén végzett nagy felületű megelőző 

régészeti feltárások lelőhelyeiről származó településtörténeti adatok és nagyobb 

mennyiségű, komplex leletanyag, valamint a korábbi időszakok kisebb feltárásai 

elegendő forrásanyaggal szolgáltak.  

A dél-balatoni badeni népesség megtelepedésének területi jellegzetességeinek és a 

feltételezett egységes jellegtől való regionális eltérések megértéséhez, azonban meg kell 

ismernünk azt a tevékenységi teret, ahol az ezeket befolyásoló folyamatok lejátszódtak. 

Azaz a településeken belüli közösségi élet különböző szintű színtereit (Kalla 2013, 24). A 

legalapvetőbb szociális tér a lakóház belső tere és a teljes közösség által használt 

települési terület  között létezik egy közbeeső szervezeti egység, a háztartások szintje. A 

háztartások régészeti lenyomatai, a háztartási egységek fontos értelmezési szintet 

jelentenek, mint a közösségi interakciók színterei, ezzel meghatározva a közösség 

életének és anyagi kultúrájának számos jellegzetességét (Wilk – Rathje 1982, 617-618; 

Rapoport 1990, 9-20; Bailey 1996, 143). 

Vizsgálódásom középpontjában a kultúra átlagos háztartásának lehetséges 

körvonalazása áll, amelyek a társadalom alapvető egységeit képezték. Reményeim 

szerint a rendelkezésemre álló adatok alapján a háztartási egységek felismerésével, 

jellemzőik leírásával, közelebb jutunk a badeni települések település-szerkezeti 

sajátosságainak pontosabb megismeréséhez a kutatott területen. 

Disszertációm célja volt egy olyan munka elkészítése, amely a területen végzett 

nagyfelületű feltárások sajátosságaiból származó régészeti információk értékelése 

alapján kiindulópontként szolgálhat a dél-balatoni régió késő rézkori települések belső 
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szerkezetének ilyen irányú elemzésére. A településszerkezet elemzésével remélhetőleg 

hasznos információkat kaphatunk a térségben élő közösségek életmódjáról és jellemző 

gazdasági tevékenységéről, amely a későbbi társadalomrégészeti elemzések esetében 

fontos kiindulási pont lehet. Az eredmények értékelésekor figyelembe kell venni, hogy 

ez a munka csak az első lépés a leletanyagok ilyen szempontú feldolgozásának hosszú 

folyamatában. Egy ilyen jellegű összetett, minden szempontot figyelembevevő kutatás 

azonban jelentősen meghaladja egy doktori disszertáció kereteit. Ez a több szempontú 

és több vizsgálati mód integrálását igénylő munka maradéktalan elvégzése csak több 

szakember egységesített munkájával képzelhető el. Ahhoz azonban, hogy érdemben 

tovább tudjunk lépni a badeni kultúr-komplexum településszerkezetének, akár csak egy 

kisebb régió vonatkozásában végzett kutatásában, ezeket az alapvető, de aprólékos 

feltáró munkát igénylő mozaikokat kell egymáshoz illesztve kirakosgatnunk egy-egy 

nagyobb képet. 

 

Disszertációm abból a feltételezésből indul ki, hogy a háztartások régészeti 

azonosítására van lehetőség,  minthogy a mindennapi élet alapvető tevékenységei egy jól 

körülhatárolható, meghatározott területen és meghatározott ideig mentek végbe 

(Winter 1976, 25; Wilk – Rathje 1982; Rapoport 1990; Blanton 1994; Hendon 1996; 

Jongsma – Greenfield 2003, 21). Erre még abban az esetben is van mód, ha nem ismerjük 

a háztartási egységekhez tartozó házak régészetileg azonosítható megjelenését. A 

háztartási egységeket a megfigyelt vagy statisztikailag bizonyított objektum-

csoportosulások alapján lehetséges körvonalazni, mivel a maradandó nyomokat hagyó 

gödrök jellegzetes módon kapcsolódnak a lakóterületekhez, akkor is, ha a ház 

szerkezetének nyomai nem őrződtek meg (Hendon 2000, 43). Munkámban kísérletet 

tettem annak meghatározására, hogy milyen típusú, funkciójú objektumok tartozhattak 

a ház körüli egységhez, mi lehetett kiterjedésük térbeli és időbeli határa, valamint a 

háztartások területén belül milyen tevékenységi körök emlékei őrződtek meg. 

