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Bevezetés
Az őskor közismert hármas korszakbeosztása (kőkor, bronzkor, vas-
kor) a 19. század közepétől használt, Christian Jürgensen Thomsen 
(1788-1865) dán kutató találmánya. Lényegében ma is ezt használjuk 
kissé kibővítve. A kőkor három korszakra oszlik: paleolitikum vagy ős-
kőkor, mezolitikum vagy középső kőkor és neolitikum vagy újkőkor. 
Később még betoldották a rézkort, mely az eredeti felosztásban nem 
szerepelt. Meg kell jegyezni, hogy a rézkor kifejezést nem mindenütt 
fogadják el, van ahol a neolitikum legvégét aeneolitikumnak vagy chal-
colitikumnak/kőrézkornak nevezik. Az önálló rézkor fogalmát Pulszky 
Ferenc (1814–1897) használta először (1883). Az elnevezések lényegi 
tartalommal bírnak a rézkor, bronzkor, vaskor esetében is. Nem arról 
van szó csupán, hogy mindig új típusú fémet kezdtek használni, hanem 
azért őrződött meg ez a korszakbeosztás máig, mert minden egyes 
korszak mást jelent társadalmi-gazdasági szempontból. Ezt a korszak-
beosztást követjük tehát Veszprém megye őskori régészeti lelőhelyei-
nek bemutatásakor, itt az első két nagy korszak kerül sorra.
Az őskor lényegesen különbözik a történeti koroktól, nem csak az írás 
hiánya okozza az eltérést, hanem tulajdonképpen a történelem hiánya, 
vagy legalábbis amit mi általában történelemnek gondolunk. Ez abból 
adódik, hogy nincs állam, nincsenek politikai elitek, nem a megszo-
kott politikai-háborús események leírása adja a történelem menetét. 
Amikor egy őskori korszak történetét vázoljuk fel, az adott terület 
régészeti kultúráit szoktuk időrendben bemutatni. Egy meghatározott 
területen talált, azonos összetételű és korú leletegyüttest nevezünk 
régészeti kultúrának. A fogalom elméleti, tényleges tartalmáról nincs 
tudásunk, tehát hogy milyen nép vagy nyelv köthető hozzá. E kultúrák 
egymásutánja nem népek története, a mai etnikus egységek történelmi 
képződmények, eredetük homályba vész, nem vihetők vissza az ősko-
rig. A régészeti kultúrák lényegében osztályozó fogalmak, melyek se-
gítenek meghatározni az adott leletegyüttes térbeli-időbeli helyzetét. 

A régészet az emberi múlt tudománya, rekonstruálja a régmúlt élet-
módot, végső soron az emberi viselkedést befolyásoló folyamatokat 
kutatja. Az igazi probléma az, hogy miként kapcsoljuk össze az ásatás-
sal nyert adatokat azzal az elméleti konstrukcióval, amit múltnak neve-
zünk. Nem vonhatunk le a régészeti leletből közvetlen következtetést 
arra, hogy milyen volt a múlt realitás. Forrásanyag akkor lesz a tárgyi 
anyagból, ha felismerjük és értelmezzük a tárgyakban a történeti emlé-
ket. Egy földből előkerült edénycserép még nem történeti forrás, kell 
hozzá a régész szakismerete, hogy azzá váljon. A régészeti rekonstruk-
ció menete a következő. Minden régész rendelkezik valamiféle előzetes 
ismerettel a kutatott korszakot illetően, továbbá elvégzi a leletek rész-
letes tipológiai elemzését. Az eredmény ad egyfajta értelmezési lehe-
tőséget. Összhangot kell teremteni az elméleti ismeretek és az adatok 
között. Ez a munka vezet a múlt rekonstrukciójához. A régészeti tudás 
tehát fikció, de olyan fikció, mely adatok szakszerű elemzésén alapul. A 
régészet célja annak vizsgálata, hogyan éltek elődeink és miért történ-
tek a múltban változások. 
A múltbeli emberi tevékenység nyomai mindenütt megtalálhatók. Lá-
bunk alatt a földben szinte minden lépésnél régészeti leletek szunnyad-
nak. Mondhatni a régmúltunkon taposunk. Kérdés, mi köze van a ma 
élő embernek a régi korok kultúrájához? A válasz egyszerű. A múlt az, 
ahonnan jövünk. A múltunk nem a közvetlen múltat jelenti kizárólag, 
hanem a régmúltat is. Az őskori lelőhelyek számbavétele más dimenzi-
óba helyezi a Veszprém megyei településeket. Megismerve a régmúltat 
a történelmünk részévé tehetjük a történelem előttit. A múlt ismerete 
erőt ad a megmaradáshoz. 
A régésznek kötelessége a nagyközönség elé tárni a kiásott leleteket. 
Kötelességünknek teszünk tehát eleget, amikor bemutatjuk Veszprém 
megye területének őskori régészeti leleteit, az itt folyt régészeti kuta-
tás több mint száz éves történetét. 

1. Kutatástörténet
A vármegyei múzeum 1903-ban történt megalapításától kezdve folya-
matos a régészeti kutatás Veszprém megyében. Elsőként Veszprém 
város területén a Vásártéren bronzkori sírok és a balácai római villa 
falfestményeinek, mozaikjának feltárása kezdődött el. Az ásatási tevé-
kenység később is a kőkornál fiatalabb korszakokra koncentrálódott. 
Laczkó Dezső (1860-1932) igazgató és Rhé Gyula (1871-1936) múze-
umőr, majd igazgató gyakori terepbejárásokat végzett őskori lelőhe-
lyeket is feltérképezve, útjaikról rendszeresen beszámoltak a Múzeu-
megylet szokásos évi jelentéseiben (Évi Jel 1903–1933). Céljuk a megye 
régészeti lelőhelyeinek feltérképezése volt. Az első, kőkori lelőhelyről 
szóló tudósítás az 1910. évi jelentésben olvasható: „Végül az idén a 
kései neolitkor veszprémvidéki emberének a keze munkája sem ma-
radt többé észrevétlenül. Igy a közeli Barát-erdő mellől s legutóbb a 
város közvetlen szomszédságából is számos kőkori emlék került mú-
zeumunk régiségtári gyűjteményébe. Különösen fontos kőkori telep-
nek bizonyult a város délnyugati sarkát szegélyező Pázmándi-dűlőnek 
a vámosi országúttal határos része, ahonnan egynéhány formás kőbal-
tát, számos kovaeszközt, nukleuszt1 és edénytöredéket gyüjtöttünk.” 

1 magkő

Laczkó Dezső 1911-ben „a Kiskúti-csárdával szemben fekvő magas-
laton kiterjedt kőkori telepet” talált. Ugyanezen évben szentgáli ki-
rándulása során megfigyelte, hogy a „Teleki-dülő szántásain gyakori a 
kőkori cserép és kovaszilánk.” Ezen a lelőhelyen a 84 évvel később 
végzett feltárásról a későbbiekben beszámolunk. Már egészen korai 
időkben készültek egyes Veszprém megyei vidékek régészeti lelőhe-
lyeit bemutató összefoglaló munkák 1906-ban Rhé Gyula és 1920-ban 
Kuzsinszky Bálint (1864–1938) tollából. Az 1907. évről szóló jelentés-
ben felbukkan az egész megyét érintő monográfia megírásának terve: 
…rendszeres gyűjtések foganatosíttassanak, hogy a meggyűjtött anyag 
hozzáférhető módon elhelyeztessék és szakszerűen fel is dolgoztassék. 
Ez lenne egyszersmind az az út, amelyen haladva képesek lennénk a 
vármegye által régen tervbe vett megyei monografiai munkálatokat is 
kellőleg megalapozni, s idővel a monografia megírását lehetővé tenni.” 
Rhé Gyulának, a múzeum második igazgatójának levelezéséből kitűnik, 
hogy a tervről később sem mondtak le, a királyszentistváni bronzko-
ri temető közzétételére készülve említi, ez része lett volna a megye 
régészeti monográfiájának. Egy 1935-ös beszámoló szerint előadta 
művének vázlatát. A korai halál sajnos megakadályozta a mű befeje-
zésében. Régészként és múzeumigazgatóként is utóda, Nagy László 
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(1904–1978), aki 1933–1949-ig dolgozott a veszprémi múzeumban, 
folytatta munkáját. Főként bronzkori feltárásokat folytatott, ezért eb-
ben a fejezetben a személye nem kerül előtérbe, de itt is hangsúlyozni 
kell, hogy a múzeum régészeti kutatásában és gyűjteményének gondo-
zásában elévülhetetlenek az érdemei. Mészáros Gyula (1914–1998) az 
1942–1951-ig terjedő időszakban mezolitikus kutatásokat folytatott a 
Vázsonyi-medencében – már amennyiben a háború, a katonaévek és 
a hadifogság ezt megengedte. Utolsó itt töltött évében találta meg és 
tárta fel Vértes Lászlóval (1914–1968) közösen a lovasi festékbányát. 
A múzeumból való távozása után a neolitikumot-rézkort illető kutatás 
hosszú ideig szünetelt a megyében. Az 1950-es, 1960-as években Kiss 
Ákos (1919–1999) és Szentléleky Tihamér (1911–2007) végzett kisebb 
leletmentéseket. A 70-es évek jelentős neolitikus feltárása történt Ku-
pon Mithay Sándor (1916–1995) vezetésével. A következő évtizedben 
kezdődtek el a tervszerű feltárások a megyében. A kutatás fő irányát a 
80-as évektől a szentgáli Tűzköves-hegy szabta meg. Ez a hegy a megye 
legjelentősebb őskori lelőhelye, az őskori pattintott kőeszközökhöz 
szükséges kőnyersanyag, a radiolarit természetes előfordulási helye, 
ahonnan a Dunántúl nagyobbik fele az őskorban a pattintott kőeszkö-
zökhöz szükséges nyersanyagot nyerte. A szentgáli kőanyag kitűnően 
pattintható, éles, tartós kőeszköz készíthető belőle. A 80-as években 
kezdődött a bánya ásatása Biró Katalin, a Magyar Nemzeti Múzeum ré-
gészének vezetésével. A bánya feltárásával párhuzamosan megkezdtük 
a bánya körüli települések kutatását is. Az OTKA támogatásával 1986-
1988 között Szentgál–Füzi-kúton, 1995-ben Szentgál–Teleki-dűlőn, 
1996-1997-ben Ajka–Pál-major lelőhelyen, 1998-1999-ben pedig Vá-
roslőd–Újmajorban folyt kisebb feltárás, 2003-ban pedig Veszprém 
város területén a lelőhelycsoport központi településén dolgoztunk. 
Az említett nagyszabású kutatási programon kívül számos leletmentés 

gazdagította a megye neolitikumáról való tudásunkat.
Meg kell még említeni, hogy az országban először Veszprém megyében 
készült el a régészeti topográfia 4 kötetben 1968–1972 között Bakay 
Kornél, Dax Margit, Kalicz Nándor, Kelemen Márta, Mithay Sándor, 
Németh Péter, Palágyi Sylvia, Sági Károly, Torma István munkájaként 
(MRT 1-4). A topográfiai adatgyűjtés összegzéseként a neolitikumot 
és a rézkort bemutató tanulmányok születtek Torma István (1969a) 
és Kalicz Nándor (1969) tollából. A volt pápai járásra (a pápai mú-
zem gyűjtőterülete) vonatkozóan Ilon Gábor 1995-ben kiegészítette 
az adatokat (Ilon 1995). E kötetek átfogó képet adnak a megye te-
rületének régészeti lelőhelyeiről. A korszakonként megrajzolt elterje-
dési térképek kiindulási alapot szolgáltatnak a további feldolgozáshoz, 
hiányukban megírhatatlan lenne a megye egész területének régészeti 
története.
A megye területe az őskori települések szempontjából földrajzilag ta-
golt: délen a Balaton határolja, amely a neolitikumban – a legkorábbi 
időszakot kivéve – nem játszott jelentős szerepet, a lelőhelyeket a part-
vonaltól távol, az igen kedvező klímájú Balaton-felvidék medencéiben, 
a források körül találjuk. A másik területi egység a Bakony hegység, a 
neolitikumban lakatlan volt, sűrű erdő borította egészen az elmúlt szá-
zadokig. Az onnan előkerült szórványos kőbalta leletek azt bizonyítják, 
hogy a gazdálkodás az erdőre is kiterjedt. A hegyvidéken települések 
csak a rézkorban jelentek meg, de a bakonyi tűzkő-előfordulások a 
kezdetektől vonzották az embert. Harmadikként a terület nyugati ré-
szén a Marcal folyó termékeny völgye húzódik a bele torkolló kis pata-
kok sorával, itt a települések a torkolatok körül csoportosulnak, ahol 
nagy a talaj vízgazdagsága és számolni lehet az ártéri erdővel is. Végül a 
megye keleti szegélyén a Sárrét pereme a negyedik terület, ahol a víz-
bőség szintén alkalmas lehetett a neolitikus és rézkori megtelepedésre. 

1.ábra: A lovasi festékbánya feltárása. Vajkai Aurél felvétele. LDM fotótár
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2. Kőkori és rézkori településtörténet Veszprém megye területén
A Bakony és a Balaton-felvidék kőkori és rézkori lelőhelyeinek csupán 
egy töredékén folyt régészeti kutatás. E feltárások rövid bemutatását 

a lelőhelyek időbeli sorrendjében követhetjük, kiegészítve a régészeti 
korszakok legfontosabb információival.

2.1. Veszprém megye paleolitikus és mezolitikus lelőhelyei
Az őskor az emberi történelem egy igen hosszú szakasza, mely az esz-
közhasználat első régészetileg megfogható nyomaitól veszi kezdetét. 
Minél mélyebben megyünk vissza az időben, annál hosszabb történeti 
periódusokkal találkozunk. A kőkor első fele, a paleolitikum (őskőkor) 
százezer évekig tartott, az utána következő korszakok már csak évez-
redekig. 
A paleolitikum időszakából alig rendelkezünk régészeti lelőhellyel, a 
lovasi festékbánya azonban túlzás nélkül állítható, hogy világhírű (Mé-
száros–Vértes 1954, 1955; Mészáros 1978). Az ötvenes években mur-
vabányászás során talált lelőhely feltárását Mészáros Gyula kezdte 
meg, majd a lelet jelentőségére való tekintettel a korszak legkiválóbb 
kutatója, Vértes László vette át. A dolomit üregeiben vastartalmú vö-
rös festékanyag képződött és ezt termelték ki az őskori bányászok 
nagyállatok csontjaiból készült szerszámokkal. (1. ábra) A csontanyag 
részletes feldolgozását Vörös István végezte el (Vörös 2009). A lelet 
kronológiai besorolása sokáig vitatott volt (Dobosi – Vörös 1979), ter-
mészettudományos vizsgálat a lelőhely korát a jégkor végére, Kr. e. 
11 740-re módosította (Dobosi 2003, 91). 

