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Bevezetés

A bakonyi kõnyersanyag források gazdagsága
vonzotta a neolitikus településeket, fõként a
lengyeli kultúra késõi idõszaka hagyott markáns
nyomot Veszprém megyében. Mindez jó alkalmat
kínál számunkra a késõ neolitikum/kora rézkor
tanulmányozására. A kitermelõhelyek helyzete,
valamint terepbejárás és a régészeti lelõhelyeken
elõkerült kõeszközök vizsgálata alapján 3 mûhely-
körzetet sikerült azonosítanunk a megyében: az
elsõt Szentgál környékén, a másodikat Zirc-
Eplény-Hárskút környékén, a harmadikat Nagy-
tevel-Pápa környékén1 (1. ábra 1.). Közülük a
Dunántúl nyersanyag-ellátásában központi szere-
pet játszó szentgáli Tûzköves-hegy2 és az azt körül-
vevõ települések3 kutatása volt az elsõ. A Tûzkö-
ves-hegy körüli lelõhelycsoport feltárását követte a
nagyteveli tûzkõbánya4 és környezetének5 kutatása,
a közelben Kup-Egyes lelõhelyen folyt feltárás6. A
két mûhelykörzetet a Bakony választja el egy-
mástól. A Magas-Bakonyban felfedezett, a hárskúti
és eplényi tûzkõ-elõfordulásokhoz kapcsolódó 2.
mûhelykörzet eddig csupán terepbejárási adatok-
ból ismert, feltárást nem végeztünk és a pontos
kiterjedése is bizonytalan. Két jelentõs lelõhely,
Zirc és Pénzesgyõr a szentgáli településekhez
hasonlóan a nyersanyagforrás közvetlen közelében
található, a felszínen gyûjtött kõanyag határozott
kapcsolatot mutat a kitermelõhelyekkel.7

A Bakony déli oldalának lelõhelyei jól kutatot-
tak, a hegység belsejében és az északi oldalon érde-

kességgel bír minden új adat. Ebbõl a szempontból
fontos, hogy egy beruházáshoz kapcsolódó meg-
elõzõ feltárás lehetõséget kínált egy újabb lengyeli
lelõhely kutatására a Bakony északi oldalán.

A lelõhely földrajzi helyzete

A Vanyola térsége nagyközépnyomású gáz-
vezeték építéséhez kapcsolódó feltárás a lengyeli
kultúra már ismert településén folyt 2004. július
21. és augusztus 6. között. A lelõhely az MRT 4.
kötetében Bakonyszentiván 10/5. számon szere-
pel8, de a feltárás területe közigazgatásilag Pápa-
teszérhez tartozik, KÖH azonosítója 7235. 

A lelõhely Veszprém megye északkeleti részén, a
Pápa – Veszprémvarsány úttól északra, Pápateszér
közvetlen nyugati szomszédságában, a vasúti
megálló közelében található a Bakonyszentiván és
Pápateszér között folyó Szakács-érre enyhén lejtõ
domboldalon, 175 m tengerszint feletti magassá-
gon (1. ábra 2.). Sajátos táj veszi körül, a Bakony-
aljának nevezett, északnyugat-délkeleti irányú pa-
takok által szabdalt dombhullám, mely átmenetet
képez a Bakony és a Kisalföld között. A lelõhely
felszínen érzékelhetõ nyoma mintegy 500 m
hosszú és 400 m széles. Ez a dombhát teljes széles-
sége, azon túl nyugati irányban a Szép-tó nevû dûlõ
beszédesen utal a hely lakhatatlanságára, keletre
pedig a patak valaha Hosszú-tónak nevezett 200 m
széles mocsaras völgye húzódik. Ez a lápos kör-
nyezet nagyon jellemzõ a Bakonyaljára. 
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A gázvezeték nyomvonala észak-déli irányban
keresztülhalad a lelõhely keleti felén, majd a patak
irányába fordul. A teljes nyomvonalat feltártuk 3 m
szélességben (a szélességet megszabta, hogy csak a
0228 helyrajzi számú földút területe volt feltárha-
tó), 400 m hosszan. A lengyeli kultúra telepjelensé-
geit találtuk meg, összesen 26 objektumot: 3 ház-
részletet, 2 nagy agyagkitermelõ gödröt és több
kisebb gödröt, továbbá egy középkori gödör részle-
tét és néhány, nyilvánvalóan a korábbi kertészethez
tartozó recens beásást.  

A rendkívül kemény agyagtalajban a kerámia
felülete erõsen lekopott, állatcsont nem maradt
meg, kivéve egy agancsot és néhány szarvasmarha
fogat. A kerámia alapján a lelõhely a lengyeli kul-
túra fiatalabb idõszakába sorolható. A patakmeder-
hez közeli szakaszon – objektum nélkül – a vonal-
díszes kerámia kultúra néhány kerámiatöredéke
került elõ. Szintén vonaldíszes leletanyagot talál-
tunk a 4., 21. és 22. objektumban.

A feltárás (2. ábra)

A keskeny, hosszú észak-déli irányú és a hozzá
csatlakozó rövid nyugat-keleti irányú felület bete-
kintést adott a lengyeli település patak felõli
szélének szerkezetébe. Az egyes objektumcsopor-
tok között 100 méteres leletmentes sávokat talál-
tunk, ami azt mutatja, hogy a domb pereméhez
közel nem volt intenzív a területhasználat. Lehetsé-
ges, hogy a lelõhely egészére igaz ez a megállapítás,
a viszonylag nagy lelõhelyfolt talán egy lazán be-
épített település eredménye. 

A feltárást megnehezítették a talajviszonyok, a
30–100 cm vastag, rendkívül kemény vörös agyag-
talajban a beásások nem rajzolódtak ki, a bontás is
igen nehéznek bizonyult. A lengyeli kultúra néhány
korábbi feltárásán a Bakony déli lábánál tapasztal-
tunk már hasonló jelenséget. További közös vonás
az állatcsont szinte teljes hiánya. A vörös agyag
alatt átmenet nélkül következik a sárga homokos
altalaj. A feltárt szakasz patakhoz közeli végén
áradások okozta rétegzõdést figyeltünk meg. 