A településszerkezeti sajátosságok elemzésének másik aspektusa a tágabb környezeti 

(geomorfológiai, hidrológiai, klimatológiai stb.) azonosságok feltérképezése - amelyek 

makroszinten meghatározzák a települések elhelyezkedését - pedig segítették a dél-

balatoni régión belüli összehasonlítást. Ezek a vizsgálatok alapvető információkat 

szolgáltathatnak egy átfogó, regionális késő rézkori településhálózati kutatás és modell 

kialakításához. 
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A kutatott terület a Dunántúli-dombság északi részén található, a Balaton-medence és 

Belső-Somogy kistájait öleli fel. A vizsgált régió kiterjedése megközelítőleg 650 km2. 

(Marosi - Somogyi 1990, 483-508; Dövényi 2010, 436-462). A Balaton déli partja mentén 

folyó, az M7-es autópálya és 67-es út építését megelőző, régészeti feltárások által 

érintett badeni lelőhelyek elsősorban a Marcali-háton, a Nagyberek mentén és a Somogyi 

parti síkon találhatók. A földrajzi adottságok bemutatásánál a területek részletesebb 

leírása mellett kitértem a Balaton, mint a különböző korú emberi kultúrákat körülvevő 

környezet egyik legfontosabb elemére. A tó természetes állapotában vízállását csupán 

klimatikus tényezők határozták meg, így a 19. századi végleges szabályozást megelőző 

időszakban határozottan szélsőségesebb vízszintingadozások befolyásolhatták a part 

mellett megtelepülő közösségek életét (Jakab et al. 2005, 407). A Balaton mindenkori 

vízállása, a tófelület nagyságának kiterjedése és a tó vizének a talajvíz-viszonyokra 

gyakorolt hatása minden korszakban meghatározták a löszhátakon az emberi 

megtelepedésre alkalmas területek elhelyezkedését, kiterjedését és ezek gazdasági 

hasznosíthatóságának módját. 

A Balaton déli partja mentén közvetlen vízparti településekről nem beszélhetünk, mert a 

tó viszonylag kis vízmélysége miatt a part közeli területek elmocsarasodtak. Az öblök 

között húzódó löszhátakon csak víz közeli településekkel számolhatunk. Ez azt jelenti, 

hogy a települések a tó közeli domboldalakon mindig olyan övezetben helyezkedtek el, 

amelyet a tó rövid távú vízállás-ingadozása közvetlenül nem befolyásolt. 

 

A disszertációm következő részében az esettanulmányként kiválasztott lelőhely, 

Balatonkeresztúr-Réti-dűlő rövid bemutatása után a lelőhelyen feltárt leletanyag 

bemutatását, illetve a közel egyidejűleg használt objektumok azonosítását végeztem el. A 

lelőhely kerámiaanyagának tipo-kronológiai elemzése azt mutatta, hogy a lelőhelyen a 

badeni megtelepedés három nagyobb fázisát lehetett teljes biztonsággal elkülöníteni. A 

meghatározott edénytípusok alapján elvégeztem a kerámiaanyagot tartalmazó 

objektumok szeriációját és korrespondencia-analízisét, amelyek a megerősítették a 

három fő csoport különállását.  Ugyanakkor kimutatták a korai klasszikus fázis 

típusainak szóródás is, amely a parabola ívét is eltorzította. Ez a fázis kerámiatipológiai 

jellemzőinek szerteágazóságát mutatja. Az ebbe a csoportba sorolható gödrök anyagai 

között ugyanis a korábbi, bolerázi fázis jellemzői kevésbé, míg a késő klasszikus időszak 

formai és díszítésbeli jellegzetességei jobban keverednek. Ez egyrészt jól mutatja a 
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bolerázi és klasszikus badeni fázis bizonyos szintű különválását, illetve a badeni 

kerámiatipológiával szemben megfogalmazott kritikák létjogosultságát (Bondár 2010, 

307; Horváth 2012).  