Paleolitikus, esetleg mezolitikus lelőhelyként tartjuk számon Város-
lőd-Homokbányát. A 20-as években mamutagyarak kerültek elő, 
1933-ban Rhé Gyula kőeszközöket tárt fel a lelőhelyen. 
Az őskőkor a jégkorszak világa. Mintegy 10 000 évvel ezelőtt elkez-
dett felmelegedni a klíma, megváltoztak a vadászó-gyűjtögető őskőkori 
emberek életfeltételei. A Kr. e. 8-6. évezredben a mezolitikum vagy 
átmeneti kőkor idején lassan melegedő időjárási viszonyok között az 
emberek még vadásztak és gyűjtögettek, de életük sokban eltért a 
jégkori ember életétől. Manapság a mezolitikum kutatása a régésze-
ti érdeklődés centrumában van, mert a mezolitikum ismerete nagyon 
fontos a neolitikum (újkőkor) kialakulásának modellezéséhez. A mezo-
litikummal azonban az a probléma, hogy a Kárpát-medence területé-
nek nagy részén nehezen fellelhető. Veszprém megye, azon belül a Vá-
zsonyi-medence olyan terület, ahol hosszú ideje vita tárgyát képezik 
a mezolitikus lakosság esetleges nyomai. A régészeti szakirodalomban 
Mészáros Gyulának, a veszprémi múzeum akkori munkatársának a 
40-es években végzett terepbejárásai alapján sokáig jelentős mezolit 
centrumként tartották számon Vöröstó és Mencshely környékét. Mé-

2. ábra: Kőeszközök a Vázsonyi-medencéből
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száros Gyula 1942–-1951-ig dolgozott a veszprémi múzeumban. Ebből 
az időből rendkívül nagyszámú kőeszközt őriz a múzeum gyűjteménye. 
(2. ábra) A gyűjtési tevékenység régebbi időre nyúlik vissza, Mészáros 
Gyula ugyanis Dörgicsén született, sokat járta és jól ismerte a határt. 
A háborús évek – többször behívták katonának, végül fogságba esett, 
csak 1947-ben tért haza – lehetetlenné tették, hogy feltárást is vé-
gezzen. Hazatérte után sajtó alá rendezte a doktori értekezését és 
az 1948-ban meg is jelent a Vázsonyi-medence mezolit és neolitkori 
települései címmel. Ebben a műben gazdag mezolitikus lelőhelyként 
írta le a vidéket.  A 80-as évek végén erdősítés kezdődött a területen. 
Ennek során egy kis felületű leletmentésre került sor Mencshely–Mur-
vagödrök lelőhelyen, ahol neolitikus anyagot találtunk (Regenye 1991; 
Biró 1991). A feltárt kőanyag vizsgálata alapján Biró Katalin, a Magyar 
Nemzeti Múzeum régésze, a kőeszközök szakértője arra a következ-
tetésre jutott, hogy a korábban gyűjtött vöröstói, mencshelyi anyagot 
nagyrészt a neolitikum körébe kell sorolni (Biró 1991, 55; Biró–Rege-
nye 1991, 352). Az erdősítés azóta megtörtént és a lelőhelyek elpusz-
tultak, így a nyitva maradt kérdésekre ez a terület már nem ad választ. 
A mezolitikum kutatása szempontjából van egy másik fontos helyszín 
is Veszprém megyében, a szentgáli Tűzköves-hegy, Magyarország leg-
nagyobb őskori kőnyersanyag lelőhelye. (3. ábra) Az őskori élet nélkü-

lözhetetlen szerszámának, a pattintott kőeszközöknek a nyersanyagát 
bányászták a hegyen évezredeken keresztül. Azért kell megemlítenünk 
a Tűzköves-hegyet, mert a szentgáli kőnyersanyag kétségtelenül jelen 
van mezolitikus lelőhelyeken mind a Dunántúlon, például Kaposhomo-
kon (Marton 2003), mind Morvaországban (Mateiciucová 2004). Ez pe-
dig egyértelműen azt bizonyítja, hogy a mezolitikum idején a szentgáli 
kőnyersanyagot ismerték és kitermelték. A dunántúli mezolit lakosság 
létére ismerünk egy további bizonyítékot. A környezetrégészeti ku-
tatások eredményeként a Balaton környékének mocsaras területein 
vett minták Zalaváron, Balatonedericsen a pollenanyagban emberi te-
vékenységre engednek következtetni Kr. e. 7000 körül (Juhász 2007, 
46, 61; Bánffy 2007, 97). Az emberi tevékenység konkrétan azt jelenti, 
hogy hangsúlyos a mogyoró pollenjének jelenléte. A mogyoró irtáso-
kon szaporodik el, irtást pedig vélhetően az ember vágott az erdőben, 
mégpedig éppen a mogyoró elszaporodásáért, hogy gazdag tápanyag-
forráshoz jusson. Emberi beavatkozás nélkül ez a folyamat nem lenne 
ennyire gyors (Sümegi et al. 2003; Juhász 2007, 45).
A jégkorszak végén bekövetkezett klímaváltozás történelmi hatása 
máig érezhető. Az átalakuló környezet, növény- és állatvilág megvál-
toztatta az emberi életkörülményeket, végső soron lehetőséget bizto-
sított a mezőgazdasági művelés számára. 

2.2. Veszprém megye neolitikus (újkőkori) és rézkori lelőhelyei
A neolitikum Veszprém megye területén Kr.e. 6. évezred közepétől 
az 5. évezred végéig tartott. A neolitikum a történelemnek olyan kor-
szaka, amikor már megtörtént a termelő gazdálkodásra való áttérés, 
állandó falvakban élő, elsősorban gabonatermesztéssel és állattenyész-
téssel foglalkozó emberek népesítették be egész Európát. A neolitikum 
az emberi civilizáció talán legfontosabb időszaka, a növénytermesztés, 
állattenyésztés kialakulásának és elterjedésének kora. A neolitikum 
mintegy 10 000-12 000 éve jelent meg a termékeny félhold területén 

és onnan terjedt kelet és nyugat felé. Az első élelemtermelő közös-
ségek itt Közép-Európában Kr. e. 5500 körül jelentek meg. A neolit 
gazdálkodás tulajdonképpen egy kis számú növény és állat háziasítására 
való specializálódást jelent. Ezek a gabona, különösen a búza (alakor, 
tönke, tönköly), az állatok közül pedig elsősorban a kecske és juh, majd 
a szarvasmarha, sertés. A korai földművelők stratégiája a kertműve-
léssel és kis számú állat tartásával koherens gazdálkodásai rendszert 
jelentett. 

3. ábra: Tűzköves-hegy Szentgál határában
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A földművelés kialakulása és elterjedése komplex jelenség, a régészeti 
szakirodalom neolitikus csomagnak nevezi a terjedés tárgyát képező 
tárgyi és tudásanyagot. Először is a csomag részei maguk a termesztett 
magok és állatok, hiszen Európában sem vadonélő búza, sem juh nem 
fordult elő. A csomag része aztán a termesztéshez szükséges szaktu-
dás, a megfelelő eszközök ismerete beleértve a főzésre alkalmas ki-
égetett agyagedényeket is. A termelő gazdálkodás megváltoztatta bi-
zonyos fokig a szerszámokat, a pattintott kőeszközök mellett nagyobb 
hangsúlyt kapnak a csiszolt kőbalták mint a földművelés és fakivágás 
eszközei. Megváltozott az emberek élete, az élelemtermelésre való 
áttérés után általánossá vált a letelepedett életmód. Igaz, az intenzív 
gyűjtögetők és halászok már korábban is falvakban éltek, sőt, a terme-
lő települések között is előfordulnak időszakosan helyet változtatók, 
de a falu fogalma mégis a termelő gazdálkodáshoz kötődik. A csomag 
fontos része a fából épített, oszlopszerkezetű, sárral tapasztott falú 
ház építésének ismerete. Feltűnő, hogy a korai földművelők szinte tel-
jesen egyforma házakat építettek egész Európában. Nem utolsósorban 
a csomag része az egész folyamatot működtető gondolkodási rendszer, 
világkép. Azt, hogy a csomag összetétele évezredekig állandó maradt, 
csak a háttérben lévő ideológia magyarázhatja. Az Európa belseje felé 
terjedő új világ gyökeresen megváltoztatta az emberi gondolkodást.
A neolit gazdálkodás elterjedésével kapcsolatban két kérdés merül fel: 
a miért és a hogyan. Az utóbbi két évtized intenzív kutatása után el-
mondható, azt már tudjuk hogyan, mikor, de nem tudjuk miért. Erre 
a kérdésre nincs igazi válasz, mert az okok nem dokumentálhatóak. A 
kérdést általában gazdasági szempontból vizsgálta a régészet és az nem 
ad mindenre választ. Annyit biztosan tudunk, hogy a világ különbö-
ző pontjain egymástól függetlenül megindult a termelő gazdálkodásra 
való áttérés nagyjából egy időben. Ez egyirányú folyamat volt, melynek 
eredményeképpen Európa mintegy kétezer év alatt délkeletről észak-
nyugatra haladva neolitizálódott. Ahol elkezdődött a változás, ott 
sosem fordult vissza, mert ez nem csak egy gazdálkodási váltás volt, 
megváltozott az emberek és a dolgok viszonya. Európa neolitizálódását 
illetően az egyes területek vizsgálata azt mutatja, hogy a terjedés nem 
volt egyenletes, több hullámban történt, megtorpanásokkal megszakít-
va. Az egyik fontos megtorpanás és újraindulás helyszíne éppen vidé-

künk, a Balaton környéke. A Dunántúlnak, szorosabban véve a Balaton 
környékének igen jelentős szerep jutott Európa középső és nyugati fe-
lének neolitizációjában. A Dél-Dunántúlon élt balkáni eredetű Starče-
vo kultúra inspirációjára a Balaton vidékének mezolitikus őslakossága 
saját neolitikus kultúrát alakított ki a Kr. e. 6. évezred közepén, mely 
meglepően rövid idő alatt elterjedt Európa löszvidékein (Bánffy 2004). 
(A Starčevo kultúra neve egy szerbiai lelőhelyről származik.) Vonaldí-
szes kerámia kultúrájának nevezzük azt a kultúrát, mely valószínűleg 
itt a Dunántúlon alakult ki, ez az elnevezés pedig az edények jellegze-
tes díszítési módjára utal. A magyar régészeti kutatás már a hetvenes 
években hangoztatta a Dunántúl fontosságát a vonaldíszes kerámia 
kultúra kialakulásában (Kalicz 1978-79), a kilencvenes években pedig 
egy sor feltárt lelőhely (Vörs, Andráshida, Szentgyörgyvölgy) erősí-
tette meg ezt az elméletet. A Zala megyei Szentgyörgyvölgy lelőhely 
felfedezése adott lehetőséget a Dunántúl neolitizációjának megérté-
séhez (Bánffy 2004). Az ott talált leletek a déli eredetű és a vonaldí-
szes jellegzetességek keveredését mutatják, pontosabban az átalakulás 
pillanatát rögzítik. Az anyagi kultúrában megjelenő változások mindig 
valamilyen társadalmi változást tükröznek. Jelen esetben, Bánffy Eszter 
hipotézise nyomán úgy értelmezhető ez az átmeneti jellegű leletanyag, 
hogy a bevándorlók hosszabb ideig együtt éltek a helyi őslakossággal 
és a népesség összekeveredése okozta az új régészeti kultúra, azaz a 
vonaldíszes kerámia kultúra kialakulását (Bánffy 2004, 2006, 2009). A 
balkáni betelepülők inspirációjára kialakuló vonaldíszes kultúra nagy lö-
kést adott Európa neolitizációjához, ez a népesség kolonizálta a Duna 
medencéjét, települései néhány évtized alatt egészen a Párizsi-meden-
céig behálózták a löszvidékeket. Azt, hogy az első telepesek vidékünk-
ről származtak, a magukkal vitt szentgáli kőeszközök egyértelműen 
bizonyítják. Szentgáli eredetű kőeszközöket találtak több lelőhelyen 
egészen a Duna felső folyásáig (Mateiciucivá 2004, 2007, 31-10. ábra). 
A tapolcai múzeum gyűjteményében őriz ebből az időszakból való na-
gyon fontos leletanyagot (Sági-Törőcsik 1989), a legkorábbi földműve-
sek emlékeit. A neolitikus kerámiatöredékek jól reprezentálják a Ba-
laton környékének mint földrajzi helynek a szerepét ebben a jelentős 
történelmi folyamatban. A vonaldíszes kultúra kialakulásának idejéből 
további lelőhelyek vannak a Balaton északi partján, de kizárólag a nyu-

4. ábra: A tihanyi lelőhely a feltárt területtel



REGENYE JUDIT: VESZPRÉM MEGYE KŐKORA ÉS RÉZKORA

LDM ONLINE 
A Laczkó Dezső Múzeum tudományos ismeretterjesztő muzeológiai magazinja 6

gati medencében (Bánffy-Oross 2007. Abb. 1). A Balaton keleti meden-
céjének benépesülése jelenlegi tudásunk szerint később következett 
be. Közvetlenül a parton nincs lelőhely, a parthoz közeli Vörösberény 
és Balatonfűzfő valamivel későbbi települések. 
A Balatontól északkeletre a vonaldíszes kultúra egy másik lelőhelycso-
portját találjuk a Séd árterének peremén. Ezek a lelőhelyek a vonal-
díszes kerámia kultúra későbbi időszakát képviselik, de nem kevésbé 
fontosak a kultúra története szempontjából. A Sárvízzel való összeköt-
tetése miatt a Séd-patak közvetlen kapcsolatot jelentett a Duna-völgy 
és a Balaton-felvidék között és ezáltal a neolitikum egész időszaka alatt 
folyamatos kapcsolat élt a korszak számára meghatározó jelentőségű 
balkáni területekkel.
A megye területén 165 neolitikus település ismerünk. A kora neoli-
tikum fontos lelőhelye Veszprém megyében Tihany–Apáti (Regenye 
2007; 2010; 2011a). A lelőhely a Tihanyi-félsziget északi peremén talál-

ható, a félsziget úgynevezett „nyakán”, Aszófő közelében, a Diósi-ré-
tek (vagy másutt Felső-láp) nevű kiterjedt mocsaras terület szélén. Az 
Apáti nevet a középkori Apáti faluval való részbeni területi egybeesés 
miatt kapta. A lelőhely a legutóbbi időkig ismeretlen volt, egy lelet-
mentés hozta felszínre 2002-ben. Csatornázási munkák miatt került 
sor a leletmentésre a 71. sz. út északi oldalán, a sajkodi elágazóval 
szemben. Az úttal párhuzamosan futó vízvezetékárok aknájában talált 
késő középkori pincét tárta fel Rainer Pál. A pince falán kívül őskori 
objektumok kerültek elő, a déli oldalon egy vaskori gödör, valamint az 
északi oldalon egy neolitikus gödör és tűzhely. (4. ábra) A neolitikus 

lelőhely nagyobb léptékű feltárására nem volt mód, a feltárt leletanyag 
azonban kevés száma (alig több mint 100 darab kerámia) ellenére is jól 
reprezentálja a balkáni eredetű Starčevo kultúrát. A tihanyi lelőhely 
szerepe azért fontos, mert a Starčevo kultúra északi peremterületén 
található, abban a történeti szempontból nagyon jelentős sávban, ahol 
a balkáni eredetű betelepülők találkozhattak a – régészetileg még alig 
ismert – helyi őslakossággal, sőt ez az ismert legészakibb pontja a bal-
káni betelepülők előnyomulásának a Dunántúlon. Jellegzetes a lelőhely 
fekvése, a kiterjedt mocsárból kiemelkedő kis sziget kiváló élőhelyet 
jelentett egy kissebb közösségnek. Neolitikus földművelők voltak már, 
de még nem felejtették el azt sem, hogyan kell hasznosítani a mocsár 
élővilágát. 
A tihanyihoz hasonló kora neolitikus lelőhelyre enged következtetni 
néhány edénytöredék Aszófő határában és Balatonarács belterületén. 
(5. ábra) Az aszófői a tihanyihoz közel fekszik, a mocsaras rét másik ol-

dalán. Az arácsi lelőhely fekvése azonban kissé más. Ez is elmocsaraso-
dott patakmeder feletti domb lábánál van, de olyan helyen, ami egyben 
kapu az északra haladás felé. A Koloska-völgy a környéken a legjelleg-
zetesebb, észak felé a Balaton-felvidék platója felé nyitott patakvölgy. 
Közvetlenül a völgy bejáratánál helyezkedik el a lelőhely. Azt is tudjuk, 
miért volt olyan fontos ennek a balkáni eredetű kis közösségnek, hogy 
eljussanak észak felé. A Tihanyban feltárt kőeszközök ugyanis mind 
szentgáli kőből készültek, szerszámaik készítéséhez szükségük volt a 
szentgáli kőnyersanyagra. (6. ábra) A rövid életű tihanyi településnek 
nem volt folytatása, nem ismerünk a környéken a tapolcaihoz hasonló 

5. ábra: Edénytöredékek Aszófő (1-2.) és Balatonarács (4-5.) lelőhelyekről
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átmeneti leletanyagot sem. Úgy tűnik, a tihanyi közösség izolálódott és 
nem kapván utánpótlást, kihalt. 
A kialakuló vonaldíszes kerámia kultúra lelőhelye Tapolca–Plébánia-
kert. A feltárását 1987-1989-ig végezte Törőcsik Zoltán. Egy római 
kori épület kutatása közben kerültek elő a kora neolitikus leletek, 
közülük a legérdekesebbek egy nagy hombáredény töredékei (Sági – 
Törőcsik 1991).