A pataktól induló szakaszon az elsõ 25 m-en
beásás foltját nem sikerült megfigyelnünk, a vörö-
ses agyagtalajban azonban volt leletanyag, elsõsor-
ban kõeszköz, valamint néhány, a vonaldíszes
kerámia kultúrába sorolható edénytöredék. 

A lengyeli kultúra jelenségei négy csoportban
koncentrálódtak. Az elsõ a 6–8. szelvényben a
2–8–9. objektum, valamint ebbe ásták bele a 3.

számú, középkori kerámiát tartalmazó gödörrész-
letet. A lengyeli gödör 15,50 m hosszú, szélessége
meghaladja a felület szélességét, mélysége a felszín-
tõl mérve 100–140 cm, a lehumuszolt felülettõl
mérve 40 cm. A lengyeli kultúra településeire
jellemzõ nagyméretû agyagkitermelõ gödörrõl van
szó. Ez a hatalmas beásás adta a feltárt leletanyag
harmadát, mintegy ezer darab kerámiatöredéket.
Délnyugati részében (a 8. objektumban) hatalmas
paticsdarabok voltak. 

A következõ jelenségcsoport 23 m-re délnyugat-
ra került elõ. Három cölöplyukként meghatá-
rozható objektumról van szó (4., 5., 6.) a 13–14.
szelvényben. A 4. objektum egy 100 x 50 cm mé-
retû, 30 cm mély ovális, északnyugat-délkeleti
irányú gödör. A keleti fele hiányzik, nem volt meg-
figyelhetõ. A felületen keresztül egy 20 cm mély
árkot húztunk humuszolás közben keresve a jobb
észlelési lehetõséget, de sikertelenül. A gödörben
nagy paticstömböket találtunk. A lelet kevés, a
kerámiaanyag egy része vonaldíszes. Az 5. objek-
tum az elõzõtõl 70 cm-re volt, azzal párhuzamos
helyzetû. Jellegzetes lengyeli cölöplyuk, ovális,
egyik oldala felé lépcsõzetesen mélyül. Mérete 180
x 104 cm, mélysége a legmélyebb pontján 80 cm a
lehumuszolt felülettõl mérve. A humuszolás
mélysége nem haladta meg az 50 cm-t, szemben a
patak felé vezetõ szakasz 1 m-es mélységével. Az
objektum betöltésében itt is találtunk paticsot,
méghozzá a 4. objektum felõli oldalon, tehát a
betemetõdés egyszerre történhetett. A cölöplyuk-
ban viszonylag sok kerámia és egy kevés állatcsont
is volt. A kerámiatöredékek között elõfordult egy
karcolt díszû, a leletanyag többi részétõl eltérõ
darab. A 6. objektum az 5-tõl délre lévõ 100 x 85
cm méretû, 30 cm mély ovális cölöplyuk. Kevés
vékony falú finom kerámia volt benne. A két
objektum összetartozását jelentheti a korban
azonos, a lelõhely egészétõl kissé eltérõ leletanyag.
Egy lengyeli ház kis részletét látjuk itt, ahol a
gázvezeték nyomvonala megtörik és a feltételezett
ház ezáltal a feltárási sávon kívülre esik. 

A következõ jelenségcsoport az elõzõhöz hasonló
távolságban, 23 m-re került elõ, ez egy másik
házrészlet a hozzá tartozó cölöplyukakkal a 18. és a
20–21. szelvényben. A 19. objektum egy kisebb
cölöplyuk. Mérete 30 x 20 cm, mélysége 20 cm.
Leletanyag nem volt benne. Közvetlenül mellette
találtuk a 10. árkot, lényegében ez egy hármas
cölöplyuk, 185 x 80 cm a mérete, 20–28 cm a
mélysége. A sor iránya délnyugat–északkelet. Lelet-
anyag ebben sem volt. Mintegy 7 m-re délre követ-



kezik egy másik, ezzel párhuzamos sor, a 27., 12.,
11. cölöplyukak. A 27. ovális, 50 x 40 cm, 40 cm
mély, a 12. cölöplyuk 40 cm átmérõjû kerek, 37 cm
mély, a 11. pedig 40 x 35 cm méretû ovális, 24 cm
mély. Déli irányban a középsõ cölöplyuktól 1,8 m-
re találtuk a 13. számú kerek, 40 cm átmérõjû, 42
cm mély cölöplyukat. A 27-12-11. sortól 5 m-re
délre azzal párhuzamosan fut egy szintén 3 cölöp-
lyukból álló sor. A 17. kerek, 40 cm átmérõjû,
77 cm mély, a 16. kerek, 40 cm átmérõjû, 69 cm
mély, a 15. kerek, 40 cm átmérõjû, 68 cm mély. Az
elõzõ sorhoz hasonlóan a középsõ cölöplyuktól dél-
re 60 cm-re itt is találtunk egy újabb cölöplyukat, ez
kisebb, 25 cm átmérõjû, 31 cm mély. A 17-ben lévõ
paticson kívül leletanyag ezekben nem volt.

A két sor között középen egy 150 cm átmérõjû,
40 cm mély gödör volt, 14. számmal. Egy
mélyedésben nagy paticstömbök feküdtek az alján.
A kerámiaanyag viszonylag kevés. 

A következõ objektum (20.) 55 m-re délre talál-
ható a 32–33. szelvényben, egy sekély, nagyobb
gödör gazdag leletanyaggal. Mérete 3,90 x 2,60 m,
mélysége 20–29 cm. A gödörtõl 4 m-re délre, a 34.
szelvényben magányos cölöplyukat találtunk (23.).
Ovális, mérete 70 x 50, mélysége 16 cm. Lelet-
anyag nem volt benne.