A lelőhely tipo-kronológiai megfigyeléseit radiokarbon adatokkal is volt lehetőségem 

kiegészíteni. A lelőhely késő rézkori horizontjáról jelenleg hét darab AMS mérés állt 

rendelkezésünkre, a vizsgálatok a Vienna Environmental Research Accelerator (VERA) 

készültek. A minták kiválasztásánál elsődleges cél volt, hogy azok relatív kronológiai 

szempontból tisztázott, és tipo-kronológiailag jól meghatározható formájú és díszítésű 

kerámiaanyagot tartalmazó telepjelenségekből kerüljenek radiokarbon mérésre. A 

minták alacsony számának és az időszakra vonatkoztatható radiokarbon görbe platókkal 

és hurkokkal tagolt szakasza következtében a település teljes életének és egyes 

fázisainak hosszát rendkívül óvatosan kell kezelni. Az elemzések alapján azonban annyi 

biztonsággal kijelenthető, hogy a balatonkeresztúri késő rézkori település nagy 

kronológiai fázisainak váltása és időszaka egybeesik a kultúra teljes elterjedési területén 

tapasztaltakkal (Stadler et al. 2001; Wild et al. 2001) valamint az esetek 

nagytöbbségében a régió legújabb abszolút kronológiát érintő publikációinak 

követeztetéseivel (Siklósi 2009, 462-466.). 

 A dolgozat következő részében a megközelítőleg egy időhorizontba sorolható települési 

objektumok elemzése és területre vetítése alapján, szóródásukban visszatérő 

mintázatokat kerestem. Az objektum-csoportok szerkezetében a badeni megtelepedés 

mindhárom fázisában olyan üres területeket jelöltem meg, amelyeket a más időszakok 

és kultúrák háztartási egységeinél is megfigyelt szabályosság alapján elsősorban 

tárológödrök és szabályos gödrök vesznek körül. Ezeket a helyszíneket feltételesen a 

háztartási egységnek, az üres területet pedig az ahhoz tartozó lakóház vagy házak 

helyeként jelöltem meg. A bolerázi időszakra hat, a korai klasszikus badeni 

megtelepedésre négy a késő klasszikus badeni fázisra egy ilyen gödörcsoport volt 

körvonalazható. 

Kutatásom további része a leletanyag részletes kvalitatív és kvantitatív elemzésére 

koncentrált, amely alapján megkíséreltem a gödörcsoportokból azokat kiválasztani, 

amelyek háztartási egységként is létezhettek a késő rézkori településrészen. A leletek  

térbeli-statisztikai elemzésével és térinformatika segítségével a lelőhely térképére 

kivetített leletszóródások alapján lehetőséget nyílt a különböző leletkategóriák 

mennyiségi és minőségi együttes vizsgálatára. A különféle típusú gödrök elhelyezkedése 
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és a leletszóródás alapján ezután olyan területek kerültek meghatározásra a lelőhelyen, 

ahol egy nagyobb üres terület körül a legváltozatosabb gödör összetétel volt 

felfedezhető, lehetőleg változatos leletanyaggal. A jelenségeknek ez a fajta kombinációja 

több esetben 15-20 méter sugarú körrel lefedhető objektumcsoportként volt 

meghatározható. 

A következőkben különféle statisztikai módszereket alkalmaztam a leletek egymáshoz 

és a területen szóródó gödrök viszonyának minél alaposabb feltérképezésére. A 

gödrökből előkerült eszközök, tárgyak korrespondencia-elemzése a változók általános 

homogenitását mutatta, csoportokat nem képzett, tehát a feltárt tárgyak, eszközök nagy 

része egységesen előfordulhatott a háztartásokban. Voltak azonban a központi 

halmaztól távolabb eső leletek, illetve objektumok, amelyek esetében később figyelembe 

vettem, hogy esetleg ezek az általános eszközkészletéből kilógó leletek és az ezeket 

tartalmazó gödrök nem biztos, hogy a háztartási egységekhez tartozóként 

értelmezhetők. Az egyoldalú korrelációs elemzés használatával a gödrökben talált 

leletek (tárgyak, eszközök) összefüggéseinek alaposabb, objektív szempontú vizsgálata 

volt a cél. Az egyoldalú korreláció a táblázatban megadott változók együttes 

előfordulását, egymáshoz való viszonyát vizsgálta. A mátrix a legerősebben a pattintott 

kőeszközök és csonteszközök közös előfordulását mutatta ki, amely a tárgyak 

háztartásokban használt alap eszközkészletét jelenthették és bizonyos 

csoportosulásokban olyan háziipari tevékenységekre mutathatnak rá, mint 

eszközkészítés, bőrmegmunkálás vagy textilkészítés. Végül pedig az állatcsont leletek 

klaszteranalízise vitt közelebb a balatonkeresztúri badeni lelőhelyen feltételezhető 

háztartások körvonalazásához.  