A vonaldíszes kerámia kultúra korai szakaszából három lelőhelyen 
folyt csupán ásatás Veszprém megyében: 

Balatonalmádi-Vörösberény

1996-ban, majd 1997-ben az akkor épülő vörösberényi iskola helyén 
napvilágra került egy ismeretlen lelőhely (Regenye 2002). Az őskori 
település a parttól 1 km-re található a Balatonba folyó patak partján. A 
patak jelenleg szabályozott mederben folyik, korábban azonban szaba-
don folyt és a hegyoldalból lezúdulva hordalékával feltöltötte a terüle-
tet. Ezért maradhatott a lelőhely addig ismeretlen, amíg az iskolaépület 

alapozási munkái el nem érték a 80-90 cm mélységben lévő leleteket. 
A feltárt neolitikus objektumok hosszúkás, észak-déli/északkelet-dél-
nyugati irányú, az altalajba alig bemélyedő árkok voltak, bennük vastag 
falú, vörös, pelyvával soványított anyagú edénytöredékekkel és lapos 
kövekkel. Ezek az árkok jellegzetes tartozékai a vonaldíszes kultúra 
településeinek, a házakat kísérték. (7. ábra) A nagy edénytöredékek 
gabonatároló hombárok darabjai voltak. A korai földművelők még 
csupán kis földterületet műveltek meg, a kevés megtermett gabonát 
nagy agyagedényekben tárolták. A feltárt kövek nem a talajban ter-
mett természetes helyi képződmények, hanem az egykori élet kellékei 
voltak. Az árkok mentén helyenként tűzhelyfoltokat figyeltünk meg. 
Az egyik gödörben kis kemencét tártunk fel, amely a vonaldíszes kerá-
mia kultúra fiatalabb időszakába sorolható, tehát a települést két egy-
mást követő időszakban is lakták. (8. ábra)

7. ábra: A vörösberényi feltárás rajza kiegészítve a házak 
feltételezett elhelyezkedésével 8. ábra: Kemence a vörösberényi településen

6. ábra: Kőeszközök a tihanyi lelőhelyről
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Felsőörs-Bárókert
A falu déli széle és a volt tsz major közötti területen a közművesítést 
kísérve 2008-ban megkezdődtek a feltárások. A forrás fölötti dombol-
dal gazdag régészeti lelőhely, a neolitikumban évszázadokon keresztül 

lakott hely volt. A domb alsó részén, a forrás közelében a korai vonal-
díszes kultúra települési objektumait tártuk fel, nagy gödröket gazdag 
leletanyaggal. A leletek zöme azonban a késői neolitikumból való.

Litér-Papvásárhegy
A Papkeszi és Balatonfűzfő között nemrég épült út nyomvonalán (Re-
genye 2008; Biró 2008) tártunk fel egy jelentős vonaldíszes települést. 
(9. ábra) A lelőhelyet a Séd-patak széles völgyének nyugati peremén 
találjuk. A Séd ma jelentéktelen kis patak, az őskorban azonban komo-
lyabb vízfolyás volt, erre utalnak a partján sorakozó lelőhelyek. Papke-
szi felé a patak több ágban fut, széles mocsaras völgyet alkot. A hely 
topográfiájához tartozik, hogy az ásatási helyszíntől délre, a sík terüle-
ten volt valaha a már régen lecsapolt Dakai-tó. A feltárás 2004-ben és 
2005-ben folyt a Papvásár-hegy alatt. Az első szakasz ásatásvezetője 
Rainer Pál volt, a másodiké Perémi Ágota. A neolitikus lelőhely a domb 
lábánál kezdődött, még a mocsaras szakaszon és mintegy 200-220 m 
hosszan húzódott felfelé a dombon. A kiterjedés megfelel egy átlagos 
kisebb neolitikus falu méretének. A településnek két időbeli horizont-
ját tudtuk elkülöníteni, a korábbi a Kr. e.  6. évezred második felében 
élt, a második mintegy 200 évvel később. A domb lábánál, az alacso-
nyabban fekvő részen a korai megtelepedés leleteit találtuk meg, a ma-
gasabban fekvő szakaszon pedig a későbbiét. A korai telepnek csak 
gödreit – pontosabban a mélységi adatokra tekintettel csak a gödrök 
alját – tártuk fel, a házak nyomait nem sikerült észlelni. A szabálytalan 
formájú gödrök szóródása és egymástól való távolsága megengedi kö-
zöttük házak elhelyezkedését, rekonstruálható a települési struktúra. 
A második megtelepülés időszakából sikerült feltárnunk egy 8 m széles 
ház alaprajzának felét (1. ház a rajzon). (10. ábra) Talán a legérdekesebb 
objektum a település szélétől kissé távolabb, lent egészen a domb lábá-
nál egy mély gödör benne egész edényekkel. Lehetséges, hogy áldozati 

ajándékként helyezték az edényeket a földbe. (11. ábra)
A Duna völgyében gyors ütemben terjedő korai földművesek emléka-
nyaga nagymértékben azonos egész Európában. Ugyanúgy építették a 
házakat, igen hasonló kerámiaformákat használtak és kőeszközeik is 
hasonló technikával készültek. Később azonban a kerámiában nyomon 
követhető különbségek alapján látjuk, hogy területi csoportok alakul-

9. ábra: A feltárás helyszíne, a háttérben Papkeszi

11. ábra: Mély gödör belehelyezett edényekkel a település szélén
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tak ki. A vonaldíszes kultúrának a Dunántúl nagyobbik, déli felén élt 
csoportját keszthelyi csoport néven ismerjük. Tőle északra megtalál-
ható a kottafejes (szintén kerámiadíszítési motívum) és a zselizi (a mai 
Szlovákia területén található lelőhelyről elnevezve) csoport is. Nem 
tudjuk mi áll a kerámia díszítőstílusában megmutatkozó különbségek 
hátterében. A vonaldíszes kerámiának erős szimbolikus jelentéstartal-
ma lehetett, ezért arra gondolunk, hogy a kerámiaművesség tagolódá-
sa a közösséghez tartozás kifejezésére szolgált. Sajátos, csak a neoliti-
kumban előforduló jelenség, hogy a csoportok között nincs éles határ 
a Dunántúlon, széles sávban – lelőhelyenként eltérő arányban – kevert 
leletanyagot találunk egészen a zselizi csoport végső horizontjáig, ami-
kor a jelek szerint megszűnt a sokszínűség. Nehéz ezt a jelenséget 
értelmezni, összefüggésben állhat azzal, hogy a neolitikum első felé-
ben a társadalom szervezettsége alacsony volt. Az emberek mindenütt 
kötött határok között élnek, de a neolitikumban még nem működött 
egy nagyobb terület fölötti egységes kontroll. A két csoport közötti 
határterület éppen megyénken halad keresztül, ezért itt nagyon válto-
zatos a leletanyag. 
A korszak általánosan jellemző vonása a csoportos településhálózat, 
azaz a lelőhelyeket jól körülhatárolható csoportokban találjuk, a cso-
portokat erdős lakatlan sávok választották el egymástól. Ezeket az 
erdőterületeket közösen lehetett hasznosítani, ugyanakkor természe-
tes határt is képeztek. Feltételezhető, hogy egy csoport egyazon ho-
rizontban élt települései társadalmilag és gazdaságilag együttműködő 
egységek voltak. Ez a sajátos települési rendszer egyértelműen a neo-
litikus társadalom terméke. 
A vonaldíszes kultúrának a későbbi időszakát érintően több kisebb le-
lőhelyfeltárás történt a megyében: 

Kup–Egyes
A lelőhely a falu keleti szélén található, a Bittva patak mellett. 1974-ben 
Mithay Sándor a pápai múzeum egykori igazgatója végzett leletmen-
tést a vonaldíszes kerámia kultúra és a lengyeli kultúra településén. 

A közel 100 m2-es feltárt területre egy, a vonaldíszes kerámia kultúra 
5x9 m méretű, 130 cm mély hatalmas gödre esett gazdag leletanyaggal 
(Gläser – Regenye 1989; Biró 1989). A Bittva-patak mellett hosszan 

10. ábra: Az út nyomvonalán feltárt régészeti jelenségek. A kinagyított részlet a település-szerkezet rekonstruált képét mutatja

12. ábra: Emberi arcot mintázó edénytöredék Veszprém, Nándor-telep lelőhelyről
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húzódó lelőhelyen a 2000-es évek elején T. Biró Katalin vezetésével 
újabb ásatás történt. A lelőhely jelentőségét kedvező természetföld-
rajzi adottsága adja, az őskorban fontos kőnyersanyag-források köze-

lében található. A feltárás kisfelületű volt, csupán 275 m2-t kutattunk 
meg (Biró – Regenye 2004). 

Mencshely–Murvagödrök
1987-ben erdősítés végett felszántották a korábban műveletlen határ-
részt. A lelőhelyen kis leletmentés során feltártunk egy 72 m2 -es terü-
letet, ahol egy S alakban futó, 18 m hosszú, 2 m széles, 90-110 cm mély 
gödröt találtunk (Regenye 1991). Az árok tipikus jelenség, ilyen hosszú 

árkok szegélyezik a házakat a kultúra egész területén. Feltételezés sze-
rint a házfalhoz szükséges agyagot bányászták ki belőle, később pedig 
szemétgödörként használták. 

Veszprém–Nándor-telep, József Attila utca
A szakirodalomban Nándor-telepként közismert veszprémi városré-
szen, melyet korábban Pázmándi-dűlőnek neveztek, 1910 óta kerülnek 
elő leletek, 1930-ban, majd 1936-ban pedig ásatás is folyt ott Rhé Gyu-
la vezetésével. A kevés megmaradt lelet (12. ábra) alapján Veszprém 
város területén ez a lelőhely a legelső emberi megtelepülés helye. A 
leletek széles spektruma arra enged következtetni, hogy több évszá-
zadon át lakott volt a mai József Attila utca környéke. Az utca elején 
1959-ben került elő egy sír, benne 4 edénnyel. A csontváz 120 cm 
mélységben, oldalt fekvő, ún. zsugorított helyzetben feküdt, tájolására 
vonatkozó adat nincs (Regenye 1995). A század eleji múzeumi feljegy-
zésekben a lelőhely mint „különösen fontos kőkori telep” szerepel. 
Ez a jellemzés ma is helytálló, ugyanis a múzeum régészeti gyűjtemé-
nye egyedülálló tárgyat őriz onnan, egy ékszerkészítésre szánt tenge-
ri kagylóhéjat. (13. ábra) A Spondylus (tüskés osztriga) Közép-Európa 
neolitikus közösségei számára az ékszerek legfontosabb nyersanyaga 
volt. Ilyen félkész termék eddig még nem került elő Magyarországon, a 
Spodylusból készült tárgyak általában kész, feldolgozott ékszer formá-
jában fordulnak elő.  

Pécsely–Homokbánya
Patay Pál 1962-ben telepjelenségeket figyelt meg a homokbánya falában és két edényt tárt fel egy megbolygatott sír maradványaként (Patay 1962).

Veszprém–Vár
A püspöki palota északi szárnya előtti feltárás során 1987-ben Rainer 
Pál tárt fel néhány jellegzetes vonaldíszes leletet. Egy gyönyörűen dí-

szített, belső oldalán is festett tál minden bizonnyal nem hétköznapi 
használatra szolgált (Regenye 1995). (14. ábra)

Nemesvámos–Baláca „B” gödör
A Nemesvámos határában található balácai római villa feltárását 1976-
tól évtizedeken keresztül végezte Palágyi Sylvia. A római épületek alatt 
előkerültek egy neolitikus település nyomai is. A „B” gödör feltárására 
1980-ban szennyvíztartály árkának ásása közben került sor. A gödör-
ben talált díszített edénytöredékek (15. ábra) kronológiai szempontból 
jelentősek (Regenye 1984). 

Királyszentistván–Csatári-malom 
A lelőhely érdekessége, hogy bronzkori temetőként igen jól ismert, a 
neolitikus telepleletek újdonságként kerültek elő 2003-ban kábelárok 
ásásakor. A kis felületű feltáráson házak oszlophelyeit és gödröket tár-
tunk fel. 

Veszprém–Kasza-völgy
A város déli határában építkezéshez kapcsolódó megelőző feltárás so-
rán 2016-ban került elő egy kisebb zselizi település. Egyetlen ház és né-
hány gabonatároló verem maradványait sikerült feltárnunk. (16. ábra)

13. ábra: Tengeri kagyló Veszprém, Nándor-telep lelőhelyről

14. ábra: Edénytöredékek a veszprémi várból
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A Kr. e. 6-5. évezred fordulója változást hozott a Dunántúl történeté-
ben. A változás első jelei a keszthelyi csoport elterjedési területének 
északi peremén mutatkoznak meg, amikor felbukkannak a túlnyomó-
részt zselizi anyagot szolgáltató lelőhelyek, néhány évtizeddel később 
pedig alapvetően megváltozik a szituáció. Megfigyelhető egy tisztán 
zselizi lelethorizont a Balatontól északra és délre egyaránt, egyelőre 
csupán néhány lelőhellyel képviselve (Veszprém–Vár, Nemesvámos–
Baláca, Sármellék, Látrány–Homokbánya) (Regenye 1995). A zselizi le-

letek déli irányú elterjedésével párhuzamosan megjelent a Dél-Dunán-
túlon a horvátországi eredetű Sopot kultúra. (Nevét a horvátországi 
Sopotról kapta, ahol a kultúra jelentős lelőhelyén feltárás folyt). A Kr. 
e. 5. évezred elején megismétlődött az 500 évvel korábbi esemény, 
újra a Dráván túlról érkeztek telepesek a Dunántúlra és terjedtek el 
egészen a Dunakanyarig. A különbség az volt a két esemény között, 
hogy a kora neolitikus balkáni földművelők érkezésekor a Dunántúlon 
valószínűleg kisszámú mezolitikus vadász élt, akiknek az élettere eltért 
az érkező telepesekétől. A Sopot kultúra érkezésekor azonban a terü-
let lakott volt, sőt az érkezőkkel azonos jellegű paraszti közösségek él-
tek itt. Politikai határokhoz szokott gondolkodásunk számára nehezen 
érthető, hogyan bukkanhat fel egy idegen közösség lakott területen és 
veheti birtokába azt látható erőszak nélkül. A Dunántúl sűrűn lakott 
terület volt a vonaldíszes kerámia kultúra idején. Történtek ugyan bel-
ső változások, alig hihetjük azonban, hogy a terület népessége nyom-
talanul eltűnt volna a Sopot telepesek érkezése előtt. Mégis azt látjuk, 
hogy megjelent a másik, az idegen nép. Nincsenek egyértelmű adatok 
a két kultúra viszonyára, Balácán és a Somogy megyei Nagycsepelyen 
egy lelőhelyen került elő mindkét kultúra emlékanyaga, másutt (Szent-
endre) közel egymáshoz volt a két kultúra lelőhelye. A Sopot kultúra 
dunántúli elterjedésére alkalmazható Evžen Neuštupný cseh kutató 
beszivárgás-elmélete (1982). Ez a migráció olyan formája, amely csak 
az őskor körülményei között fordulhat elő, amikor lakott területre el-
lenállás nélkül hatol be idegen csoport. A beszivárgók sokáig (mintegy 
200 évig) megtartották saját kultúrájukat. A Sopot kultúra két igen je-
lentős lelőhelyének feltárására került sor a megyében (Regenye 1996).

15. ábra: Rekonstruált edény Balácáról

16. ábra: Ásatás a déli ipari park területén
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Nemesvámos–Baláca 
A fent már említett római kori villa területén találjuk a Sopot kultúra 
egyik jelentős magyarországi települését. A lelőhely kiterjedésére az 
utóbbi évek római kori feltárásai szolgáltattak információt. Megtalál-
juk a leleteket mind a villa központi része, mind a másfél kilométerre 
lévő Nagy-kút és Nemesvámos környékén. A római kori épületek épí-
tésekor alaposan megforgatták a talajt, az őskori lelőhely egy része 
elpusztult. Ott azonban, ahol nem állnak római épületek, a neolitikus 
települési réteg jól kutatható. Ilyen volt például az I. épület északi kert-
je, ebben egy házrészletet sikerült feltárnunk. A ház alapárkos, délnyu-
gat-északkeleti tájolású, feltárt hossza 11 m. Az alapárkot északról egy 
hosszú gödör kíséri a vonaldíszes kultúra házainak mintájára. A többi 
feltárt objektum a római villa területén gödör volt. (17. ábra) Közülük 
egy érdemel figyelmet, mert rituális tevékenységhez köthető. Henge-
res falú, 2 m mély gödörről van szó, melybe állatcsontot, közte kecs-

keszarvat és edényeket helyeztek el. A formája és a tartalma árulkodik 
arról, hogy áldozatok bemutatására szolgált. Feltártunk a lelőhelyen 
két sírt is. Az egyik gödörbe volt bedobva, a másik szabályos temetke-
zés, ún. zsugorított pozícióban (tehát oldalt fektetve, felhúzott lábbal, 
behajlított kézzel) a bal oldalán fekvő váz. (18. ábra) Tájolása délke-
let-északnyugati, egy kőpenge volt a térdénél és a gödör anyagában to-
vábbi kőpenge és edénytöredékek. Ilyenkor problémás a lelet értelme-
zése, mert a pengék tartozhattak a temetkezéshez, de bekerülhettek 
a gödörbe a szeméttel. A telepeken való temetkezés kérdése a neoli-
tikumnak egy számunkra furcsa szokása, később még visszatérünk rá. 
Nemesvámos déli szélén a Kapsa utcában Palágyi Sylvia feltárása során 
2002-ben előkerült egy másik, ezúttal szabályos temetkezés. A sírban 
tengeri kagylóból készült ékszerek és különlegesen díszített edények 
voltak a halott mellett (Regenye 2016). (19. ábra)  

17. ábra: Neolitikus település gödrei a balácai római kori feltárás területén, az 1. épület környékén
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Ajka–Csók u.
1988-ban gázvezeték ásása miatt került sor a leletmentésre. Egyetlen 
gödröt tártunk fel, a szabályosan felárkolt utcákban nem találtunk to-
vábbi leleteket. Ez meglehetősen furcsa jelenség, mert egy település 
életében kizárt, hogy csupán egyetlen gödröt ástak volna. A gödör mé-
retei: 4x3,40 m, mélysége 95-130 cm. Szokatlanul sok kerámiatöredé-
ket tártunk fel a gödörben, valamint edényfestésre használt vörös föld-
festéket és egyetlen szarvasmarha 31 csonttöredékét (Bartosiewicz 
2009, 157). Volt egy különleges tál is a leletek között, a kis edényke 
belső oldalán egy plasztikusan kialakított kígyó tekergőzik felfelé. (20. 
ábra) A tál belseje ráadásul vörösre volt festve. Nyilvánvaló, hogy szer-
tartási edénnyel van dolgunk és ez lehet a gödör magányosságára a 
magyarázat. A kultusz gyakorlása során használt edényt kidobták, de 
nem a település közepén, hanem a legszélén ásott gödörbe. Ezért nem 
találtunk más jelenséget az utcában. 
A két említett feltárt lelőhely igen fontos szerepet játszott a kultúra 
időrendi helyzetének kutatásában. Balácán megtaláljuk a zselizi csoport 
késői fázisának leletanyagát egy gödörben, ugyanakkor a Sopot kultúra 
hosszú életű települését is. Ajka a kultúra legkésőbbi horizontjába so-
rolható, abba az időbe, amikor a Dunántúlon másutt már felbukkant a 
lengyeli kultúra, tehát mindkét lelőhely ámeneti időszakban élt. 