A következõ jelenség 100 m-re délre, az 55. szel-
vényben került elõ, a 21. objektum. A nagyjából
kerek, 1,80 x 1,70 m méretû, 23 cm mélységû
sekély, teknõs aljú gödörben agancstöredékeket
találtunk. A kerámiaanyag kis része korábbi, a vo-
naldíszes kerámia kultúrába tartozik. 

A 22. objektum 160 cm-re délre található az
55–56. szelvényben, szintén kerek, 200 x 160 cm
méretû (keleti széle a felületen kívülre esik), 34 cm
mély. A kerámialeletek között itt is elõfordul
vonaldíszes töredék. 

Tovább délre 15 m-re az 59–61. szelvényben egy
nagyobb gödörrendszert tártunk fel, a 24–25–26.
objektumot. Hossza 10,60 m, elfoglalja a felület
teljes szélességét. Rendkívül sekély, 10–25 cm mély,
szabálytalan, egyenetlen aljú gödör. Leletanyaga
méretéhez képest viszonylag csekély.

Közvetlenül a nagy gödör déli szélétõl 20 cm-re
van a 35. objektum a 61. szelvényben. Félig feltárt
gödör, a keleti széle a felületen kívül esett. Mérete
120 x 50 cm, mélysége 16 cm. Leletanyag nem volt
benne.

A 30. objektum 25 m-re délre, a 66–67.
szelvényben található. Ovális, 98 x 70 cm méretû,
19 cm mély cölöplyuk leletanyag nélkül. Felette a
szántott réteg és a vörös agyag határán paticsot

találtunk a metszetben 1 m hosszan (29.) és 110
cm-re északra egy paticcsal lazán betöltõdött
cölöplyukat (28.).  Ehhez a jelenségcsoporthoz tar-
tozik két további cölöplyuk 4 m-re délre, a 33. és
34. Kerek, 40 cm átmérõjû, 42, illetve 40 cm mély
objektumok, szintén leletanyag nélkül. Valószínû-
leg szintén ehhez csatlakozik 9 m-re délre a 31. és
32. cölöplyuk a 69. szelvényben. A 31. kerek,
90 cm átmérõjû, 26 cm mély, a 32. kerek, 40 cm
átmérõjû, 40 cm mély. A 31-ben néhány darab
kerámiatöredék volt és felette a vörös agyagban
jelentõs mennyiségû patics. Ezek az objektumok a
lelõhely déli szélét jelzik, a felületen tovább délre
nem találtunk régészeti jelenséget. 

A feltárt jelenségek értelmezése

A nagyjából észak-déli irányú gázvezeték-nyom-
vonal a lelõhely keleti szélén 3 házként értelmez-
hetõ jelenségcsoporton haladt keresztül. Az 5. ob-
jektum a lengyeli kultúra egy jellegzetes háztípusá-
nak déli középsõ mély oszlophelyét jelzi. A nyom-
vonal irányának megváltozása miatt az 1. ház kívül
esik a feltárt területen. A 2. ház 20 m-re délre állt.
Ezt három cölöplyuksor alkotja, a 19-10., 27-12-
11. és 15-17. köztük a 14. gödörrel. Két hely-
iséges, 15 m hosszú épület lehetett a ház, ha fel-
tételezzük a három sor összetartozását. Érdekesség,
hogy a rövidebb helyiség mindkét falának déli
oldalán volt egy-egy kisebb cölöplyuk a középsõ
oszlophely mellett. Az egyik cölöplyukban (17.) és
a kisebbik helyiség közepén lévõ gödörben (14.)
jelentõs mennyiségû patics a ház leégésére utal.
A gödör az omladék bekerülése miatt valószínûleg
a házhoz tartozhatott. A patics nem az egész gödör-
ben, hanem csak a déli felén, egy 80 cm átmérõjû
kerek foltban jelentkezett, nem kizárt, hogy ez az
objektum is oszlophely volt. Ebben az esetben egy
hosszanti oszlopsor rekonstruálható a helyiségben.
A 3. ház jóval távolabb, a lelõhely déli szélén állt,
225 m-re az elõzõtõl. A 30., 33., 34., 32., 31.
cölöplyukak alkotják. Szintén 15 m hoszú, két
helyiséges konstrukció képzelhetõ el. Itt ugyancsak
paticsos omladék jelezte a ház leégését. A szántott
réteg és a vörös agyagréteg határán talált paticsos
omladék billenti a mérleg nyelvét a házként való
értelmezés felé. Egyébként a település szélén futó
oszlopsorok kerítést is jelezhetnek. Az épülettõl
25 m-re északra talált 24–25–26. számú sekély
gödör a benne talált cölöplyukak miatt talán a
házhoz tartozó gazdasági építmény lehetett. Húsz
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méternyire ettõl a jelenségtõl a 21. gödörben talált
agancsdarabok valószínûleg megmunkálásra vár-
tak. Érdekes a 21. és 22. objektum abban a vonat-
kozásban is, hogy a vonaldíszes kultúra leleteit is
tartalmazta – a vonaldíszes objektum nyoma nem
került elõ.

A 2-8-9. nagy agyagkitermelõ gödör az 1. háztól
keletre a település szélén jellegzetes eleme a len-
gyeli lelõhelyeknek. A 20. gödör funkciója ponto-
sabban nem meghatározható. 

A keskeny sávban feltárt teleprészlet nem engedi
meg a megismert házak pontos rekonstrukcióját.
Az mindenesetre látszik, hogy oszlopszerkezetes,
kéthelyiséges, észak/északnyugat-dél/délkeleti tájo-
lású, 15 m hosszú házakról van szó. Ez jellegzetes a
lengyeli kultúrában9. Az 1. házat csupán a Veszp-
rém, Jutasi u. házait10 idézõ déli középsõ mély
cölöplyuk képviseli. A mellette talált 4. cölöplyuk-
nak a konstrukcióhoz való tartozása valószínû
mind helyzete, mind a bennük talált paticstömbök
elhelyezkedése alapján. A 6. objektum hovatarto-
zása kérdéses. A 2. és a 3. házat nagyrészt kis, ke-
rek cölöplyukak rajzolják ki. A 2. északi fala egy
cölöplyukból és árokból áll. A déli helyiségnek fel-
tehetõen a hossztengelyében is találunk tetõt alátá-
masztó sort. A 2. háznál a két helyiség méretében
tapasztalt különbség, az, hogy a déli helyiség
kisebb az északinál, a korai rézkorban a Kisalföl-
dön nem ritka11. Az oszlophelyek csekély méreté-
bõl, mélységébõl ítélve a település szélén a patakra
lejtõ domboldalon erõsen erodálódott a felszín. 