Az objektumtípusok szóródása és az állatcsont leletanyag Csippán Péter (Csippán 2012) 

által elvégzett klaszteranalízise hasonló eredményekre jutott. A két háztartás-

lokalizációs eljárás alapján feltételezett háztartások közül hatból négy fedi egymást, 

amely a két analitikai módszer helyességét bizonyítja. A statisztikák fényében az 

eredmény korántsem meglepő, hiszen a korabeli háztartások az adott igényekre minden 

bizonnyal hasonló válaszokat adhattak. A badeni népesség társadalmi hierarchiája az 

egyes háztartások húsfogyasztási szokásai alapján az egyes háztartási egységek között 

lényegi különbség a fenti elemzés kapcsán nem bizonyítható.  

A felvázolt feltételezett háztartások egységenként való elemzése és összehasonlítása 

több aspektusból történt meg; a háztartások fogyasztása, a háztartások specializációja, 
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és a háztartások diverzitása szempontjából. Az ebből levonható következtetések a 

következők.  

A házat körülvevő feltételezett háztartási egység részei a következők lehettek: 

 2-6 tárológödör (lehetett közöttük tetővel fedett) 

 2-3 kisebb-nagyobb, szabályos gödör (feltételezhetően egy részük a későbbi 

talajfolyamatok által eldeformálódott tárológödör lehetett) 

 2-3 szabálytalan formájú gödör vagy gödörkomplexum a közelben 

 tűzhely, kemence (nincs minden háztartási egységnél) legtöbb esetben gödörben 

kialakított tűzhely figyelhető meg.  

A háztartási egységet alkotó objektum típusok összetétele természetesen változhatott 

háztartásonként.  

A településen megfigyelhető, hogy általában a kerámia- és állatcsont-töredékek nagyobb 

felhalmozódása a gödörcsoport déli, délnyugati felén észlelhető, amely etnoarcheológiai 

példák alapján a bejárat felőli oldalra utal (Alexander 1999, 83). A tárológödrök a ház 

oldala mellett sorban helyezkedtek el. Valószínűleg funkcionálisan is léteztek közöttük 

méretbeli különbségek, illetve a beszakadt, megrongálódott tárológödröt új válthatta fel, 

és a régebbit másra használták tovább. A kicsit távolabb fekvő szabálytalan gödrök 

elsősorban háztartási hulladéktárolók lehettek. A nagyobb, ilyen típusú gödrök és gödör-

komplexumok az agyagnyerő funkción kívül több esetben ideiglenes tűzhelyet 

tartalmaztak, illetve munkaterületek lehettek a háztól kicsit távolabb. Különálló 

kemence a legtöbb egységnél, nem került elő, így feltételezhető, hogy vagy ideiglenes 

kisebb tüzelőhelyeket használtak az épületen kívül főzésre, vagy a házon belül folyt az 

ételek elkészítése. Ezek alapján elképzelhető, hogy a kemencék nem elsősorban főzés-

sütéshez kapcsolódhattak, hanem más tevékenységhez, amely nem háztartási, hanem 

annál magasabb, talán települési szinten folyhatott, mint például az aszalás, füstölés, 

magok pörkölése vagy esetleg kerámiaégetés, mint néhány Budapest környéki 

lelőhelyen ez kimutatható volt (Endrődi –Gyulai 2001, 29). Kutak szintén csak nagyon 

bizonytalan adatok alapján feltételezhetők a településen, de ha voltak, nem 

háztartásokhoz kötődtek, hanem a település közössége vagy legalábbis több háztartás 

tagjai közösen használta. 

Minden feltételezett háztartásban megtalálhatók voltak az alapvető létfenntartáshoz 

szükséges élelem-előkészítés eszközei, mint edények, őrlő és vágóeszközök és 

konyhahulladék. Az őrlés folyamata azonban két helyen is kiemelkedő jelleget mutat 
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(B2.HE és B4.HE), mely utóbbinál mindez magas tárolókapacitással, edénykészlet 

számmal és étkezési hulladékkal párosult.  