A késő neolitikumban (Kr. e. 5. évezred) lengyeli kultúrának nevez-
zük a Dunántúl régészeti emlékanyagát. A név a Tolna megyei Lengyel 
községtől ered a 19. század vége óta nemzetközileg ismert feltárások 
alapján. A településterület képe ugyanaz, mint a vonaldíszes kultúráé, 
azaz a Balaton mellett és a Marcal mentén csoportosulnak a lelőhe-
lyek. A késő neolitikumban és korai rézkorban (Kr. e. 4900-4200) élt 
lengyeli kultúra feltárása volt az elmúlt évtizedben a korszakon belül 
a legintenzívebb a megyében. Kutatásának kiindulópontja a szentgáli  
Tűzköves-hegy, az ország legnagyobb tűzkő-kitermelőhelye, ahonnan 
a Dunántúl nagyobbik fele az egész őskor folyamán a pattintott kő-
eszközökhöz szükséges nyersanyagot nyerte. A bánya ásatását Biró 
Katalin végezte 1983-tól 1994-ig (Biró 1995). A hegy körül 1985-ben 
és 1989-ben végzett terepbejárások eredményeként kirajzolódott egy 

olyan egyedülálló települési struktúra képe, amely szükségessé tette a 
lengyeli kultúra alaposabb kutatását (Biró – Regenye 1991). A lelőhe-
lyek közül néhány már addig is ismert volt, az egyik közülük Szentgál 
határában az a Teleki-dűlő, mely Laczkó Dezső 1911-es kutatóútja óta 
ismerünk. Van olyan lelőhely is köztük, amelyet mi találtunk meg. A 
lényeg, hogy ekkor sikerült felismerni a lelőhelyek elhelyezkedésének 
különös voltát. Nyolc települést találunk a hegy körül (az ajkai határ-
ban kettő, a szentgáli határban három, továbbá Bánd mellett, Város-
lőd–Újmajorban és Márkó közelében egy-egy). Később csatlakozott a 
sorhoz egy kilencedik is, az 1998-ban pinceásás során került elő Ajkán 
a Szent István utcában, a Torna patak partján. Még később, 2007-ben a 
pápai elágazónál Városlőd–Feldacker lelőhelyen az újmajori szomszéd-
ságában találtunk ehhez a körhöz tartozó újabb leleteket. Miért fontos 
ez a lelőhelycsoport? A szentgáli Tűzköves-hegy centrális helyet foglal 

18. ábra: Neolitikus sír a balácai római kori feltárás területén 19. ábra: Nemesvámos, Kapsa utca, neolitikus sír

20. ábra: Kígyós edény Ajkáról
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el a lengyeli kultúra közép-dunántúli csoportjában. Ezek a szentgáli, aj-
kai települések szoros gyűrűbe fogják, mintegy védelmezik a bányához 
vezető utakat. (21. ábra) A települések ráadásul olyan környezetben 
vannak, ahol korábban a neolitikumban nem volt emberi település. A 
megye vonaldíszes és lengyeli települési sajátosságáról esett már szó, a 
lelőhelyek két nagyobb csoportban helyezkednek el. A csoporthatárok 
meglepően azonosak maradtak évszázadokon keresztül. A csoportok 
között széles lakatlan sávot találunk a Tapolcai-medencétől kiindulva, 
északkelet felé haladva. Ennek a tradicionálisan lakatlan sávnak a kö-
zepén bukkantak fel a kultúra életének késői szakaszában, nagyjából 
a Kr. e. 5. évezred közepén a bánya körüli lelőhelyek. Ez nem lehet 
véletlen. Az évezred közepén jelentős változások történtek Közép-Eu-
rópában, a neolitikum helyét átvette a rézkor. A rézkor a neolitikumtól 
sok tekintetben eltér, e különbségeket a társadalom eltérő szerkeze-
te magyarázza és ezzel összefüggésben az életmód, az anyagi kultúra 
különbözősége. Az említett jelenségnek, azaz a bánya körüli terület 

hirtelen benépesedésének a hátterében is a neolitikum és rézkor kö-
zötti korszakváltás áll. Az őskor korai szakaszában a nyersanyagforrá-
sok mindenki előtt nyitottak voltak. A gyűjtögető-vadászó társadalmak 
a tulajdon fogalmát nem ismerték. Egy-egy csoport a környezetében 
lévő természeti forrásokat ismerte és kiaknázta, de a területen mozgó 
másik csoport hozzáférését nem gátolta. Így lehetett ez a korai neoli-
tikumban is, amikor a már letelepedett közösségek az éppen szükséges 
nyersanyagmennyiség beszerzésére meglátogatták a hegyet. Gyökere-
sen megváltozott a helyzet a neolitikum végén. A lengyeli kultúra egy 
közössége lezárta a hegyre vezető utakat, maguk végezték a kiterme-
lést és a településeken feltárt hatalmas mennyiségű szilánkanyag sze-
rint a kőfeldolgozást is. A szentgáli Tűzköves-hegy körül talált lelőhe-
lyek alkalmat adtak ennek a nagyon érdekes történelmi szituációnak 
a tanulmányozására. A 80-as, 90-es években Biró Katalinnal közösen 
feltárásokat végeztünk a lelőhelyeken (T. Biró – Regenye 2001; Rege-
nye 2001, 2011). 

Szentgál–Füzi-kút
A település egy meredek domb oldalán található, kiterjedése 500x 700 
m, ami irreálisan nagynak tűnik, valószínűleg az erózió miatt találunk 
ennyire nagy felületen leleteket. Természetes vízforrásul a domb lábá-

nál három kút szolgál, a Füzi-kutak, ezek a római korban már biztosan 
létezett forráskutak. Folyóvíz ma nincs a környéken. Egyetlen olyan 
objektumot találtunk, amely házként értelmezhető, egy kisebb össze-

21. ábra: Szentgáli műhelykörzet
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függő omladékréteget, az egykori ház leégett maradványait. A feltárt 
13 gödör közül 1 késő bronzkori, a többi a lengyeli kultúra fiatalabb 
időszakából való. A telep területéről két sírt ismerünk. Az egyik (ham-
vasztásos) sír jórészt megsemmisült, egyetlen edény volt a melléklete, 

a másik sír (csontvázas) a meredek domb oldalán lefutó, már a telep 
életében betöltődött vízlevezető árok alján feküdt, másodlagos hely-
zetben, feltehetően a lezúduló víz elsodorta a vázat. 

Szentgál–Teleki-dűlő
Füzi-kúttól kelet-délkeleti irányban 4 km-re fekszik, a Cinca patakra 
enyhén lejtő domboldalon, kiterjedése kb. 200x100 m. A település 
centrumában húzott szelvényeinkkel feltártunk egy 11 x 9 m-es ösz-
szefüggő felületet, melyben egy hatalmas gödör és egy arra épült 7 
x 10 m-es cölöpszerkezetes ház került elő, valamint kutatóárkokkal 
igyekeztünk a házhoz tartozó gazdasági terület határát megismerni. A 

kutatóárkok tanúsága szerint 25 m távolságban újabb ház található, a 
köztük levő terület leletmentes. A feltárt ház cölöpszerkezetű, hossz-
tengelyében osztófallal. A gödör legmélyebb részén a többinél sokkal 
mélyebb, a sorba nem illő cölöplyuk jelzi, hogy a még friss gödör felett 
alátámasztásra szorult a tető, ennek következtében a gödörre épített 
ház leletanyaga nem fiatalabb lényegesen a gödörénél. (22. ábra)

Ajka–Pál-major
Füzi-kúttól nyugatra 6 km-re fekszik domboldalon, területe: kb. 
600x300 m.  Egy cölöpszerkezetes ház kis részletét és néhány gödröt 
tártunk fel. 
Városlőd–Újmajor
A lelőhely a Hajnal Kft. (volt állami gazdaság) újmajori telephelyétől 
nyugat-északnyugati irányban található, egy domb oldalában. A dombot 
nyugatról ma is élő patak határolja. A szántás alig érintette a kultúrré-
teget, az igen kemény talajban érintetlenül találtuk a gödörbetöltést, 
omladékot. A feltárás gazdag leletanyagot adott: a több rétegben fel-

tárt házomladékban összeillő cseréptöredékek voltak, (23. ábra) tűz-
kőeszközök (a korábbi feltárásokhoz viszonyítva sok az eszköz), köztük 
volhíniai kova is, valamint kis zöld csiszolt balta töredékei. Feltártunk 
egy 5x4,5 m méretű gödörrendszert, valamint két házrészletet. Az 
egyiket két északnyugat-délkeleti irányú cölöplyuksor jelzi, a másikat 
pedig két-két nyugat-keleti irányú. Utóbbi ház erős tűzben égett le, a 
cölöplyukak és a közeli gödrök égett földdel és paticcsal voltak betölt-
ve.

Ajka–Szent István u.
A lelőhely a Torna patak északi partján, a parttól 4-500 méterre mint-
egy 300 m hosszan húzódik jelenlegi ismereteink szerint a Szent István 
u. 6. és a Pálma u. 6. számú házak között. Egy sűrűn beépített város-
részben, pince átalakítása során kerültek elő a leletek 1998-ban a met-

szetfal tanúsága szerint egyetlen nagy gödörből. Ilyen esetben nincs 
mód nagy feltárás végzésére, de minden apró adat fontos lehet, mint 
ez a lelőhely is bizonyítja.

22. ábra: A szentgáli ház alaprajza 23. ábra: Edénytöredék Városlődröl
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Városlőd–Feldacker
Gázvezeték cseréje miatt indult leletmentés 2007-ben a pápai elága-
zónál. Egy nagyobb gödröt tártunk fel mintegy 500 m-re a másik vá-
roslődi lelőhelytől keletre. Ilyenkor mindig felmerül a kérdés, vajon az 

előbbi településhez tartozhatott-e ez a kis lelőhely vagy különálló volt.
Emellett a különleges lelőhelycsoport mellett a megyében a lengyeli 
kultúrának további lelőhelyei is folyt feltárás:

Bakonyszücs
1967-ben került elő homokgödör ásásakor, majd jutott a múzeumba 
egy különleges leletegyüttes (nőt ábrázoló agyagszobor, kőbalta, kővé-
ső, hematit tárgy, edénytöredékek). 1983-ban és 1984-ben végeztünk 
hitelesítő ásatást a helyszínen (Regenye 1994). Sikerült megtalálni azt 
az objektumot, amelyből a leletek eredetileg előkerültek, egy északke-
let-délnyugati irányú, 64 cm széles, az altalajba 20-26 cm-re bemélyedő 
árkot.  A leletegyüttes egy neolitikus ház alapozási árkában feküdt, 
építési áldozatként tették oda. A szobor egyike a korszak legszebb 
emberábrázolásainak. (24. ábra)

Meg kell jegyezni, hogy mintegy 1 km-re ettől a lelőhelytől, a szőlőhe-
gyen 1851-ben találtak 300 db henger alakú Spondylus (tengeri kagyló, 
magyarul tüskés osztriga) gyöngyöt (Torma 1972, 54). A lelet a Magyar 
Nemzeti Múzeumba került. A leletek közül a helyi plébánostól Rómer 
Flóris bencés szerzeteshez jutott 10 gyöngy, melyeket a győri múzeum 
1954-ben átadott a veszprémi múzeumnak. Nem lehet véletlen ennek 
a két különleges leletegyüttesnek az egymáshoz közeli előfordulása. 
(25. ábra)

Felsőörs–Bárókert
A vonaldíszes mellett a lengyeli kultúra is megtelepedett a fent már 
említett lelőhelyen. A 2009. évi feltárás során a legtöbb lelet ebből az 
időszakból való. Feltártuk egy 7 m széles oszlopszerkezetű ház nyo-
mait (26. ábra), gödröket és két sírt. Az 1. bal oldalán fekvő, erősen 
zsugorított váz, melléklete egy kőpenge a csípő mögött. A 2. egy gö-
dörbe temetett, bal oldalán fekvő hiányos váz, melléklete kis edényke, 
a koponyán kőpenge. A ház melletti gödörben eltemetve találtunk egy 
gyönyörű, fehérre festett szobortöredéket és egy kis agyagzsámolyt. 
Ez a kis szobor a bakonyszücsivel vetekszik szépségben. A lelőhelyen 
a későbbi években leletmentések során további sírok kerültek elő.  
(27. ábra) Egy több mint száz éve előkerült kagyló és csiga ékszerlelet 
kevés megmaradt darabját őrzi részben a Magyar Nemzeti Múzeum, 
részben a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum. (28. ábra) Felsőörs falu 
déli szélén, a kertek alján találták 1896-ban agyagedényben a leletet, 
melyből 280 darab kagyló, csiga és vörös kőgyöngy a Nemzeti Múze-
umba került. A megmaradt darabokat Laczkó Dezső szerezte meg a 
veszprémi múzeum számára. Az ásatások során került figyelmünkbe a 
régi lelet és némi nyomozó munkával sikerült kideríteni a történetét, 
azonosítani a két múzeumban őrzött darabokat (Regenye et al. 2009).