A leletanyag12

Kerámia

A kerámiaanyag jórészt a lengyeli kultúra ter-
méke, csupán egy kis része vonaldíszes. A DVK
telep egyetlen objektumát sem tudtuk azonosítani,
a kerámia részben a patak partjához közeli
szelvényekbõl került elõ, részben pedig a 4., 21. és
22. gödrökbõl. Ezek meglehetõsen távol esnek egy-
mástól (150 m-re), nem alkotnak egységes tömböt.
A rendkívül kemény agyagtalaj károsította a

kerámia felületét, a díszítés alig érzékelhetõ, a
vonaldíszes kerámia inkább csak az anyaga alapján
volt a többitõl elkülöníthetõ. A 21. objektumban
talált zselizi töredékek (7. ábra 1., 3.) alapján a
település a vonaldíszes kerámia kultúra fiatalabb
idõszakában élhetett a lelõhelyen.

A lengyeli kerámia egyharmada a 2-8-9. számú
nagy gödörbõl került ki (3-4. ábra), egynegyede a
20. gödörbõl (5. ábra 10-13., 6. ábra). A maradé-
kon nyolc további objektum osztozik. A leletanyag
egészében a késõ lengyeli idõszakra jellemzõ
egyetlen töredék kivételével. Az 5. objektumban,
az 1. házként értelmezett cölöplyukban találtunk
egy karcolt díszû táltöredéket (5. ábra 1.). A perem
alá helyezett hegyesedõ bütyök a tálon és az objek-
tum többi lelete, például a behúzott nyakú nagy
kerek bütyök (5. ábra 5.) és a behúzott peremû
bikónikus tál (5. ábra 6.) alapján valószínûleg
Lengyel II. korú az objektum, bár szórványosan
elõfordulhat karcolt díszû kerámia a késõ lengyeli
telepeken is13, egy karcolt meanderdíszeset talál-
tunk például Ajkán14. A többi lelet, a hengeres
nyakú váza töredéke (5. ábra 2.) és a csõtalpas tál
töredéke (5. ábra 3.) nem bír korhatározó jelleggel.
Ez alapján arra gondolhatunk, hogy a település
élete a Lengyel II. idején kezdõdött és a Lengyel
III-ban hosszabb ideig tartott. 

A többi feltárt objektum kerámiaanyaga egysé-
ges, sárga, barna, ritkábban sötétszürke színû,
általában kerámiazúzalékkal, néhány esetben ka-
viccsal soványított. Egész edény nem került elõ, sõt
a töredékekbõl sem volt kiegészíthetõ. Fõként
tálperemeket találtunk, csonkakúpos (6. ábra 1.,
2., 3.), kihajló peremû (8. ábra 5.) töredékeket és
kevés profilált táltöredéket (7. ábra 15.), valamint
hengeres felsõ részû tálperemet (6. tábla 6.).
A behúzott peremû tálakat kis tál (8. ábra 1.), éles
hasvonalú tál (5. ábra 5.) és félgömbös tál (5. ábra
4.) képviseli. Csõtalptöredék viszonylag kis szám-
ban került elõ (3. ábra 10., 4. ábra 6., 7. ábra 10.).
Fazékként azonosított kihajló, gyakran benyom-
kodott, bevagdalt peremû, tölcséres nyakú
töredékbõl van a legtöbb (3. ábra 1., 5. ábra 12.,
13.). Elõfordul a fazekak között a hengeres nyakú,

9
PAVÚK 2003., 466.

10
REGENYE 2004.

11
VIRÁG-FIGLER 2007., 357.

12 A veszprémi Laczkó Dezsõ Múzeum Õsrégészeti gyûjteményében beleltározva, ltsz.: Õ2012.1.1-
13

RACZKY 1974., 11. ábra 8.
14

REGENYE 2011., 17. tábla 4.



öblös vállú változat (3. ábra 5.), valamint kisebb
méretben a hangsúlyozott vállú is (3. ábra 11.,
12.). Kevés a finomabb kerámia, nem jellemzõ a
bikónikus, éles hasvonalú, behúzott aljú három-
részes edény (7. ábra 5.). A nagyon kevés vékony
falú, homokkal soványított edénytöredék több-
nyire csak ívelt hastöredékek formájában került
elõ, elõfordul köztük néhány bikónikus hastöredék
is (5. ábra 8.). Nem ritka a nyélcsöves kanál
(4. ábra 9.). Feltûnõ, hogy vastag falú, nagyobb
tárolóedény darabja nem volt a leletek között. A
díszített töredékek aránya alacsony, alig 7%. Ez
nem meglepõ, tekintve a kerámia felületének
kopottságát, ugyanezt tapasztaltuk Szentgál–Füzi-
kúton a talaj által szintén erõsen erodált felületû
kerámia esetében15. Nem véletlen, hogy díszítés-
ként szinte kizárólag plasztikus díszítést és a perem
mintázását említhetjük. Néhány esetben vörös fes-
tés bizonytalan nyoma arra utal, hogy itt sem
hiányzott a kerámia színezése (4. ábra 8.). A
bütyök- és fültípusok változatossága és a nagyobb
méretek alkalmazása jellemzõje a leletanyagnak.
Különösen szembetûnnek a háromszög alakú,
felfelé húzott nagy bütykök (3. ábra 8., 6. ábra 14.,
8. ábra 12.), a csõrös fülek (4. ábra 2., 5. ábra 11.,
8. ábra 15.), a peremrõl induló (3. ábra 6., 6. ábra
12., 7. ábra 11.) vagy külön talált hosszú fülek
(3. ábra 7.), a peremre helyezett átfúrt bütyök
(4. ábra 7.), a hosszúkás álfülek (8. ábra 6.), a fer-
dén felrakott fülek (6. ábra 12., 7. ábra 4.) és az
átfúrt nagy kerek bütykök (3. ábra 9., 6. ábra 15.),
a kiugró kerek bütyök (8. ábra 10.), a kétfelõl
benyomott bütyök (5. ábra 10., 6. ábra 10.),
valamint a felfelé álló kis hegyes bütyök (5. ábra
4.). Mindezek jól behatárolják a kerámia korát,
lévén a késõ lengyeli kerámia jellegzetességei16, a
peremek bevagdalással való díszítése szintúgy.17