A háztartások között bizonyos egységek esetében felvetődött a házi specializáció 

lehetősége, amely a helyi szükségleteket elégíthette ki, és valószínűleg részmunkaidőben 

történhetett háztartások közötti munkamegosztás alapján. Csonteszközök készítése és 

csont és kőeszközök javítása szinte minden háztartásban tetten érhető volt. A 

kőeszközök készítése azonban nem ennyire egyértelmű, készítésük nagyon 

minimálisnak tűnik, a különlegesebb nyersanyagok pedig inkább regionális szinten 

kerülhettek beszerzésre. A textilkészítés a leletszóródások alapján leginkább a B1.HE-

2.HE és B4.HE és a KO3.HE háztartási egységnél összpontosul, míg a bőrmegmunkálás a 

B3.HE, B4.HE, KO2.HE és KÉ1.HE egységeknél érhető tetten. A tevékenységek 

megoszlását figyelembe véve, a badeni településen háztartások közötti munkamegosztás 

rajzolódott ki. Továbbá a rendelkezésünkre álló adatok alapján a bolerázi időszak 

B4.HEháztartási egységnek nevezett gödörcsoport kiemelkedő jellege körvonalazódott. 

További elemzések feladata lesz kideríteni, hogy egy különleges státuszú háztartás 

lenyomatát látjuk-e, esetleg az egész településrész egy háztartási egységnek tekinthető, 

amelyen a központi épület a platón elhelyezkedő gödreit látjuk, vagy egy kiemelkedő 

státuszú háztartás és más, a település magasabb szintjén zajló tevékenységek térben és 

esetleg időben is eltérő lenyomatait látjuk együttesen. 

Két esetben lehetett feltételezni háztartások területén kívüli élelem-előkészítés bizonyos 

részfeladataira szakosodott munkaterületet a lelőhelyen. Az egyik az őrléshez 

kapcsolható, elsődleges vagy ’de facto’ hulladék kategóriába sorolható nagyméretű és 

súlyú, ép őrlőkövek koncentrációja alapján került kiválasztásra. A másik pedig a késő 

klasszikus fázis településrészletén feltárt boltozatos kemence és az azt körülvevő 

gödörcsoport, amely a főzés-sütés mellett helyet adhatott a tartósítás feladatainak, mint 

aszalás, füstölés. A kerámialeletek mennyisége és minősége felvetette a kerámiakészítés, 

mint tevékenység helyének keresését. A lelőhelyen erre utaló nyomok csak nagyon 

szórványosan kerültek elő. A leletszóródási összesítők alapján csak a bolerázi 

településen van bármilyen támpontunk a tevékenység végzésére. A fazekasságot, illetve 

azon belül a finomkerámia készítését a háztartások szintje feletti tevékenységnek 

feltételezhetjük, az edénykészletek egységes, kifinomult formavilága miatt is, amelynek 

színtere talán a település nyugati széle lehetett, de az erre utaló adatok hiánya miatt a 

regionális szinten történő gyártás sem hagyható figyelmen kívül. 
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A szimbolikus tevékenységek a balatonkeresztúri badeni település mindhárom 

periódusában intenzíven jelen voltak. A település élete során szinte minden háztartási 

egység esetében megfigyelhetőek voltak a szimbolikus tevékenységek lenyomatai, 

amelyek átitathatták a közösség mindennapjait. Ezek megnyilvánulásai lehettek a 

különböző rituálék (Souvatzi 2008, 186-193), amelyek esetünkben a leletek tanúsága 

szerint kapcsolatban hozhatók a lakomázás (feasting) jelenségével is (Kalla 2013, 13). 

Erős jelenlétük a telep életében arra utal, hogy ezek a szimbolikus tevékenységek a 

háztartások, a település és a régió szintjén is meghatározók lehettek. A következő, 

klasszikus badeni időszakra a plató közepén elhelyezkedő B4.HE háztartási egység 

központinak nevezhető helyszínének szakrális tartalma tovább öröklődik, mivel ez a 

terület fokozatosan háztartások közötti térré alakul át és a település késő klasszikus 

badeni fázisának idejéből ezen a területen álltatáldozati gödrök sora került elő. Ekkora a 

terület funkciója is megváltozhatott és szimbolikus cselekmények színtere lett. Az 