24. ábra: Bakonyszücsi leletek 25. ábra: Tengeri kagylóból csiszolt gyöngyök Bakonyszücsről

26. ábra: Neolitikus ház nyomai a felsőörsi ásatáson
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Kup–Egyes
A már korábban említett település hosszú ideig, a vonaldíszes és len-
gyeli kultúra idején is élt. Jelentőségét az adja, hogy a közeli nagyteveli 
tűzkőbányához tartozó feldolgozó műhely volt. Feltártunk egy lengyeli 

kultúrába tartozó házrészletet a hozzá tartozó építési áldozattal, egy 
hatalmas tulokszarvval. (29. ábra)

Veszprém–Jutasi u.(Felszabadulás u., Petőfi S. u., Madách I. u.)
A lakótelep építésekor végzett leletmentés során 1972-ben Csányi 
Marietta és Raczky Pál ásatásán (Raczky 1974) a Munkácsy utcában 
előkerült egy ház, négy gödör és három sír. A leletanyag feldolgozá-
sa jelentős állomás volt a lengyeli kultúra kutatásának történetében, 
ugyanis itt sikerült Magyarországon először feltárni a lengyeli kultúra 
festetlen fázisának lelőhelyét, mely a kultúra elterjedési területén má-
sutt már ismert volt, de itt a Dunántúlon még nem bukkant elő. Az 
itteni leletek alapján nevezte Raczky Pál a lengyeli kultúra III. fázisának 
magyarországi anyagát veszprémi csoportnak. A Petőfi S. és Madách 
I. utcában 1985-ben ugyanannak a lelőhelynek két másik pontján folyt 
leletmentés gázvezeték építése miatt, egy-egy nagy gödröt tártunk fel. 
Jelentősebb méretű feltárásra 2003-ban került sor a Munkácsy utcai 
körforgalom melletti területen (Regenye 2004, 2006a, 2006b; Rege-
nye–Biró 2014), ahol 2003. augusztus 28. és november 27. között folyt 
beruházást megelőző feltárás a neolitikus lelőhely nyugati szélén. (30.
ábra) A tervezett beruházás területén 8000 m2 felületet tártunk fel a 
30 hektár kiterjedésű lelőhelyből. A feltárás során a lengyeli kultúra 
telepjelenségei mellett 8 sírt is kiástunk. A lelőhelyen rézkori települési 
nyomok és sírok is előkerültek, továbbá egy kora bronzkori gödör. A 
feltárással érintett terület a hatalmas méretű késő lengyeli település-
nek a nyugati széle. A felszín itt a Jutasi úttól nyugatra erősen lejt, a pe-
remét egy természetes árok alkotja, mely feltételezhetően a Séd-patak 
egy mellékvize volt, maga a patak még további 200 m-rel nyugatabbra 
folyik egy meredek oldalú domb mögött. Az őskori település A Séd 
mellékága és a tőle mintegy 500 m-re keletre folyó másik patakmeder 
közötti platót foglalta el. Az ásatás segítségével bepillantást nyerhet-
tünk egy lengyeli falu életébe. A leletanyag alapján egyértelmű, hogy az 
első telepesek a lelőhely nyugati szélén építették fel házaikat. Ezt a te-
leprészletet fa oszlopokból álló kerítéssel vették körül. A házak közöt-
ti üres térségen temették el halottaikat, férfi, női és gyereksírokat. A 
település többi lakója másutt nyugszik, nem a telepen belül. Összesen 
kilenc házat tártunk fel, közülük 5 egy sorban állt, utcát alkotva, továb-

bi 4 pedig egy csoportban, folytonos átépítések benyomását keltve. A 
lelőhely gazdagsága mindenképpen kapcsolatban áll a szentgáli kőbá-
nyával, a veszprémi település talán a bányát kitermelő törzs központja 
volt. 
 
A lengyeli kultúra történeti érdekessége, hogy életének utolsó évszá-
zadai jelentős változás nélkül átnyúlnak a rézkorba. Miért használjuk 
akkor mégis a rézkor kifejezést? A rézkor megkülönböztetésének 
alapja, hogy a neolitikumtól eltérő életmódváltozatot és eltérő tár-
sadalmi szervezetet mutat. A neolitikum és a rézkor közötti váltás a 

27. ábra: Felsőörs, Bárókert, sír 28. ábra: Ékszerlelet Felsőörsről

29. ábra: Tulokszarv neolitikus gödörben a kupi ásatáson
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Kárpát-medence keleti felében igen határozott volt, a lengyeli kultúra 
ezzel szemben némileg megváltozott formában, de élt még a rézkor 
elején. Ennek a jelenségnek az okai éppen a megyénkben feltárt lele-
tanyagok alapján váltak érthetővé. A rejtély megoldásához a kulcsot a 
szentgáli Tűzköves-hegy adja. A feltárt telepanyagok alapján rekonst-
ruálható a kép, mely szerint a neolitikum folyamán egyre intenzívebbé 
váló kőkitermelés a késő lengyeli korban (Kr. e. 4500 körül) érte el 
csúcspontját. A bányászat és ehhez kapcsolódóan a feldolgozás és ter-
jesztés intenzitása rányomta bélyegét a települési képre, konzerválta a 
társadalmi struktúrát azáltal, hogy hosszú idejű stabilitást biztosított 
a viselkedési szokások és kapcsolatrendszerek területén, késleltette a 
rézkor kialakulását. Késleltette, de nem állította meg, néhány száz év 
múlva már nem a lengyeli világot találjuk Veszprém megyében.
Feltárások hiányában a rézkor második felének (Kr. e. 4000-2800) tör-
téneti képe nem rajzolható meg a megyében a fentiekhez hasonló rész-
letességgel. Az első már valóban rézkori kultúra a Balaton-Lasinja kul-
túra volt. A kultúra neve nem véletlenül kötődik a tájhoz, a már említett 
topográfiai munka során határozta meg Kalicz Nándor a leletanyagot 
(Kalicz 1969). A név második tagja a kultúra elterjedésének észak-bal-
káni részére utal. Az a leletgazdagság, amit a neolitikumban tapasztal-
tunk a megyében, a Balaton-Lasinja kultúra idején hirtelen megszakad. 
A Balaton-Lasinja kultúra 40 ismert településének nagyobbik része (29) 
a Marcal folyó mentén helyezkedik el, a Balaton-felvidéken csak 11-et 
találunk, holott az a neolitikumban sűrűn lakott vidék volt. Úgy tűnik 
a kultúra centruma a mai Zala megye területén lehetett.  Nem tudjuk 

pontosan hogyan történt az átmenet, mi történt a lengyeli kultúrával. 
Néhány késő lengyeli lelőhely a Bakonyban (Zirc, Pénzesgyőr, Porva) 
hosszú ideig továbbélt olyan vidéken, amelyik a neolitikus életfelté-
telekre teljesen alkalmatlan volt, a tűzkő-előfordulások közelében. A 
Bakony határt képezett a középső rézkorban, a Dunántúl északi felén 
ugyanis erőteljesen jelen volt a Ludanice kultúra, a lengyeli kultúrának 
a szlovák kutatás által így elnevezett közvetlen utóda. A határvonal 
ebben az esetben sem volt éles, a veszprémi Jutasi úti lelőhelyen talált 
rézkori sírok határozott Ludanice vonásokat mutatnak.
A késő rézkori badeni kultúra (ausztriai lelőhelyéről elnevezve, ha-
zánkban használt másik elnevezése péceli) a maga 93 lelőhelyével ez-
zel szemben ismét a neolitikus lelőhelysűrűséget mutatja, a lelőhelyek 
szinte ugyanazokat a helyeket foglalják el, mint a vonaldíszes kerámia 
kultúra lelőhelyei.  A badeni kultúra korai szakaszát, melyet bolerázi 
csoportnak nevez a kutatás, külön meg kell említeni, ugyanis a csoport 
dunántúli elterjedésének Torma István általi feltérképezése (Torma 
1969b) a Balaton-Lasinja kultúrához hasonlóan a már többször említett 
megyei topográfiai munka eredménye volt.
 Mindkét rézkori kultúra jelentős déli eredetű, balkáni elemet hozott 
magával. A badeni kultúra több, részben idegen eredetű komponens-
ből egységesedett a Kárpát-medencében. Az egyik idegen elem a Ba-
laton-Lasinja kultúra idején jelent meg vidékünkön, a közép-európai 
területről származó tűzdelt barázdás kerámia kultúrája. Igen ritka az 
ilyen lelet, de a Balatonnál mégis került elő egy kis edény.

30. ábra: Veszprém, Jutasi út, feltárás
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A Balaton-Lasinja kultúra lelőhelyein végzett feltárások:

Balatonakarattya–Debreceni lejáró
1984-ben, majd 1985-ben kis leletmentést folytattunk az akarattyai 
magasparton. A balatoni löszfal Balatonkenesénél és Balatonakarattyá-
nál hosszú szakaszon lakott volt a rézkorban és a bronzkorban, a fel-
tárási területen is kora bronzkori telepnyomok borították a rézkorit. 
A közelben egy villanyoszlop gödrében tűzdelt barázdás díszű kis kor-
sót találtak, sajnos a lelet további részeit hiába kerestük (Patay 2002).  
(31. ábra)

Balatonfüred–Laki-dűlő
Útépítéshez kapcsolódó feltárás során 2008-ban találtunk néhány 
gödröt rézkori leletanyaggal. Bár hosszabb szakaszon volt módunk az 
útépítést figyelemmel kísérni, csak nagyon kevés leletet találtunk. A 
gödrök jellege és elhelyezkedése alapján nem vonható le következtetés 
a Balaton-Lasinja kultúra itteni települési struktúrájára vonatkozóan, 
azaz nem bukkantunk házak nyomaira. 

Veszprém–Jutasi u.
A neolitikus telep feltárása közben a terület déli szélén találtunk néhány 
sírt, melyek ebbe a korszakba tartoznak. A sírok közül három egymás 
közvetlen közelében helyezkedett el, egy negyedik (gyereksír) valami-
vel távolabb. Mindegyik sír a lengyeli kultúra települési rétegébe volt 
beásva, a Balaton–Lasinja kultúra települési jelenségeit a feltárás során 
nem találtuk meg. A gyereksír kelet-nyugati tájolású, jobb oldalán fekvő 
zsugorított váz volt. Edényeken kívül kőeszközök voltak a sírban és 
kagylóhéjból készült ékszer. (32. ábra) Az egyik felnőtt sír zsugorított 

csontvázas volt, északnyugat-délkeleti tájolású, bal oldalán fekvő váz. 
A fej erősen hátra hanyatlott, a jobb kar és láb hiányzott, de inkább 
utólagos bolygatás semmint valamely rituális cselekvés okán. Érdekes a 
két további sír. Ezek egy gödörben feküdtek kőborítás alatt. Az egyik 
délnyugat-északkeleti tájolású, jobb oldalán fekvő, igen erősen zsugorí-
tott váz, ami azt jelenti, hogy a karok szorosan a test előtt voltak, a lá-
bak felhúzva, a sarok a csípőhöz igazítva. A másik délkelet-északnyugati 
tájolású, háton fekvő zsugorított váz, a lábak balra hajoltak. A bal kar 
és a jobb kézfej hiányzik, a sírban távolabb előkerült csontok vélhetően 
ehhez a vázhoz tartoznak. Emiatt arra gondolhatunk, hogy a vázat a 
letétel után megbolygatták. Mivel a kőhalom fedte a külön került kart 
is, tehát a bolygatás után kerülhettek a kövek a sírra. A sírok utólagos 
felnyitása, a holttesttel utólag végzett rituális cselekmény már a neoli-
tikumból is jól ismert jelenség. (33. ábra)
Az egész Kárpát-medencét uraló, igen gazdag késő rézkori badeni kul-
túra kutatása hasonló képet mutat. Pusztán melléktermékként előke-
rült leletanyagunk van, a kultúra anyagát nem kutattuk még a megyé-
ben:

Felsőörs–Főszőlők
Egy római kori vízvezeték leletmentése során 1981-ben kevés rézkori 
leletanyag is előkerült. 

Felsőörs–Bárókert
A 2008. évi feltárás során a vonaldíszes és lengyeli leletek mellett talál-
tunk néhány rézkori gödröt is.

Veszprém–Jutasi u.
A jelentős neolitikus telep területének egy részét ezer évvel később 
újra lakóhelyként használta a badeni kultúra népessége. Gabonatároló 
vermeket, kemencéket találtunk és a telepjelenségek mellett gazdag 
rituális emlékeket is feltártunk. 

31. ábra: Rézkori edény Balatonakarattyáról

32. ábra: Rézkori gyereksír a veszprémi feltáráson
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Három különleges feltárást kell még megemlíteni, őskori kőbányák ku-
tatását a megyében. Közismert tény, hogy az egész őskor folyamán 
a munkaeszközök nagyobbrészt kőből készültek, a szükséges nyers-
anyagot bányászat, illetve kereskedelem útján szerezték be. Megyénk 
gazdag olyan kőzetekben, melyek a pattintott kőszerszámok nyers-
anyagául szolgáltak. Petroarchaeológiának hívják a régészetnek azt az 
ágát, mely a kőnyersanyagok azonosításával foglalkozik. Az utóbbi két 
évtizedben ez volt az őskori régészet talán legdinamikusabban fejlődő 
ága. A településeken talált kőszerszámok geológiai azonosítása nagy-
ban hozzájárul az őskori közösségek munkaszervezésének, kapcsolat-
rendszerének megismeréséhez. 

Szentgál–Tűzköves-hegy
Az egész őskoron át használt bánya, a dunántúli lelőhelyek legjelen-
tősebb nyersanyagforrása. Megyénk legjelentősebb őskori lelőhelye, 
nem véletlen, hogy többször említésre került. Feltárása 1983–1985-ig 
és 1993–1994-ig történt kezdetben a Magyar Állami Földtani Intézet, 
majd a Magyar Nemzeti Múzeum kezdeményezésére, Biró Katalin ve-
zetésével (Biró 1995a). A feltárás eredményeképpen különböző formá-
jú bányagödrök kerültek elő, melyek különböző bányászati technikák-
ra, esetleg különböző korra utalnak. A legnagyobb gödör egy hosszú 
árok, mely 3 m mélyre volt a kőzetbe bevágva. A többi gödör kisebb, 
1,5-2,5 m mély, némelyik üst formájú. A kitermelés során az őskorban 
a gödröket az előzőleg ásott gödör meddőjével töltötték fel. Agancs-
ból készült bányászszerszámok nem kerültek elő a feltáráson, csupán 
ütőkövek. 

Nagytevel–Tevel-hegy
A szentgáli mellett a másik jelentős bánya és műhelycentrum a nagy-
teveli. Négy éven keresztül folyt a kutatása, szintén a Magyar Nemzeti 
Múzeum feltárása volt 2004-2007-ig Biró Katalin vezetésével (Biró et 
al. 2010). A nagyteveli tűzkő nyersanyagként való felhasználása az ős-

korban kisebb volumenű volt, mint a szentgáli kőé és időben is szűkebb 
horizontra korlátozódott, elsősorban a vonaldíszes kultúra lelőhelyein 
találjuk meg. 

Sümeg–Mogyorósdomb
Feltárások: 1960-1961. Vértes László, Magyar Nemzeti Múzeum, 1963 
után a Magyar Állami Földtani Intézet Fülöp József és később Bácskay 
Erzsébet vezetésével (Bácskay 1986). A középső neolitikumtól a Ba-
laton-Lasinja kultúráig használt bánya a Veszprém megyei lelőhelyek 
szempontjából kevésbé jelentős, ugyanis a kitermelt nyersanyagot nyu-

gati-délnyugati irányba szállították (Biró 1995b), nyilván a szentgáli bá-
nya jobb minőségű kőanyaga kiszorította a piacról a sümegit. A szent-
gálival ellentétben itt bőségesen kerültek elő bányászathoz használt 
csonteszközök (Bartosiewicz 2009, 160–163).

3. Neolitikus élet, gondolkodásmód – rekonstruált neolitikus világ
A Veszprém megyei lelőhelyek feltárási adataiból kirajzolódik ennek 
a vidéknek az őskori élete a maga speciális vonásaival. A neolitikum 
világa nehezen megközelíthető terület. Hiányoznak az összekötő köz-
vetlen kapcsok, megismerésében kizárólag az anyagi kultúra szolgál 
forrásul. Írott források hiányában az anyagi kultúrában megfigyelt min-
tázatok, változások alapján lehet a társadalmi, kulturális struktúrákat 
kikövetkeztetni feltételezve, hogy a kulturális jelenségek jórészt az em-
beri gondolkodási struktúra külső megjelenései. Az őskori élet teljes 
megértése lehetetlen, a leletek csak kis ablakok, amelyeken keresztül 
az élet bizonyos szegmenseit látjuk. A rekonstruált kép így aztán szük-

ségszerűen eleve hamis, leegyszerűsített, a rekonstruált világ inkább 
konstruált világ. A múlt elmúlt, a tárgyi emlékekben materializálódó 
múltat elválasztja tőlünk az idő múlása. Mi csak a múlt ideáját tudjuk 
követni.  Ez az idea alternatív viselkedésmódok elképzelésén alapul és 
idővel változik, mert változik a régész szemlélete, ismeretanyaga. A 
régészet nyelve elvont fogalmakat használ. Ezek elfedik a tényt, hogy 
a történelem, beleértve az őstörténetet is, emberekről szól. Emberi 
cselekedetek az előfeltételei annak, hogy a régészeti leletek történeti 
forrásként legyenek értelmezhetők, egyáltalán hogy régészeti leletek 
keletkezzenek. A dolgokat és az embereket össze kell tudnunk kap-

33. ábra: Kőborítású sírok a veszprémi rézkori lelőhelyen
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csolni a múlt rekonstruálása során. 
Az emberi élet különböző aspektusait igyekszünk megragadni a feltá-
rások adatait értelmezve, bemutatva. A régész éppúgy, mint minden 
történész, a maga korának szemléletéből nézi a múltat, a kor aktuális 
tudományosságának kategóriáit használja. Ezek a kategóriák szabják 

meg, hogy a tudományosság szempontjából éppen mi számít releváns 
kérdésnek. Mai ismereteink alapján a feltárási adatokra támaszkodva a 
Veszprém megye területén 5-8 ezer évvel ezelőtt élt emberek életéről 
az alábbiakat gondoljuk.