A 2-8-9. gödörben elõkerült egy csonkakúpos tál
az oldalán ferdén futó kettõs beböködött pontsor-
ral (4. ábra 4.). Sem a díszítési mód, sem a minta

nem jellemzõ a lengyeli kultúrára, pontsorral a
Balaton-Lasinja kultúra edényein találkozunk
nagyobb számban. Beböködött pontsor korábban
Szentgál–Füzi-kút késõ lengyeli lelõhelyen is fel-
bukkant már18, a díszítés továbbá Kisunyom–
Nádasi-tábláról ismert19, valamint morvaországi
párhuzama van.20 Szintén ebben a gödörben talál-
tunk egy fél tálat, behúzott peremmel, a törés-
vonalra tett lefelé hajló, csepp alakú bütyökkel
(4. tábla 1.). Ez az edény határozottan középsõ
rézkori formát mutat, azonban sem az objektum
többi lelete, sem magának a tálnak az anyaga nem
tér el a lelõhely kerámiájától, azzal egységes. A
Balaton-Lasinja kultúrának egyébként a tágabb
környéken sem ismert egyetlen lelõhelye sem,
tehát nem lenne életszerû a szórványos megtelepe-
dés feltételezése, valószínûbb, hogy a behúzott
peremû tál és a pontsorral díszített táltöredék a
lengyeli település kerámiájának része. Hasonló
leletünk volt már korábban is. Szentgál–Füzi-kúton
a 2. gödörben találtunk Balaton-Lasinja jellegû le-
leteket, köztük behúzott peremû tálat csepp alakú
bütyökkel, a pápateszérihez hasonlóan kannelura
nélkül. A jelenség a pápateszérivel teljesen azonos,
a táltöredék csak formájában tér el a gödör lengyeli
anyagától. Ezt akkor szórványos késõbbi meg-
telepedésként értelmeztem21, de ma már egyértel-
mû, hogy ez a jelenség a lengyeli kultúra legvégsõ
horizontját jelenti, amint azt Zalaszentbalázs ha-
sonló leletei mutatják.22 Ezt a horizontot képviseli
valószínûleg Andocs-Nagytoldipuszta is.23

A Szentgál környéki és a veszprémi lengyeli
lelõhelyek alapján jól ismert a Közép-Dunántúl
késõ lengyeli idõszakának anyagi kultúrája. A
Veszprém–Jutasi úton feltárt rézkori sírok kerámia
mellékletének és temetkezési sajátosságának a
Ludanice kultúrára utaló vonásai már megmutatták
azt az utat, amilyen irányba ez az anyagi kultúra
változott a középsõ rézkor elején.24 A veszprémi
településen nem találtuk meg a sírokhoz tartozó

11

15
REGENYE 2011., 8. diagram.

16 i.m. 56.
17 i.m. 40.
18

REGENYE 1994., 9. ábra 2.
19

KÁROLYI 1992., 22. tábla 3.
20 KOŠTUŘIK 1972., 36.
21

REGENYE 1994., 72.
22

BÁNFFY 1995., 79.
23

SOMOGYI 2000.
24

REGENYE 2006., 15.
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25 Részletesen ld. BIRÓ 1998. 5-7 táblázatok.
26

BIRÓ 2011a

települési réteget. A pápateszéri táltöredékek elõ-
kerülése azért fontos, mert segít a lengyeli kultúra
legkésõbbi horizontjának megismerésében. Füzi-
kút a Szentgál körüli telepek közül a késõbbiek
közé tartozik, a pápateszérihez hasonlóan való-
színûleg itt is a kultúra legkésõbbi horizontjával
van dolgunk. A kõnyersanyag elõfordulásokat ku-
tatva Zirc, Porva környékén, a Magas-Bakony
völgyeiben a lengyeli kultúrának felszíni gyûjtésbõl
olyan késõi lelõhelyeit ismertük meg, melyek felve-
tették a középsõ rézkorral való kapcsolat lehetõ-
ségét. Nem véletlen, hogy éppen a nyersanyagfor-
rások közvetlen környezetében találjuk meg a
lengyeli kultúra továbbélõ lelõhelyeit. 

Kõanyag

Pápateszér– Állomás-dûlõ lelõhelyrõl, a feltárás
összterületéhez képest, viszonylag szerény kõanyag
került elõ (410 darab, 1. táblázat, kõeszköz inten-
zitás adatok). Ennek fõ oka, hogy megelõzõ feltá-
rás révén, csak a gázvezeték nyomvonalába esõ
objektumok feltárására volt mód (a feltárt felület
mindössze kb. 10%-án tapasztaltunk telepjelensé-
geket) és a lelõhelyen a humusz egységesen eltávo-
lításra került.

Az elõkerült 410 darab megoszlása: pattintott
kõeszköz (387 db, 94%), csiszolt kõeszköz (4 db,
1%), szerszámkõ (19 db, 5%). Ez a kép megfelel az
eddig ismert bakonyi késõneolit lelõhelyek átlagá-
nak (2. táblázat). A begyûjtésnél nem történt sem-
milyen szelektálás, tehát – a szükséges humuszolás-
tól eltekintve – a kõanyag eredeti összetételén nem
módosítottunk.