áldozati gödrökben általánosan megfigyelt szarvasmarhák dominanciájával szemben 

Balatonkeresztúron a sertések túlsúlyával számolhatunk. Abban az esetben ha az 

állatáldozati gödrök a népesség állattartáshoz való szoros kapcsolatának, tőlük való 

függésének leképeződései, akkor a sertések állatáldozati gödrökben való hangsúlyos 

megjelenése külön jelentéssel bírhatott a település szempontjából, amelyre a teljes 

település szintjén illetve a környezetben történő változások adhatnak magyarázatot. E 

jelenség arra utalhat, hogy az emberek mindennapi életét nagyban befolyásoló 

környezeti változásokra adott válaszok azonnal beépültek a transzcendentális világot 

befolyásolni kívánó tevékenységek körébe. 

A badeni megtelepedés három elkülönített fázisaihoz köthető telepjelenségek 

geomorfológiai vizsgálata során a balatonkeresztúri lelőhelyen a település 

súlypontjának elmozdulására találtunk régészeti adatokat (Fábián – Serlegi 2009; Serlegi 

et al. 2012). A bolerázi időszak végéig a település szerkezetében megfigyelhető volt, hogy 

a korszakhoz tartozó régészeti objektumok a Nagyberek széléhez közel eső területeken 

is megtalálhatóak voltak. (Ezeken a részeken a mai szabályozott balatoni vízszint mellett 

is talajvízhatás jelentkezett a gödrökben.) Mindemellett a telep lakóinak állattartási 

szokásaira jellemző volt a szárazságtűrő kiskérődző, a juh és a kecske dominanciája. A 

bolerázi időszakból származó kagylóhéjak oxigénizotóp-összetétele kiegyensúlyozott 

klímára utaltak, így a régészeti és természettudományos adatok jól kiegészítették 

egymást. A korai klasszikus badeni időszak vizsgálatának eredményeinél azonban már 
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jelentős eltérések voltak megfigyelhetők a két tudományág eredményei között. Míg a 

régészeti adatok alapján a fentebb vázolt klímaváltozás irányának folytatódásával lehet 

számolni, addig a kagylóhéjak oxigénizotóp-összetétele azt mutatta, hogy a 

klímafolyamatokban egy visszarendeződés játszódott le. A korai klasszikus időszakból 

vett minták oxigénizotóp-összetétele száraz időszakra utaltak, míg a kései klasszikus 

fázisra elsősorban kiegyensúlyozott klímát feltételezhetünk a térségben. Az éghajlati 

feltételek ezekben az időszakokban, közel hasonlóak lehettek mint a bolerázi fázis 

idején. Ezzel szemben sem a település szerkezetében, sem a tenyésztett állatállomány 

összetételében nem tapasztaltuk a bolerázi időszakéhoz hasonló állapotokhoz való 

visszatérést. A település nem hasznosította újra a terület alacsonyabb tengerszint feletti 

részeit, illetve az állatállományban fokozatosan erőteljessé válik nedves körülményeket 

jobban tűrő sertés dominanciája. 

Ennek a jelenségnek a hátterében azokat az összefüggéseket feltételezhetjük, amelyek az 

éghajlati változások dinamikája és az emberi közösségeknek a különféle jellegű és 

intenzitású változásokra adott reakciói között fennállnak. A kagylóhéjak stabilizotópos 

vizsgálati eredményei alapján, a bolerázi és a kora badeni időszak közötti átmeneti fázis 

szélsőséges, erősen ingadozó jellegű időjárási viszonyai közepette, esetleg a 

bizonytalanná váló növénytermesztés miatt a közösség gazdálkodásának súlypontja 

áthelyeződhetett az állattenyésztésre, illetve a szárazságtűrő kiskérődzőkről más 

állatfajtákra. A szarvasmarha és a sertés markáns jelenléte a letelepedett életmódra 

jellemző, csak úgy, mint a valódi gabonafajok megjelenése, a kerámiaművesség nagyon 

magas színvonala, valamint újabban a teljesen feltárt, vagy megbecsülhető alapterületű 

telepek nagysága és jellege. Ezek miatt a badeni kultúr-komplexum gazdálkodási 

rendszerét a földműveléssel változó arányban kiegészített nagyállattartó, pásztorkodó 

jellegű, részben talán külterjes életmódként jellemezhető, legalábbis a régióban. 