3.1. Települések, lakóházak, gazdálkodás
Veszprém megye területén az emberi jelenlét a felső paleolitikumtól 
bizonyítható. A lovasi festékbányát használó vadászó-gyűjtögető cso-
portok nyilvánvalóan a megye területén éltek, bár nyomukat máshol 
nem találtuk meg. Néhány bizonytalan régi adat – például Városlőd 
vagy Veszprém–Hirschfeld-téglagyár – utal még paleolit lelőhelyre, de 
ez a korszak koránt sincs feltérképezve. Közvetett adataink vannak 
a mezolitikum idejének emberéről részben palinológiai vizsgálatokból, 
részben pedig a szentgáli kőeszköz-leletekből. 
A letelepült életmód megjelenésétől kezdve bővebben áll rendelke-
zésünkre az emberi tevékenységre vonatkozó információ. A legelső 
falvakat a megyében közvetlenül a Balatonnál találjuk. Ilyen Tihany–
Apáti, Tapolca–Plébánikert vagy a még feltáratlan Kővágóörs–Pálköve. 
A Balaton nyugati medencéjében és tovább nyugatra számos lelőhely 
ismert a Kr. e. 6. évezred közepe körüli időből (Bánffy–Oross 2007, 
1. ábra). Nem lehet véletlen, hogy éppen a Balatonnak ezen a részén 
utalt pollenanyag emberi jelenlétre az ezt megelőző időszakban (Kr. e. 
7. évezred). E korai falvak lakossága minden bizonnyal nem csak balkáni 
betelepülőkből állt, hanem az itteni mezolitikus lakosság leszármazot-
taiból is. Az anyagi kultúrában megfigyelhető keveredést mindenesetre 
a népesség keveredésével magyarázza a kutatás (Bánffy 2004. 334-
344.,2009. 55). 
Milyen lehetett akkoriban a táj? Veszprém megye mai környezete erő-
sen ember által formált, az őskori viszonyokra semmiképpen sem ha-
sonlít. Közismert tény, hogy a jégkorszak végén a klíma felmelegedett, 
továbbá az is, hogy a klímaváltozások az élővilág folyamatos változá-
sát hozzák magukkal. A felmelegedést fokozatos átalakulás követte 
a Kárpát-medencében. A medence a jégkor idején sem volt fátlan, a 
mezolitikumban pedig megkezdődött a fenyőerdők között a lombos 
fák térhódítása. A jégkor végi nyitottabb tajga-sztyepp vegetációt fel-
váltó zárt vegyes erdők az élővilág markáns változását hozták maguk-
kal (Sümegi et al. 2003, 53). Jelentős antropogén hatás az erdőtakarót 
illetően a Kr. e. 6. évezred közepéig nem történt, utána viszont egyre 
erősebben megmutatkozik az ember természetátalakító tevékenysé-
ge. Vegetációrekonstrukció segítségével megállapítható, hogy hazánk 
mai területén az erdők aránya emberi beavatkozások nélkül 85,5 % 
lenne (Bartha 2003. 1569; Galambos 2009). Összefüggő erdőség, úgy 
is mondhatjuk, hogy őserdő borította a megye területét tehát az első 
földműves közösségek megjelenésekor. A legelső falvakat mocsári szi-
geteken találjuk a Balaton közelében. Ezek kicsi települések voltak, egy 
legfeljebb két házból álltak. A szántóföldjeik a házak közelében lehet-
tek, a gabonatermesztés még a kertművelés szintjén folyt. A Tapolcán 
talált gabonatároló hombár egyértelműen bizonyítja a búzatermesztést 
és egyben azt is reprezentálja, hogy a termést nagy agyagedényekben 
tárolták. A mocsári környezet kiegészítő táplálékforrásul szolgált. A 
betelepülő balkáni földművesek a neolitikus gazdálkodást készen hoz-
ták magukkal. Sem a gabona, sem a juh, kecske nem őshonos vidé-
künkön, tehát a háziasított példányokat hozni kellett. Az ún. „neo-
litikus csomag” részei a búza, árpa, a hüvelyesek közül a lencse és a 
borsó, az állatok közül a kecske, juh, szarvasmarha (a sertés később 
került bele) és természetesen a csomag része a szaktudás, a növény-
termesztésé, az állattenyésztésé, a házépítésé, a fazekasságé és a szö-

vés-fonásé. Mindez a balkáni telepesekkel ért el hozzánk, de az eredet 
messzire, a termékeny félhold területére nyúlik vissza. A háziasított 
növények és állatok kis száma alapján mondhatjuk azt, hogy az ezekkel 
való foglalkozásra specializálódtak a termelő gazdálkodást kezdő em-
berek. Néhány fajtát kiválasztva kidolgozták a termesztés-tenyésztés 
legoptimálisabb technológiáját és a későbbiekben ragaszkodtak ehhez 
a gazdálkodási módhoz. A modell rendkívül sikeresnek bizonyult, né-
hány évezred alatt Mezopotámiától Közép-Európáig terjedt a neolit 
mezőgazdaság és lényegében ez a mai mezőgazdaságunk alapja. Házat 
ebből az időből a megye területén még nem tártunk fel, a Zala megyei 
Szentgyörgyvölgy–Pityerdomb szolgáltatja a mintát. Ez a házlelet már a 
Dunántúlon később jól ismert oszlopszerkezetes, tapasztott falú, nye-
regtetős típust mutatja (Bánffy 2004). A házépítés ugyanazt a logikát 
követi, mint amit a földműveléssel kapcsolatban láttunk. Kikísérletezik 
az adott helyzetnek legmegfelelőbb építkezési módot és azt használják 
mindenütt. Jelen esetben ez fából és agyagból való házépítést jelent. 
Ezek az anyagok álltak rendelkezésre a Kárpát-medencében és ezek 
állták leginkább az itteni időjárást. A neolitikus ház abban a formájában, 
ahogy a 6. évezredben megjelent, építészetileg komoly alkotás. Alap-
rajza téglalap alakú. Szélessége állandó, 6-7 m, hossza a funkciótól füg-
gően 10-20 m vagy több. A tetőszerkezet alátámasztására 3 oszlopsor 
szolgált a ház belsejében, a hosszanti falak vonalában a sövényfonatos 
fal vázát alkotó oszlophelyek kisebb átmérőjűek voltak. Jellegzetessé-
ge a háznak a hosszanti falakat kísérő külső árok, melyből az agyagot 
nyerték a tapasztáshoz. Az alapanyagok és az építési technika azonos-
sága miatt a feltárt házalaprajzok egész Európában szinte azonosak. 
Az évszázadok során az ácstechnika fejlődésével továbbfejlesztették 
az építkezési technikát, sikerült megoldani az áthidalást és a fedélszék 
összeácsolásával a tető terhét a falakra helyezték át. Amikor ez az 
újítás bevezetődött, nagyon rövid idő alatt elterjedt és azután már 
kizárólag ez utóbbi módszert használták. Egy már bevált technológia 
alkalmazásában a kizárólagosság ugyan érthető, de felmerül, hogy a 
célszerűségen kívül valami más is lehet-e mögötte. Az őskőkor sátrai 
után a földművesek monumentális házai lenyűgöző hatással lehettek 
a kor emberére. Az építmények nyilvánvaló szimbolikus szerepet is 
hordoztak és ez a szellemi tartalom lehetett az oka, hogy minden tele-
pülésen azonos típusú épületeket emeltek, azonos építési technológiát 
használtak gyakorlatilag egész Európában. A házra úgy tekinthetünk a 
kora neolitikumtól kezdve mint lakói számára az élet fizikai és spiritu-
ális központjára. A vonaldíszes hosszúház szimbolikus tartalmát talán a 
legjellemzőbben az a megállapítás fejezi ki, hogy ezek a házak nemcsak 
lakóhelyek voltak, hanem a korai földművelő közösségek történetét 
a tájban rögzítő ún. „emlékművek” is, amennyiben a tájolásuk látvá-
nyosan a közösség eredetére mutatott rá (Bradly 2001). A vonaldíszes 
kultúra kialakulási centrumában, a Kárpát-medence nyugati felében szi-
gorúan északra tájoltak a házak függetlenül a helyi körülményektől, a 
Duna-medence nyugati részében a kultúra terjedési irányának megfe-
lelően a nyugati tájolás az uralkodó.
Az agyagedény széleskörű használata a neolitikus csomag egyik igen 
jelentős eleme volt. Különleges technológiai innováció ez, mert nem 
csupán arról van szó, hogy kiégetik az agyagot, hanem megelőzi ezt 
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még egy munkafolyamat, az agyag hosszú előkészítést igényel, míg 
edénykészítésre alkalmas lesz. Maga a kiégetés önmagában véve csoda, 
egy képlékeny anyagból szilárd, rendkívül tartós másik anyagot tudnak 
vele varázsolni. A kerámia birtoklása megváltoztatta az életet, gon-
doljunk csak az étkezési szokásokra. A gabonafélék, a lencse gazdagok 
tápanyagban, de csak főzve ehetők. Mind a házépítés, mind az edényké-
szítés közösségi munkát igényelt legalábbis a neolitikum elején. Fontos 
társadalmi és ceremoniális szerepet játszottak ezek a tevékenységek és 
ez lehetett az az erő, mely változtathatatlanná merevítette a neolitikus 
életmód elemeit.
A neolitikum legelején az alacsony lakosságszám miatt a demográfiai 
helyzet bizonytalan lehetett. Jellegzetes vonása a települési képnek, 
hogy a balkáni betelepülők lelőhelyei a Dunántúlon kisebb csoportok-
ban sűrűsödnek. A csoportok keletkezése úgy rekonstruálható, hogy 
a folyamat lépcsőzetesen haladt, megjelent egy közösség egy terüle-
ten és ha sikeresen gazdálkodott, akkor növekedett a lakosság. Ekkor 
sugarasan szétterjedtek a kirajzó kisebb telepek. Egy idő után betöl-
tötték a számukra megfelelő környezetet és egy csoport kivált, távo-
labbra költözött. Ha megbillent az egyensúly és nem jött utánpótlás, 
akkor megállt a terjeszkedés. Ez történhetett Tihany–Apátival is. A 
kora neolitikus kezdet után megszakadt a fejlődés, a környékbeli vonal-
díszes telepek jóval későbbiek. 
Alig kétszáz év elteltével egészen megváltozott kép tárul elénk. A ter-
melő gazdálkodás mindenütt a lakosság számának megnövekedéséhez 
vezetett, így megyénk területén is. A lelőhelyek két nagy területi cso-
portot alkotnak a Balaton-felvidéken és a Marcal mellett. A vonaldíszes 
kultúra falvaira jellemző, hogy egy-egy vízfolyás mentén sorakoznak, 
itt a Séd ártere vonzott ilyen lelőhelyláncot. A Marcal melletti lelő-
helyek nem közvetlenül a folyónál találhatóak – már csak azért sem, 
mert a mai folyómeder nem azonos az őskorival – hanem a folyó-
ba ömlő patakok torkolatánál és az ősi Marcal árterének szigetein. A 
Balaton-felvidék medencéiben a források környékét szállták meg. Az 
ember mindennapi élete szempontjából a víz közelségének fontossága 

nem szorul magyarázatra. A mencshelyi lelőhellyel tudjuk illusztrálni 
a források közelségének mezőgazdasági szerepét. Ugyanaz a telepítő 
tényező érvényesül itt is, mint az árterek peremén. Mencshelyen a 
Berki-kút melletti alacsony dombvonulaton több száz méter hosszan 
húzódnak a felszíni telepjelenségek. A forrás környéke vizenyős terü-
let, a házak tehát a száraz domboldalon álltak, a szántóföld pedig a 
domb lábánál lehetett, ahol a talaj nem száradt ki. Tudatos választásnak 
tűnik, hogy figyeltek a talaj vízháztartására. Nem elhanyagolható té-
nyező lehetett a talaj megművelhetősége sem, faekével csak laza talajjal 
tudtak elboldogulni. A nagykiterjedésű lelőhely hosszú életet jelent. 
Nem lakták egyszerre a teljes területet, a lakott rész mindig kissé ar-
rébb húzódott. A litéri települést a Séd mocsaras völgyének peremén 
találtuk meg, hasonlóképpen egy alacsony domb oldalán. A mencshelyi, 
litéri és hasonló korú más falvak már nagyobbak voltak, mint a kora 
neolitikusak, hosszabb ideig éltek. Litéren egész házsort tártunk fel. Az 
egyik jó állapotban megmaradt házalaprajz segítségével megismerhető 
a vonaldíszes kultúra házépítészete. A vonaldíszes ház jellegzetessége, 
hogy a tető súlyát a ház belsejében futó oszlopsorok tartják. Ezek a 
házak 5-7 m szélesek és 10-20 m hosszúak voltak. Litéren egymástól 9 
m-re futó két 2 m széles, teknős aljú hosszanti gödör között öt sorban 
helyezkednek el a kerek cölöplyukak, ezek alapján a ház szélessége 
8 m. Négy keresztben haladó sort tártunk fel, a ház déli végének 10 
méteres szakaszát. A ház többi része az épülő út nyomvonalán kívül 
esett, feltárására így nem volt mód. A negyedik sorból csak a belső 
oszlophelyek kerültek elő, a külsők nyilván nem érték el az altalajt 
és nyomtalanul eltűntek a humuszban. A falat alkotó külső oszlopok 
helyei ezeknél a házaknál általában kisebbek vagy sekélyebbek, mint a 
belső cölöplyukak, mert nem azok viselik a terhet. A ház keleti olda-
lán bejáratot sejtünk ott, ahol a hosszanti gödör megszakad, kb. 1 m 
szélesen a déli végétől mérve 7,5 m-re. A bejárattól délre a keleti hosz-
szanti gödör oldalában volt két cölöplyuk, ezek alapján a bejárat fölé 
kiugró tetőt képzelhetünk el. A hosszanti gödrök jelölik az ásatásokon 
a házak helyét, ezek az árkok kétfelől kísérik az épületeket. Általános 

34. ábra: Neolitikus ház nyomai a litéri ásatáson
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vélemény szerint a tapasztáshoz szükséges agyagot termelték ki belő-
lük. Az árkokban talált sok szemét (kerámiatöredék, állatcsont) utólag 
került oda és nagy segítséget jelentenek a ház korának meghatározá-
sában. (34. ábra)
A neolitikum közepén a települések még mindig erdős környezetben 
éltek. Meglehetősen erőteljes lehetett az erdőirtás, mert kellett a hely 
a házaknak és a most már komolyabb szántóföldeknek, legelőnek és 
kellett a fa a házépítéshez. Szántóföldeknek való terület nyerésére va-
lószínűleg égetéssel pusztították az erdőket. A fakivágás igen jelentős 
tevékenység volt, hiszen a neolitikumban egy cölöpszerkezetes hosz-
szúház építéséhez felhasználtak legalább száz darab mintegy 15-30 cm 
átmérőjű fát, nem is említve a háztartás faigényét. Kísérletekkel és 

etnográfiai párhuzamokkal alátámasztott feltételezés szerint egy ház-
tartás évi faszükséglete 20 m3 volt főzéshez és fűtéshez. Ha hozzá-
tesszük, hogy 1 ha erdő évi növekedése 4 m3, akkor látjuk, hogy egy 
faluhoz komoly erdőterületnek kellett tartoznia (Dreslerová 1995). 
Istállót még nem építettek a neolitikumban, emiatt nem ismerték a 
trágyázást. Legeltetésre a falvak körüli erdőket is igénybe vették, télen 
lombtakarmánnyal etettek. A települések állatcsontleletei – ahol egyál-
talán siketült megtalálnunk a csontot, nem pusztította el a talaj és ahol 

rendelkezésre állnak vizsgálatok – azt mutatják, hogy a szarvasmarha 
volt a legfontosabb háziállat (Bartosiewicz 2009). A kis feltárások nem 
szolgáltatnak elég információt ahhoz, hogy a csordák nagyságát meg-
becsülhessük. 
 A neolitikum késői szakaszában (Kr. e. 5. évezredben) módosult a 
települések által preferált helyszín, a közvetlen vízpartról feljebb hú-
zódtak a domboldalakra. Nem idegenkedtek a kötött agyagtalajtól, te-
hát időközben nyilvánvalóan fejlesztették a szántás technológiáját. El-
képzelhető, hogy igásállatként befogták a szarvasmarhát. A lelőhelyek 
között találunk hatalmas méretű, sok házból álló, kerítéssel körbevett 
településeket is mint például a veszprémit. A nagyobb települési méret 
ellenére a lengyeli kultúrában is a gazdálkodás alapegysége a háztartás 

volt. A lengyeli kultúra idején következett be a házépítésben a fent 
említett technológiai továbblépés. Ez legalább olyan fontos volt, mint 
a mezőgazdasági technológia fejlődése. A felsőörsi és veszprémi há-
zak már belső alátámasztó oszlopsorok nélkül készültek. A veszprémi 
házak 18-32 m hosszúak, 7-8 m szélesek, enyhén trapéz alakúak, két 
helyiségesek. Jellemző az északi fal sűrű oszlopokkal, komolyabb alapo-
zással való építése, a belső osztófal két vagy három igen mélyre ásott 
oszloppal való megoldása és a többségnél a déli nyitott fal közepére egy 