A leletanyag egységesen a lengyeli kultúra II. és
III. fázisára keltezhetõ; a kerámia vizsgálata alapján
a 4., 21 és 22. objektumok esetében felmerül a kö-
zépsõ neolit (DVK) keltezés lehetõsége is. Az objek-
tumok közül kõeszközben kiemelkedõen gazdag a
20/1 objektum, és jelentõs a 9. objektum kõeszköz
mennyisége is. Az objektumonkénti megoszlást, a
fõbb típusok szerint, a 3. táblázat mutatja.

Az adatfelvétel a fõbb típus/nyersanyag csopor-
toknak megfelelõen készült.25 A típus-nyersanyag
mátrix – a kõanyag méretének megfelelõen –
közepesen gazdagnak mondható (4. táblázat).

A típuscsoportok és nyersanyagcsoportok szerin-

ti megoszlást összefoglalóan a 8. és 9. ábra mutat-
ja, a darabszám és a (mért) súly összefüggésében.

A leletanyag feltûnõ jellemzõi: mikropengék,
(14–16. ábra) sok és nagyon elhasznált magkõ
(maradék) (13. ábra), viszonylag kevés és gyenge
kidolgozású retusált eszköz (17–18. ábra), sok
használt és kevesebb sarlófényes penge (14. ábra
22., 15. ábra 7., 20., 17. ábra 9., 18. ábra 4., 13.),
nyelezési nyomok az eszközökön (14. ábra 7., 15.
ábra 7., 18., 16. ábra 9., 18. ábra 18., 19. ábra 1.,
20. ábra 2., 10., 22. ábra 5.). A retusált eszközök
között leggyakoribb a vakaró (16. ábra 19., 20.,
25., 26., 17. ábra 1., 3., 5., 6., 18. ábra 2., 10., 14.,
16., 17., 19. ábra 8.), a csonkított szilánk és penge
(18. ábra 1., 4., 9., 11., 12.) és a trapéz (17. ábra
4., 18. ábra 13., 18., 19. ábra 3.) az egyszerû
retusált pengék és szilánkok mellett.

Helyi csiszolt kõeszköz gyártás bizonyítékai:
nyersanyag, szilánk, félkész forma és csiszoló (12.
ábra 1–4., 21. ábra 1–4.). Ennek a tevékenységnek
a tényleges dimenzióit nem lehet megállapítani,
mert a feltárás jellegébõl adódóan csak egy keskeny
sáv megismerésére volt mód.

A szerszámkövek mennyisége jelentõs. Ezek elsõ-
sorban õrlõkövek és csiszolókövek és ezek
töredékei (22. ábra 1–3., 23. ábra 1–2., 4., 24. ábra
1.), valamint néhány kavics és ütõkõ (23. ábra 3.).

A nyersanyagspektrumban uralkodó a lelõhe-
lyen helyi nyersanyagnak tekinthetõ bakonyi
radiolarit (különösen sok hárskúti típus; (19. ábra
4–5., 7.)) és a teveli tûzkõ (20. ábra 5–6.), viszony-
lag sok a szintén helyi (bakonyi liász) kova nyers-
anyag (20. ábra 7.). Egzotikus elemek: krakkói
jura tûzkõ (20. ábra 3.), lessini kova (14. ábra 20.,
20. ábra 1.) (bizonytalan). A csiszolt kõeszköz
anyag fõként a lokálisnak tekinthetõ Balaton
felvidéki-kisalföldi bazaltból készül, a gyártási
hulladékok (nyersanyag, félkész forma, szilánkok,
12. ábra 1-2., 4.). A félkész balták között egy való-
színûleg kovából pattintott „elõformát” is találunk
(12. ábra 3.). A szerszámkövek között különleges
elem a nummulinás mészkõbõl készült csiszoló
(23. ábra 1.).

Az egységes jellegû leletanyag lehetõvé és szük-
ségessé teszi a kõeszköz anyag metrikus jellem-
zõinek vizsgálatát.26 Ezt a típus és nyersanyag ada-
tok függvényében tehetjük meg, a méretadatok és
a mért tömeg alapján. A pápateszéri anyag nyers-



anyag szempontjából meglehetõsen homogén,
ezért elsõsorban a típuscsoport megoszlás metrikus
jellemzõit vizsgáltam (5. táblázat). A hossz- és szé-
lességi adatokat egymás függvényében is ábrázol-
tam (11. ábra), melynek jelkulcsához az 5. tábláza-
ton is használt jelölést alkalmaztam.

A pápateszéri kõanyag jól illeszkedik a Bakony
mûhelykörzeteiben elõkerült késõneolit / koraréz-

kori ismert leletanyagok közé. Legfontosabb
jellemzõi a mikropenge technika, a bakonyi nyers-
anyagok (elsõsorban radiolarit) szinte kizárólagos
használata, kevés, de nagyon jelentõs egzotikus
elemmel. A csiszolt kõeszköz készítés a lelõhelyen
bizonyítottnak tekinthetõ, de a leletanyag töredé-
kes jellege miatt ennek valódi dimenzióit nem tud-
juk megbecsülni.27
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PÁPATESZÉR–ÁLLOMÁS-DÛLÕ NEOLITHIC SETTLEMENT

Pápateszér-Állomásdûlõ is an extended Late
Neolithic/Early Copper Age settlement on the
Northern fringes of the Bakony Mts. Its archaeo-
logical excavation became necessary in 2004 as
part of a preventive excavation due to the con-
struction of a gas pipeline. Consequently, the
observed features are in a linear array (Fig. 2) and
reflect only a sample of the settlement. Occasional
finds from the Linearband Pottery Culture demon-
strate that the settlement existed during the
Middle Neolithic period as well, however all the

settlement features identified belong to the
Lengyel Culture (II and III phase). Pottery finds
indicate that at least part of the settlement survived
till the beginning of the Balaton-Lasinja culture.