A balatonkersztúri adatok azt mutatják, hogy habár az éghajlati körülmények ezt az igen 

intenzív átmeneti fázist követően, a klasszikus badeni időszak során folyamatosan 

visszarendeződtek a bolerázihoz hasonló értékekre a rézkori közösség már nem reagált 

a lassú és nagyjából egyenletes éghajlati és környezeti visszarendeződésre (Serlegi et al. 

2012). Ezzel szemben jól látható, hogy a szimbolikus tevékenységek szintjén erőteljesen 

beépült a dél-balatoni régió szakrális életébe. 
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Disszertációm végén a Balatonkeresztúr-Réti-dűlő badeni lelőhelyet magába foglaló dél-

balatoni régió néhány késő rézkori lelőhelynek a település-objetum elemzése segített  a 

Balatonkeresztúron megfigyelt jelenségeket nagyobb területeken is tesztelni.  

A késő rézkori települések azonos geomorfológiai környezetben helyezkedtek el, a 

terület az adatok tanúsága szerint végig sűrűn lakott volt a badeni kultúra időszaka alatt. 

A vizsgált település-részeken a badeni kultúra korai és későbbi fázisainak megtelepedési 

nyomai is előfordultak. A Tetves-patak medrét követő meridionális dombháton 

megfigyelt település koncentráció azt mutatja, hogy a terület folyamatosan lakott volt. 

Az itt feltárt, különböző fázisokba tartozó település-részletek a domboldal felváltva 

történő használatát jelzik. Ugyan, jelenleg a teljes domboldalból csupán egy nagyon szűk 

sávot látunk, de az sejthető, hogy az idő előrehaladtával a megtelepedés dél felől északi 

irányába mozdult el.  

A területeken elszórtan elhelyezkedő háztartási egységekhez átlagosan 2-4 tárológödröt 

lehetett hozzárendelni, de voltak ettől több (7-8) tárológödörrel rendelkező egységek is. 

Az elsődlegesen tárolásra kialakított gödrök két vagy három oldalról vették körbe a 

feltételezett házak területét. A kutatásnak ebben szakaszában az kijelenthető, hogy nem 

figyelhető meg eltérés a badeni kultúra különböző időszakaiban lakott települések belső 

szerkezete között a feltételezett háztartások szintjén, viszont Balatonkeresztúr 

részletesebben elemzett településrészén kimutatható volt egy háztartási egység (B4.HE) 

kiemelkedő jellege, amely talán a háztartást használó emberek vezető szerepét tükrözi a 

településen. Nagyobb tárolókapacitásra utaló hasonló jelenség Balatonlelle-Rádi út 

mellett és Balatonlelle-Rádpuszta-Temetőalja-dűlő lelőhelyeken is megfigyelhető volt, 

ennek tisztázása azonban további elemzések után lehetséges. A badeni kultúrában 

megmutatkozó társadalmi különbségek meglétét már korábban is felvetették például a 

ritka rézleletek, mint a vörsi diadém (Bondár 1998, 35)  vagy a sármelléki réztőr és 

rézkés előkerülése kapcsán (M. Virág 1999, 37; Bondár 2002b, 45).  Talán ennek a 

jelenségnek egy másik aspektusa, hogy a klasszikus badeni időszakra, eltolódás 

figyelhető meg a közösségi területeken megjelenő szimbolikus tevékenységek javára, 

amelyre Horváth Tünde is felfigyelt Balatonőszöd badeni településének elemzése során 

(Horváth 2012, 167).  

Bizonyos esetekben, mint a bőrmegmunkálás és szövés-fonás, a tevékenységre utaló 

nyomok a településeken belül már csak egy-egy területen, egyes háztartási egységeknél 

voltak megfigyelhetők, amely bizonyos fokú specializációt jelenthetett a háztartások 
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között. A pattintott és csiszolt kőeszközök nyersanyagainak beszerzése és készítése 

esetében azonban elképzelhető, hogy a nyersanyagokat regionális, a különlegesebb 

távoli nyersanyagokat pedig esetleg szupra-regionális szinten szerezték be (Horváth 

2012, 402) és készítették, legtöbbször csak az eszközök kerültek a településekre. Ennek 

a tevékenységnek a vezető szerepét akár a balatonőszödi badeni közösség tagjai is 

betölthették. A másik különleges jelenség a Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn megtalált állati 

és emberi temetkezések egy csoportja, illetve Balatonszemes-Szemesi-berekben a több 

helyszínen is kimutatható intenzív rituális tevékenységek, amelyek a szakrális élet 

kiemelkedő voltát jelentik a badeni-kulturkompexum ezen kis szegletében is.  