35. ábra: Ház alaprajza a veszprémi lelőhelyen
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nagyon erős tartóoszlop beásása. (35. ábra) Az alapozási mélységek 
miatt felmerül, hogy ezek az épületek emeleti szinttel rendelkezhettek. 
(36. ábra) A lengyeli kultúra kisebb településein ugyanakkor kisebb há-
zakat építettek. Szentgálon tártunk fel egy 10/8x7 m-es, szabálytalan 
négyszög alakú, középen oszlopsorral alátámasztott oszlopszerkezetű 
építményt, melynek sarkait nagyobb, oldalfalait kisebb cölöplyukak jel-
zik. A cölöplyukak a mai felszíntől mérve sekély mélységűek, eredetileg 
sem lehettek nagyon mélyek, mivel az omladékréteg részben a helyén 
volt, ez jól látszott. A ház szélessége megfelel a lengyeli kultúra házai-
nál mért átlagos szélességnek, a hosszát tekintve fele akkora (Regenye 
2011b). 
Ha össze akarjuk hasonlítani a vonaldíszes és a lengyeli kultúra alap-
vető jellegzetességeit Veszprém megyei lelőhelyeik alapján, akkor azt 
mondhatjuk, hogy mindkét kultúra parasztkultúra volt, földet művelt 
és szarvasmarhát tenyésztett, mindkettő azonos nyersanyag-forráso-
kat használt, de más fontossági sorrendet tartott. A vonaldíszes kerá-
mia kultúránál a földművelés, a kertgazdálkodás szerepe volt hangsú-
lyos, a lengyeli kultúránál a szarvasmarha-tenyésztés és a kőkitermelés, 
kőeszköz-készítés, illetve a vele való kereskedelem. A veszprémi és a 
Szentgál környéki kutatások bizonyították, hogy a késői lengyeli kul-
túrában régészeti eszközökkel is jól érzékelhető a kőkitermelés és 
kereskedelem fontossága, a termelési specializáció megléte. Ez a tevé-
kenység szervezettséget kíván, a települési struktúra képe pedig a szer-
vezettség magas fokáról árulkodik. A sűrűn beépített, nagy települések 
(nálunk Veszprém képviseli ezt) voltak a szervezés, a nyersanyagokkal 
való kereskedelem központjai. 

Egészen más a helyzet az ezt követő rézkori (Kr. e. 5. évezred vége, 
4. évezred eleje) települési struktúrát tekintve. Kisebb telepekből álló 
sűrűbb települési hálózat képe rajzolódik ki a Dunántúl nagy részén, 
melynek hátterében az állattenyésztésen alapuló mozgékonyabb réz-
kori életmód áll (Virág 2003). A sűrű lengyeli településhálózat helyett a 
Balaton-Lasinja kultúra idején csak kevés lelőhely ismert a Balaton-fel-
vidéken. A hatalmi központ a mai Zala megye irányába tevődött át. A 
szentgáli kőnyersanyag használata némileg háttérbe szorult és jelentős-
sé vált a sümegi bánya kitermelése. Nem tudjuk mi okozta a rendkívül 
fejlett késő lengyeli kultúra végét. Szóba jöhet a klímaváltozás mint ok, 
ugyanis Sárkeszinél vett pollenmintában Juhász Imola kimutatott Kr. e. 
4300 körül, tehát a kérdéses időszakban klímaváltozást (Juhász 2007. 
371.). A Balaton-Lasinja kultúra házai a lengyeliekhez hasonló mére-
tűek, gyakran kéthelyiségesek. A tartóoszlopokat szabályos alapozási 
árokba helyezték. Megyénkben eddig ilyet még nem tártunk fel. 
A rézkor utolsó szakasza (Kr. e. 4. évezred második fele, 3. évezred 

eleje) ismét változást hozott a települési szokásokban. A lelőhelyek 
sűrűn behálózzák a Kárpát-medencét. Veszprém megyében is a neo-
litikum közepét idéző lelőhelybőséget találunk. A veszprémi telepen 
házakat nem figyeltünk meg – az másutt sem jellemző, találtunk viszont 
kemencéket és nagy tároló vermeket. (37. ábra) A feltárás jól illusztrál-
ja, hogy mennyire más volt a falukép a neolitikum és a rézkor végén. Az 
előbbi időszakban a házak sűrűn egymás mellett, sorokban álltak, az 
utóbbiban az egy-egy háztartást jelző települési jelenségek csoportjai 
elszórtan, egymástól távol helyezkednek el.

3.2. Bányászat, kőeszközkészítés, kereskedelem
A Bakony-hegység az őskorban használt kőnyersanyagok gazdag le-
lőhelye. Elsősorban a jura korú radiolarit (38. ábra) és a felső kréta 
korú tűzkő (39. ábra) jelentős számunkra, mert ezeknek a bányászata 
különösen nagy szerepet játszott a neolitikus és rézkori közösségek 
életében (Biró et al. 2010. 6.). A kova vagy tűzkő nyersanyag a mész-
kő hegységekben rétegekben előforduló tengeri üledék, mégpedig az 
egykori tengermélyen keletkezett üledék. Az őskorban pattintott kő-
eszközök gyártására használták. A tűzkő elnevezés a kovának abból a 
tulajdonságából ered, hogy ütésre szikrázik. Történeti korokban ez a 
tulajdonság előtérbe került a jól pattinthatósággal szemben és a tűzkö-
vek a pásztorok tűzgyújtó készletének részévé váltak egy acélgyűrűvel 

és taplóval együtt. A 16. századtól a fegyvergyártásban kapott szerepet 
a tűzkő lőfegyverek elsütő szerkezetének elemeként.
A szentgáli Tűzköves-hegy, az ország talán legnagyobb őskori radiolarit 
kitermelőhelye meghatározta a környék életét a Kr. e. 6-5. évezredben, 
szervező erőként lépett fel a környék neolitikus kultúráinak gazdasági 
életében. A bányát a paleolitikum végétől a késő bronzkorig biztosan 
művelték, koronként eltérő intenzitással. Régészeti adatok szerint köz-
ponti szerepet játszott a Dunántúl kőnyersanyaggal való ellátásában 
(Biró–Regenye 1991). A bánya körüli falvak leletanyagában jelentős he-
lyet foglal el a kőpattintás hulladéka, de minden egyéb lelet arra utal, 
hogy a falvak éppúgy folytattak mezőgazdasági tevékenységet is, mint 

36. ábra: A Veszprémben feltárt neolitikus ház rekonstrukciója

37. ábra: Rézkori kemence maradványa a veszprémi feltáráson
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a korszak más települései. A szilánkanyag mennyisége, valamint a ré-
gészeti lelőhelyeken feltárt, szentgáli nyersanyagból pattintott kőesz-
közök száma alapján feltételezhető, hogy ezek a közösségek jelentős 
időt és energiát fordítottak kőfejtésre. A bányából tömbökben hozták 
fel a nyersanyagot, a helyszínen lenagyolták, majd a telepre szállítva fel-
dolgozták. A folyamat utolsó eleme a termék elszállítása. A neolitikus 

közösségek számára létfontosságú volt a munkaeszközök nyersanya-
gául szolgáló megfelelő kőanyag beszerzése. Mivel kő nyersanyag nem 
mindenütt fordul elő a természetben, kitüntetett szerepet kaptak a 
Bakonyhoz hasonló gazdag nyersanyagforrások. A Tűzköves-hegy nem 
volt egyedüli nyersanyaglelőhely és kitermelőhely a Bakonyban, Szent-
gálon kívül további két nagy műhelykörzetet (kitermelőhely és feldol-
gozó falvak együttesét) sikerült rögzítenünk Zirc és Pápa (Nagytevel 
tűzkőbánya) körzetében (Biró–Regenye 2007). 
A kőanyag mellett van egy másik nyersanyag is, ami régészetileg jól 
követhető nyomot hagyott a megye régészeti lelőhelyein és ezért mint 
a helyi őskori történet speciális vonását, meg kell említeni. Ez a nyers-
anyag a tengeri kagyló (Spondylus gaederopus, tüskés osztriga). Míg a 
kő az itteni nyersanyag-előfordulás miatt érdekes, a kagyló éppen a 

távoli eredet miatt fontos. A mediterrán tengerekben halászott kagy-
lóból készült ékszerek a Kr. e. 6–5. évezredben a nagy folyók mentén 
eljutottak a partvidéktől egészen a Rajnáig. A fehér ékszernek volt va-
lamiféle meghatározó szerepe, igen erős mitikus, szimbolikus jelentése 
a neolitikus közösségek számára. A jelenség oly szembeszökő, hogy a 
régészeti kutatás számára a neolitikus távolsági kereskedelem indiká-

torává lehetett. Sőt ennél még jelentősebb szerepről beszélhetünk, hi-
szen az interkulturális csere egyben az információ, a tudás, a technoló-
gia átadásának eszköze is. Veszprém megyében két területen fordulnak 
elő kagylóékszerek, a Balaton környékén (Szentjakabfa, Nemesvámos, 
Veszprém) és a Bakony északi lábánál (Bakonyszücs, Sikátor). Kagyló-
ékszereink régi gyűjtésből származnak, az elsősorban geológusként is-
mert Laczkó Dezső, a múzeum első igazgatója előszeretettel gyűjtötte 
a különleges kagylóleleteket. (40. ábra) A 19-20. század fordulóján elő-
bukkant sírokból kerülhettek ezek az ékszerek Laczkóhoz, miközben 
a sírok egyéb tárgyai elkallódtak. A Spondylus terjedés szempontjából 
rendkívül fontosak ezek a régi gyűjteményi darabok, mert a Dunántúl 
belsejének őskori kereskedelmi útvonalairól adnak képet, ahonnan ed-
dig alig ismertünk leleteket. Az elterjedési térképek szinte kizárólag a 

38. ábra: Radiolarit nyersanyag tömb 39. ábra: Tűzkőből készült magkő

40. ábra: Tengeri kagylóból készült karperec 41. ábra: Tengeri kagyló nyersanyag
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nagy folyók mentén jeleznek sűrűsödést. A folyók mentének sűrűbb 
lakossága eredményezte a leletek ottani sűrűbb előfordulását, és ez-
által ott a jelenség jobb láthatóságát, de a regionális csererendszerek 
követhetőek a leletekkel kevésbé jól adatolt területeken is, mint itt a 
Dunántúl belsejében. Nem véletlen, hogy éppen a Balaton közvetlen 
környéke és a Bakony lába, a Kisalfölddel való találkozás sávja az, ahol 
a kagylóékszerek felbukkannak, ezek a területek földrajzilag a kapcso-
latok útvonalaiként kínálkoznak. Az ékszerleletek mellett Veszprém–
Nándor-telep lelőhelyről ismert egy félkész kagylóhéj is. (41. ábra) A 
Spodylusból készült tárgyak általában kész, feldolgozott ékszer for-
májában fordulnak elő a Kárpát-medencében. Ennek kézenfekvő oka, 

hogy többnyire sírleletként kerülnek elő, a sírba pedig értelemszerűen 
a kész tárgyat helyezik. Mindamellett felmerül a kérdés, hol készültek 
ezek az ékszerek? A nyersanyag forrása viszonylag szűk területre kor-
látozódik a Mediterráneumban, a használat viszont igen nagy területen 
szóródik. A kagylóhéj felbukkanása Veszprémben meglehetős jelentő-
séggel bír, mert adalékul szolgál a kagylóékszerek helyi gyártásának 
bizonyításához. 
Úgy tűnhet, hogy az ilyen nyersanyagoknak a kereskedelme mint a 
kő vagy a tengeri kagyló, pusztán az egzotikum miatt érdekes. Ennél 
többről van szó, a távolsági kereskedelem tanulmányozása révén fény 
vetül a neolitikus közösségek társadalmi viszonyaira. 

3.3. A társadalom szervezettsége
A neolitikus társadalom rokonsági egységeken alapult, erős törzsi 
kötődéssel. A gazdálkodás alapját a háztartás jelentette. A kis falusi 
közösségek önellátóak voltak és függetlenek, élükön egyéni érdemek 
alapján kiválasztódott vezető állt. Az öröklött vezetői hatalomnak a 
rézkorig biztosan nincs nyoma a régészeti adatokban. A falvak sziget-
szerűen éltek az erdőrengetegben, a települési csoportok (szomszédos 
falvak) egymással kapcsolatban álltak, de nagyobb közösségek együtt-
működésére sokáig nincs adat. A Kr. e. 5. évezred elején jelennek meg 
először nagyobb szervezettséget, sok ember összehangolt munkáját 
igénylő építmények, a körárkok. (Ilyen megyénkben nem került elő, 
ezért nem esett eddig róla szó). Megyénk területén a neolitikum végén 
találkozunk először a szervezettség jeleivel. A szentgáli tűzkőbányával 
kapcsolatban látjuk, hogy egy közösség szervezetten megszállta a bá-
nyához vezető utakat, ezáltal kontrollálva a hozzáférést. Ugyanebben 
az időben jelent meg a hatalmas és gazdag veszprémi település, a kő-
kereskedelem elosztó központja. A szentgáli lelőhely kapcsán végzett 
kutatásaink alkalmat adtak a neolitikus kultúrák társadalmának össze-
hasonlítására. A társadalom szervezettségét illetően jelentős különb-
séget látunk a vonaldíszes és a lengyeli kultúra között (tehát a Kr. e. 6. 
évezred vége–5. évezred eleje és az 5. évezred közepe–vége között). 
A vonaldíszes települések a bányától távol éltek és csak alkalmanként 
látogatták a bányát beszerezve a szükséges nyersanyagot. A lengyeli 
kultúrában a lelőhelyfeltárások igazolják, hogy nagymértékű és szer-
vezett kitermelés folyt, a falvak kőkitermelésre és feldolgozásra spe-
cializálódtak. A nyersanyaghoz való hozzáférés mellett a kőeszközök 
elosztási hálózatában betöltött szerep alapján a falvakat feldolgozó és 
felhasználó kategóriába szokás sorolni. A besorolás a lelőhelyen fel-
tárt kőanyag összetétele alapján elvégezhető. Az eddigi elemzések azt 
mutatják, hogy a Tűzköves-hegy körüli falvak a feldolgozó kategóriába 
tartoznak. A specializáció dokumentálása a lengyeli kultúrában minő-
ségi különbséget jelent a megelőző időszakhoz képest. A neolitikus 
agrárgazdaság - az önellátás tényéből szükségszerűen feltételezve - 
összetett volt, alkotóelemei arányát a klimatikus feltételek ugyan be-
folyásolhatták, mindez azonban régészetileg alig érzékelhető, ráadásul 
a földművelés mindenkitől azonos szintű ismeretanyagot követel meg 
szemben például a szaktudást igénylő fémművességgel. A kőfeldolgo-
zásra való specializálódás a társadalom strukturálódásának első hatá-
rozott jele. Elmondhatjuk, a lengyeli kultúrának a kőnyersanyag-for-
rásokhoz való viszonyában dominánsan kirajzolódik a birtokosi tudat. 
Ez különbözteti meg a vonaldíszes kultúra kőfelhasználásától, amely 
lényegében ugyanazokat a forrásokat használta, de a társadalom szer-
vezettsége más jellegű volt. 