Lying close to the Bakony raw material sources,
the lithic industry is abundant and characteristic.
In view of our previous grouping, the site can be
assigned to zone III with the dominant use of
Bakony radiolarites together with Tevel flint, with
more than the usual northernly elements among
the radiolarites (i.e., Hárskút type radiolarite).
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Kõeszköz
(darab)

teljes felület
(m2)

kõeszközös
felület (m2)

kõeszköz
intenzitás /
teljes felület

(db/m2)

kõeszköz
intenzitás/
kõeszközös
objektumok

(db/m2)

Pápateszér
(lengyeli) 410 1580 145 0,259494 2,827586

Kup28 (DVK,
lengyeli) 2610 400 400 6,525 6,525

Szentgál-Füzikút29

(lengyeli) 1143 293 293 3,901 3,901

Füzesabony-
Gubakút30 (AVK) 942 8000 450 0,118 2,093

Felsõvadász-
Várdomb31 (Bükki) 719 350 350 2,054 2,054

Gellénháza32

(Starcevo, DVK) 1414 750 750 1,885 1,885

Litér33

(DVK-LBA) 188 4000 180 0,047 1,044

Aszód34 (lengyeli) 3988 4620 4197 0,863 0,950

Kompolt-Kistér35

(AVK, rézkor) 444 28700 n.a. 0,015 0,015

Sormás-
Törökföldek36

(lengyeli)
752 52500 n.a. 0,014

Sormás-Mántai
dûlõ37 (lengyeli) 533 37300 n.a. 0,014

1. táblázat. Kõeszköz intenzitás adatok – Pápateszér és összehasonlító adatok
Table 1. Lithic intensity data – Pápateszér site and comparative data

28
BIRÓ 2011b (Brno, elõadás)

29
BIRÓ 1994

30
BIRÓ közlés alatt (1)

31
BIRÓ közlés alatt (2)

32
BIRÓ-SIMON 2003

33
BIRÓ 2008

34
BIRÓ közlés alatt (3)

35
VADAY et al.1999

36
BARNA-BIRÓ 2009

37
BARNA-BIRÓ 2009
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2. táblázat. Néhány nagyobb dunántúli õskori lelõhelyek fõ típuscsoportjai
Table 2. Main type groups of some major Transdanubian lithic assemblages

38
BIRÓ 2011b

39
BIRÓ 1994

40
BIRÓ-SIMON 2003

41
BIRÓ 2008

42
BARNA-BIRÓ 2009

43
BARNA-BIRÓ 2009

44
BIRÓ 1998, VIRÁG 2003; 2004

pattintott kõeszköz csiszolt kõeszköz szerszámkõ
db % db % db %

Pápateszér (lengyeli) 387 94 4 1 19 5
Kup38 (DVK, lengyeli) 2273 87,3 15 0,57 313 12

Szentgál-Füzikút39

(lengyeli) 1945 96,2 14 0,69 62 3

Gellénháza40

(Starcevo, DVK) 1141 81,0 36 2,55 231 16,4

Litér41 (DVK-LBA) 188 100 0 0 0 0

Sormás-Török-földek42

(lengyeli) 638 84,8 83 11,03 31 4,1

Sormás-Mántai dûlõ43

(lengyeli) 489 89,8 39 7,1 16 2,9

Zalavár-Basasziget44

(Balaton-Lasinja) 78 22,6 9 2,6 257 74,7
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ásatási
egység

pattintott kõeszközök
csiszolt kõ-
eszközök

szerszám-
kövek Összesen

nyersanyag magkõ szilánk penge retusált
eszköz

I II III IV V VI VII
1. obj. 1 1
2. obj. 5 7 5 1 18
3. obj. 1 2 3
4. obj. 1 1 2 4
5. obj. 2 1 1 1 5
6. obj. 1 1
8. obj. 1 5 11 1 1 19
9. obj. 1 13 13 3 4 34
14. obj. 1 1
20. obj. 1 11 49 35 16 6 118

20/1. obj. 2 6 13 2 23
21. obj. 1 8 8 1 18
22. obj. 1 2 1 1 5
24. obj. 1 1 5 3 2 1 13
25. obj. 4 8 6 1 1 20
31. obj. 1 1

1. szelvény 2 9 2 4 17
2. szelvény 2 2 1 5
3. szelvény 3 12 3 18
4. szelvény 4 1 1 6
5. szelvény 1 1
6. szelvény 1 8 1 2 12
7. szelvény 2 15 9 26
8. szelvény 2 5 1 8
16. szelvény 1 1
70. szelvény 1 4 3 8

Egyéb 7 6 4 2 3 2 24
Összesen 6 56 177 111 37 4 19 410

3. táblázat. Típusmegoszlás az objektumokban és az ásatási egységekben
Table 3. Type group distribution in the excavation features and units
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4. táblázat. Típus-nyersanyag mátrix 
Table 4. Type / raw material matrix of Pápateszér – Állomás-dûlõ
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5. táblázat. A fõbb típuscsoportok metrikus jellemzõi
Table 5. Metric characteristics of the main type groups