Balatonőszöd-Temetői-dűlő badeni lelőhelyén megfigyelt nagy közösségi áldozatok 

bemutatása alapján és az állatáldozati gödrök jelentős száma, illetve a településen 

megtalálható transzcendessel kapcsolatba hozható tárgyak gyakori előfordulása alapján 

(Horváth 2012),  a településnek a régió szakrális életében játszott központi szerepe 

valószínűsíthető. Az őszödi telep regionálisan kiemelkedő szerepét azonban csak akkor 

fogadhatjuk el tényként, ha a régió szisztematikus településhálózati és település 

hierarchiai vizsgálata, valamint hasonló kiterjedésű feltárt lelőhelyek, megegyező 

volumenű leletanyagok azonos szintű feldolgozása megtörténik. Ezeknek a hiányában 

nem egyértelműsíthető, hogy csak a kutatásban meglévő aránytalanságok, vagy 

ténylegesen egy kiemelkedő regionális szerep nyilvánul meg a balatonöszödi telep 

kiugró jellegében. 

A dél-balatoni régió jellemzően gazdag a kultikus és különleges tárgyak előfordulásában, 

amely akár jelezheti azt is, hogy a régió fontosabb szerepet töltött be a badeni kultur-

komplexum életében (Bondár 2002b, 45; 2013, 101). Elképzelhető, hogy a Dél-Balaton 

mentén ún. agglomerációk jöttek létre a rituális helyek környezetében, illetve a szórtabb 

településszerkezet mellett, mint egy speciális rituális központ működött néhány 

település, amely települések közötti egyfajta kozmológiai munkamegosztásként is 

értelmezhető (Kristiansen 2006, 171-173). A dél-balatoni régióra vonatkozó több kutatás 

is hasonló eredményekre jutott (Bondár 2002b, 2013; Horváth 2012), így egyetérthetünk 

azzal, hogy a települések között valamiféle hierarchia, státuszbeli különbség lehetett, 

amely a mikro-régión belül mindenképp valamilyen hatalmi vagy kultikus központra, 

gazdasági centrumra utal, ahol nagyobb létszámú közösségek élhettek. Ezeken a 

helyszíneken bonyolódhatott a kereskedelem, és itt történhettek a közösségi 

összetartozás rendszeres szertartásai, ünnepei is (Bondár 2013, 101). 
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A kutatások elvégzése, valamint a dolgozat megírása során egyre inkább világossá vált, 

hogy a badeni kultúrkör dél-balatoni régióra vonatkozó település szerkezeti, 

térhasználati és településhierarchiai képének megrajzolása önmagában is összetett 

feladat. Ezen felül csak az első lépcsője egy átfogó népesség és társadalom 

rekonstrukciónak, valamint az úgynevezett badeni kultúrkör hagyományos, egységes 

régészeti felfogásának újragondolásában Mint a munka folyamán számos helyen 

említettem ezek a folyamatok a kultúra elterjedési területének számos helyén 

felmerültek a kutatásban. 

Egyértelműen körvonalazódott, és a gyakorlati munka során igazolódott – az, az akár 

közhelyként is felfogható gondolat - hogy a minél szélesebb tudományos kép kialakítása 

és felépítése a legelemibb régészeti információ, a leletanyag és a feltáráson rögzített 

adatok aprólékos feldolgozásán alapszik. Erre a megalapozott adatbázisra és 

következtetésrendszerre lehet ráépíteni az egyre szélesebb és egyre több tudományág 

módszereit és vizsgálatait bevonó kutatási irányokat, amelyek elvezetnek minket végül 

egy megbízhatónak mondható, átfogó regionális szintű kép kialakításához. A 

disszertáció készítése során elvégzett munka ennek a folyamatnak a belépőszintje, a 

teljes kép kialakítása átfogó, gondosan felépített és számos kutató munkájának, és 

kutatási módszer eredményeinek integrált vizsgálatát követeli meg. 
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