pattintott kõeszközök – nyersanyagdarabok
összes db 6

min. 28 17 14 8,33
max. 75 42 35 118,6
átlag 47,1 32,6 22 40,2116

szórás (σ) 16,7 9,87 7,348 39,9924
st.err. 6,84 4,03 3 16,3268

pattintott kõeszközök – magkövek
összes db 56

min. 14 11 6 1,09
max. 72 64 37 89,36
átlag 31,8 26,2 19,45 20,8838

szórás (σ) 11,7 9,7 7,117 18,5132
st.err. 1,58 1,3 0,959 2,49632

pattintott kõeszközök – szilánkok
összes db 177

min. 7 4 1 0,05
max. 57 58 18 21,9
átlag 22,8 18,7 5,946 3,20148

szórás (σ) 8,92 8,93 3,383 3,82595
st.err. 0,69 0,69 0,261 0,29517

pattintott kõeszközök – pengék
összes db 111

min. 8 5 1 0,1
max. 48 22 17 17,8
átlag 24,7 10,8 3,261 1,12747

szórás (σ) 8,47 3,75 2,169 1,88449
st.err. 0,81 0,36 0,209 0,18218

pattintott kõeszközök – retusált eszközök
összes db 37

min. 13 7 2 0,3
max. 60 43 14 26,41
átlag 26,7 18,8 6,432 3,92324

szórás (σ) 11,6 8,68 3,005 4,94074
st.err. 1,91 1,42 0,494 0,81225

csiszolt kõeszközök
összes db 4

min. 23 30 12 23,6
max. 86 54 18 83,25
átlag 50,5 42,5 15,75 46,915

szórás (σ) 28,3 9,84 2,872 25,5892
st.err. 14,1 4,92 1,436 12,7946

szerszámkövek
összes db 19

min. 15 5 3 0,35
max. 93 94 57 334,95
átlag 51,7 39,8 21 93,7866

szórás (σ) 26,9 25,3 12,04 113,893
st.err. 6,36 5,97 2,84 26,845

mindösszesen db 410
min. 7 4 1 0,05
max. 93 94 57 334,95
átlag 26,9 19 8,18 10,3021

szórás (σ) 13,3 11,8 7,663 32,416
st.err. 0,67 0,59 0,386 1,63102
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1. ábra. 1. Mûhelykörzetek a Bakonyban. 2. A pápateszéri feltárás helyszíne
Fig.1. 1. Workshop districts in the Bakony Mts. 2. Location of the Pápateszér excavations
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2. ábra. Helyszínrajz a feltárt objektumokkal
Fig. 2. Site map with the excavated settlement features
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3. ábra. Pápateszér–Állomás-dûlõ, 2. objektum
Fig. 3. Feature 2.
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4. ábra. Pápateszér–Állomás-dûlõ, 1., 4-6. 8. objektum, 2., 7-8. 9. objektum, 3. 2. objektum, 9. 7-8. szelvény
Fig. 4. Feature 2-8-9.
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5. ábra. Pápateszér–Állomás-dûlõ. 1-6. 5. objektum, 7-8. 6. objektum, 9-13. 20. objektum
Fig. 5. 1-6. Feature 5., 7-8. Feature 6., 9-13. Feature 20
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6. ábra. Pápateszér–Állomás-dûlõ, 1-15. 20. objektum
Fig. 6. 1-15. Feature 20
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7. ábra. Pápateszér–Állomás-dûlõ, 1-5., 15. 21. objektum, 6-14. 22. objektum
Fig. 7. 1-5., 15. Feature 21., 6-14. feature 22
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8. ábra. Pápateszér–Állomás-dûlõ, 1-2., 12. 25. objektum, 3-11., 13-15. 24. objektum
Fig. 8. 1-2., 12. Feature 25., 3-11., 13-15. Feature 24
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9. ábra. Pápateszér–Állomás-dûlõ, a kõanyag típuscsoportok szerinti megoszlása
Fig. 9. Type group distribution of the lithics
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10. ábra. Pápateszér–Állomás-dûlõ, a kõanyag nyersanyagcsoportok szerinti megoszlása
Fig. 10. Raw material type distribution of the lithics
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11. ábra. Pápateszér–Állomás-dûlõ, a kõanyag hossz- és szélességi adatai egymás függvényében ábrázolva.
Jelkulcs az 5. táblázaton

Fig. 11. X / Y plot of the lithic material by length and width. For key of symbols, see also Table 5.
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12. ábra. Pápateszér–Állomás-dûlõ, csiszolt kõeszköz töredékek és gyártási elõformák
Fig. 12. Polished stone tool fragments and half-products
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13. ábra. Pápateszér–Állomás-dûlõ, magkövek, magkõmaradékok
Fig. 13. Cores and core remnants
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14. ábra. Pápateszér–Állomás-dûlõ, pengék és vágóélek
Fig. 14. Blades and cutting edges
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15. ábra. Pápateszér–Állomás-dûlõ, pengék és vágóélek
Fig. 15. Blades and cutting edges
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16. ábra. Pápateszér–Állomás-dûlõ, 1-19., 21-24. pengék és vágóélek, 19-20., 25-26. retusált eszközök
Fig. 16. 1-19., 21-24. blades and cutting edges, 25-26. retouched tools
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17. ábra. Pápateszér–Állomás-dûlõ, retusált eszközök
Fig. 17. Retouched tools
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18. ábra. Pápateszér–Állomás-dûlõ, retusált eszközök
Fig. 18. Retouched tools
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19. ábra. Pápateszér–Állomás-dûlõ, bakonyi radiolarit eszközök
Fig. 19. Artefacts made of Bakony radiolarites
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20. ábra. Pápateszér–Állomás-dûlõ, 2., 5-6. teveli tûzkö, 1., 3. távolsági nyersanyagok és 7-10. egyéb kovakõzetek
Fig. 20. Artefacts made of Tevel flint (2., 5-6.), long distance raw materials (1., 3.) and other siliceous rocks (7-10.)
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21. ábra. Pápateszér–Állomás-dûlõ, 1-4. bazalt, 5-7. hárskúti radiolarit eszközök
Fig. 21. Artefacts made of basalt (1-4.) and Hárskút radiolarite (5-7.)
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22. ábra. Pápateszér–Állomás-dûlõ, 1-3. szerszámkövek bazaltból (1-2) és durva homokkõ konglomerátumból (3.),
4-5. teveli tûzkõ magkõ és késpenge

Fig. 22. 1-3. stone utensils made of basalt (1-2.) and sandstone conglomerate (3.), 4-5. Tevel flint core and knife
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23. ábra. Pápateszér–Állomás-dûlõ, szerszámkövek 1. nummulinás mészkõ, 2., 4. homokkõ, 3. kvarcit.
Fig. 23. Stone utensils 1. made of Nummulitic limestone, 2., 4. made of sandstone, 3. quartzite hammerstone. 
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24. ábra. Pápateszér–Állomás-dûlõ, hólyagos bazalttufa õrlõkõ
Fig. 24. Quernstone made of basalt tuff