A társadalmi szervezet megismerése szempontjából a temetkezések 
vizsgálata különösen alkalmas eszköznek tűnik. Általános felfogás, hogy 
a temetkezési emlékek a társadalmi szerkezetre vonatkozó informáci-
ók legfőbb hordozói, főként ami a sírmellékletek gazdagságát, illetve a 
közöttük megfigyelhető különbségeket illeti (Zalai-Gaál 2010). Fontos 
a tárgyak mellett a temetkezési rítus vizsgálata is, bár ennek korlátja, 
hogy csupán anyagi maradványaik alapján a múltbeli cselekmények szá-
munkra aligha megismerhetők. A temetés során történt ceremóniát 
magát nem ismerjük, csak a nem elbomló tárgyak maradnak meg és ez 
félrevezető lehet. Gondoljuk arra, hogy minden darab jelentést hor-
doz, miért pont oda helyezték a sírban, ahol megtaláltuk. A régészeti 
értelmezésnél gyakran elkövetett hiba, hogy a sírban talált tárgyakat 
a halott tulajdonának tekintjük, pedig a közösségnek is vannak kötele-
zettségei a halottal szemben, a siratók is helyeznek tárgyakat a sírba. 
Szem előtt kell tartani, hogy erős társadalmi elvárások érvényesülnek 
minden temetésnél, nem szabad döntés kérdése a mit és a hogyan, 
továbbá hogy a temetést végző közösség státusát erősítheti meg, le-
gitimálhatja a ceremónia, a sírokba helyezett tárgyak ebben játszottak 
szerepet. A lényeg az, hogy az ember nem saját magát temeti, őt a kö-
zösség temeti el. A halottnak a társadalomban betöltött szerepét tük-
rözi inkább a temetkezés, nem a személyét. Az őskori temetkezések 
esetén alapvető a nem és a kor szerinti megkülönböztetés. Ez gyakran 
történik úgy, hogy a nőket és férfiakat más pozícióban helyezik a sír-
ba. Nagyon fontos a tájolás, nem véletlenszerű a halottak letétele. A 
neolitikus halotti rítusokról elmondható, hogy változatosak és igen el-
térnek a mai ember szokásaitól. A változatosság inkább sokszínűséget 
jelent, de vannak általános vonások. A halottakat általában oldalra fek-
tetve felhúzott lábbal, az alvás pózában helyezték a sírba, szaknyelven 
zsugorított temetkezésnek nevezik ezt a helyzetet. Egy közösségen 
belül szigorúak voltak a halott letételére vonatkozó előírások a tájolás, 
merre nézzen az arc, milyen pozícióban feküdjön. A lengyeli kultúrában 
például következetesen délre néz a halott. A sírokban viseleti tárgyakat 
(gyöngyök), szerszámokat (csont- és kőeszközök) és edényeket talá-
lunk, néha állatcsontot, utóbbiakat túlvilági útravalóként szokás értel-
mezni, de nem tudjuk a neolitikus embernek volt-e fogalma a túlvilág-
ról. Az üresen hagyott helyekből ítélve prémeket, takarókat is tettek a 
halott mellé, de ezek természetesen ezen az éghajlaton nem maradnak 
meg. Az igazán különös maguknak a síroknak az elhelyezkedése, eze-
ket ugyanis gyakran találjuk a települések területén. Ritka a nagyobb 
sírszámú temető, inkább csak néhány sír kerül elő a házak körül. Az 
élők és holtak sajátos viszonyának kifejeződésével állunk itt szemben. 
E sajátos viszony alapja, hogy a település területén eltemetett halottak 
elszemélytelenített szerepbe kerülnek, ősökké válnak, mégpedig jelen 
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lévő ősökké. Ha a közösség ilyen félreérthetetlenül kinyilvánítja a ha-
lottaikkal való együttélés szándékát, akkor ebből az következik, hogy 
a közösség saját egységének olyan képét alakítja ki, melybe beletartoz-
nak a megholtak, az ősök is. A közösség az identitását kívánja igazolni 
ezen a módon. Az őskultusz a vallástörténészek szerint a vallás egyik 
legkorábbi megnyilvánulása. Vannak a településeken olyan sírok is, me-
lyek nem az őskultusz körébe tartoznak, hanem valamilyen elutasítás 
kifejeződései. A Nemesvámos–Balácán feltárt, gödörbe dobott halott 
valószínűleg ebbe a kategóriába tartozott. (42. ábra) A temetkezések 
interpretációjának egyik fontos kérdése, hogyan értékeljük a szokáso-
san ismétlődő és a szokatlan jelenségek közötti különbségeket. Ha az 
egyes sírok nagyon hasonlóak a temetőben, akkor leginkább arra gon-
dolhatunk, hogy szigorú előírások szabályozták a temetkezés rendjét, 
az élők között nem voltak nagy különbségek. Ahol sok az eltérés, ott 
értelmezés kérdése, hogy társadalmi különbséget, idegen elemet vagy 
különböző rítusokat látunk az eltérésekben. 
Az emberi lét két végpontja, a születés és a halál meghatározó fon-
tosságú, minden természeti népnél, de a történeti korok néprajzában 
is számtalan rítus kíséri. Hasonlóan fontosak az életkorváltások, az új 
korcsoportba, új közösségbe vagy a közösség egy új csoportjába való 
kerülés. Minden bizonnyal jelen voltak a neolitikus életben is a fordu-
lópontokat kísérő ún. átmeneti rítusok. A közösségváltást kifejező és 
szentesítő átmeneti rítusok idején rendkívüli állapotba jut az egyén, 
mielőtt a közösségben betöltött új státusát elnyerné; halotti rítusok 
esetén mielőtt végleg megszűnnék a közösség tagja lenni és a „halottak 
közösségébe” lépne. A két jól ismert átmeneti rítusról, a születést és 
a felnőtté avatást körülvevő ceremóniákról kevés régészeti adatunk 
van. A harmadik nagy átmeneti rítusról a temetkezési leletek viszont 
jól használható források. A temetkezések nem csupán az életből való 
kilépésre szolgáltatnak adatot. Az élők és halottak világa más összefüg-
gésben is érintkezett egymással. A halottaknak a településen belül való 
eltemetésén kívül további sajátos rítussal is találkozunk a neolitikum-
ban: koponyatemetkezés, a holttest feldarabolása, utólagos bolygatás 
ismertek voltak nagy területen a lengyeli kultúrában. Hangsúlyozottan 
nem sírrablásról van szó, hanem a sír felnyitásáról a temetés után bi-
zonyos idővel. A Veszprém megyei sírleletek között ilyenek nem for-
dultak elő.
Veszprém megye nem túl gazdag neolitikus temetkezéseket illetően. 
A legkorábbi sírok Veszprém–József Attila utcából (43. ábra) és Pé-
csely–Homokbánya lelőhelyről valók. Mindkettő szabályos temetkezés 
és településen belül került elő. A legjelentősebb neolitikus temetke-
zések a megyében a lengyeli kultúra veszprémi sírjai. A 2003-ban fel-
tárt veszprémi sírok a település egy pontján csoportosultak (Regenye 
2006a; Köhler 2006). (44. ábra) A lelőhelyen végzett két feltárás során 
összesen előkerült 12 sír nem kevés, de elenyésző a település feltéte-
lezhető lakosságához képest. Ha hozzátesszük, hogy Szentgálon és Fel-
sőörsön is tártunk fel sírokat a lengyeli kultúra idejéből, akkor látjuk, 
hogy nagyobb felületű feltárások esetén általában kerülnek elő sírok, 
de mindig csak néhány. Nyilvánvaló, hogy itt a temetkezési szokások 
egy sajátos helyzetével van dolgunk, ez a szituáció nem véletlenül ala-
kult ki. Más területeken sokkal több a sírlelet, néhol sok síros temetők 
is előfordulnak. Eltérő törzsi szokásokra gondolhatunk, amikor ezt a 
különbözőséget értelmezni próbáljuk.

Őskori temetőkben általánosan jellemző az eltemetettek kor és nem 
szerinti aránytalansága, a lakosság egy részét máshol, máshogy kellet, 
hogy eltemessék. Általában az egykori lakosság 20 %-ának sírját lehet 
megtalálni olyan helyeken is, ahol ismertek a temetők, nálunk még any-
nyit sem. Felmerül a kérdés, hogy miért ilyen kevés a neolitikus temet-
kezés? Miért nem találjuk meg a sírokat? Hová került a többi meghalt 
személy? Az adatok értelmezésének határesete, amikor az adatok hi-
ányát kell értelmezni. Magyarázatul szolgálhat a hiányra, hogy a halot-
takat elhamvasztották. A hamvasztásos temetkezés a földbe temetett 
alternatívájaként szinte mindig jelen volt az őskorban, korszakonként 
változó szimbolikus és társadalmi jelentéssel. A neolitikumra az a jel-
lemző, hogy a feltárt temetőkben lényegesen kevesebb a hamvasztá-
sos sír, de a hamvasztás gyakorlata jelen van. Nem tudni, hogy egyes 
személyeket miért hamvasztottak el, míg másokat földbe temettek. 
Veszprém megyében két helyen találtunk hamvasztásos sírt: Szentgál–
Füzi-kúton (45. ábra) és Városlőd–Újmajorban. Mindkettő településen 
belül került elő a szántás miatt meglehetősen bolygatott állapotban. 
Ebből a tényből adódik a feltételezés, hogy tömegével lehettek ilyen 
csekély mélységbe eltemetett hamvasztásos sírok a települések kör-
nyékén, de ezeket elpusztította már az idő. 

42. ábra: Gödörbe dobott halott Balácáról
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3.4. A paraszti mentalitás nyomai a neolitikus ember gondolkodásában
Az őskori gondolkodási struktúrák feltérképezése, irányuk követése 
lehetetlen vállalkozásnak tűnik. Az ősrégészetben alkalmaznak azon-
ban olyan kutatási módszereket, amelyekkel következtetni tudunk egy 
ősi közösség viszonyaira, sőt az egyének szerepe is a kutatás tárgyává 
válhat. Ha a neolitikus világot el akarjuk képzelni, akkor tudnunk kell, 
hogy a neolitikus társadalom lényegét tekintve paraszti társadalom, 

méghozzá tisztán paraszti társadalom, azaz nincsenek a parasztság fö-
lött álló elitek, nincs államszervezet. A neolitikus közösségek földmű-
velő közösségek voltak, meghatározóan gabonatermesztéssel és szar-
vasmarha-tenyésztéssel foglalkoztak. Hasonlóképpen búzatermesztők 
az európai parasztok is. Az európai parasztság mentalitása jól ismert 
köszönhetően annak, hogy Közép- és Kelet-Európában a társadalmi 

43. ábra: Sírban feltárt edények, Veszprém, József Attila utca

44. ábra: Sírok a veszprémi lelőhelyen 45. ábra: Hamvasztásos sír Szentgál, Füzi-kúton
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fejlődés a nyugat-európaitól eltérően megőrizte a hagyományos pa-
raszti társadalmat. A parasztság zárt rendszert alkotott a társadalmon 
belül, ez volt az oka annak, hogy megmaradt gondolkodásmódjának, 
mentalitásának archaikus jellege. A paraszti mentalitás legjellemzőbb 
vonása a hagyománytisztelet, a közösségi jelleg és az a világszemlélet, 
mely képes érzékelni a racionális és irracionális világ egységét. Az ősi 
paraszti gondolkodás egyik meghatározó jelenségét, a hagyománytisz-
teletből fakadó állandóságot, a változások lassúságát sikerült tetten 
érni a Veszprém megyei neolitikus településhálózat vizsgálatakor. A 
korszakra jellemző, hogy a lelőhelyek egymástól elhatárolódó csopor-
tokban sűrűsödnek. A településkép Veszprém megyében évszázado-
kon keresztül változatlan maradt, a megye területén talált két tele-
pülési csoport határai mereven azonos vonalon futottak a neolitikum 
két nagy kultúrája, a vonaldíszes és a lengyeli időszakában. A tradíció 
– jelen esetben a közösségi határok – tiszteletben tartása láthatóan 
folyamatos egészen addig, amíg stabil a közösség, mert a közösségi 
emlékezet őrzi a tradíciót.
Az archaikus gondolkodás gyökeresen különbözik a modern emberé-
től, ezért megérteni nem fogjuk az ősi világot soha, de a néprajzi ana-

lógiát követve kaphatunk impressziókat róla. Segítséget jelent ebben, 
hogy vannak a néphiedelemnek olyan rétegei, melyek ősi vonásokat 
mutatnak. A gazdag magyar etnográfiai szakirodalom jó példákkal szol-
gál erre (Pócs 1983; 1992). Az agrárkultuszok tekintetében pedig kibo-
gozható a rendkívül gazdag néprajzi anyagból egy európai alaphagyo-
mány (Ujváry 1981, 153). A néprajzi példák irányt mutatnak a régészeti 
jelenségek értelmezésében felmerülő sokirányú lehetőségek között, 
eszközül szolgálnak az őskori élet, a tradicionális viselkedésminták tel-
jesebb megértéséhez, inspirációt adnak ahhoz, hogy megértsük a mi-
énktől gyökeresen különböző múltat. A neolitikus világ megértéséhez 
különösen az agrárkultuszok adnak segítséget. A földművelésre való 
áttérés változásokat hozott az emberi gondolkodásban. A földművelés 
rendszerét követő gondolkodásmód a szellemi és cselekvési techni-
káknak egy sajátos körét hozta létre, az agrárrítusok alapjait, melyek 
a vegetációs ciklusra és a terménynek a természeti csapásoktól való 
védelmére koncentráltak. A földművelés rendjét követő gondolkodás 
szerkezetét a ciklikusság jellemzi. Kialakulásában a letelepedésnek van 
meghatározó szerepe, mert a letelepültségből adódó állandó termé-
szeti környezet azonos szituációtípusokat produkál (Bereznai 1994. 

46. ábra: Építési áldozatok a veszprémi lelőhelyen
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94.). Ezek ismétlődése és a vegetáció ciklikussága meghatározza a gon-
dolkodás irányát. A gondolkodás iránya mellett a gondolkodás módját 
illetően is adhat irányítást a régészet számára az etnográfiai analógia. 
A paraszti gondolkodásmód meghatározó eleme, hogy a hagyományos 
paraszti gazdálkodás bizonyos erkölcsi és anyagi mértékrend szerint 
szerveződött (Fél – Hofer 1997). Ez a néprajzi megfigyelésekből ismert 
kognitív stratégia vélhetően a neolitikumban alakult ki, mindenesetre 
a neolitikus régészeti anyagban nagy területen jelen lévő, régészetileg 
jól nyomon követhető feltűnő egységesség éppen ennek a stratégiának 
a működését látszik tükrözni. Az értékek állandó rendszere (a közös 
munka, a termények megosztása, a társadalmi hasonlóság) morális há-
lózatot szőtt a neolitikus közösségek tagjai között. 
A paraszti gondolkodás irányát követve, az etnográfiai analógiát hasz-
nálva életszerű megvilágításba kerülhetnek a feltárt neolitikus kultikus 
jelenségek. A rítus az emberi viselkedés olyan területe, amely az anya-
gi kultúra vizsgálatával a legkevésbé dokumentálható. Ennek ellenére 
mindig is a régészeti érdeklődés középpontjában állt. A neolitikum ri-
tuális szokásait vizsgálva hangsúlyozni kell, hogy nem csupán egyedi 
jelenségek bukkannak fel, hanem a vallásos elképzelések rendszerével 
találkozunk, párhuzamosan azzal, ahogy a társadalom is rendszerré 
vált. A neolitikus rituális élet megértésében is segítségünkre lehet, ha 
emlékezetünkbe idézzük, hogy a neolitikum világa paraszti világ volt. 

Az összes ismert paraszti kultúrára jellemző a vallásos érzület, a ter-
mészeti népek mindegyikénél fellelhető valamilyen kultikus gyakorlat, 
tehát bizton állíthatjuk, hogy a neolitikus ember is kapcsolatban volt a 
természetfelettivel, voltak ismeretei róla, voltak félelmei vele kapcso-
latban és végzett rituális tevékenységeket. A temetkezések esetében 
ez utóbbiról meggyőződhettünk. Kérdés a vallás milyen szintjét érték 
el és a feltárásokon talált kultikus tárgyak, jelenségek hogyan értel-
mezhetők? Fontos tudni, hogy a neolitikus településeken a kultikus 
tárgyak, vagy azok töredékei általában házomladékban vagy a házhoz 
tartozó szemétgödörben kerülnek elő. Ezt úgy magyarázza a kutatás, 
hogy a neolitikus kultusz helye alapvetően a lakóház volt, nem pedig 
egy különálló templom. A házak omladékában talált kultikus tárgyak 
erősen emlékeztetnek a falusi háznak a néprajzból ismert szent sarká-
ra (Bánffy 1990-1991), ráadásul tudjuk, hogy a római korban is voltak 
hasonló háziszentélyek, tehát ez a gyakorlat folyamatosan élt a törté-
nelemben.
A legjelentősebb kultikus leletegyüttesünk a bakonyszücsi. Az agyag-
szoborból, két kőbaltából és festék nyersanyag töredékéből álló együt-
tes alapozási áldozatként kerülhetett a földbe. A neolitikus települé-
seknek gyakori jelensége a ház és a benne lakók védelmét szolgáló 
rítusoknak egy csoportja, melyet alapozási vagy építési áldozat néven 
foglalhatunk össze. Az alapozási áldozat ősi rítus, mely fennmaradt a 

47. ábra: Agyagszobor Bakonyszücsről 48. ábra: Agyagszobor Felsőörsről



REGENYE JUDIT: VESZPRÉM MEGYE KŐKORA ÉS RÉZKORA

LDM ONLINE 
A Laczkó Dezső Múzeum tudományos ismeretterjesztő muzeológiai magazinja 31

történeti korokban is (ismert példa Kőműves Kelemenné balladája). 
Neolitikus településeken nem ritka a ház oszlopának alapozásába tett 
birka- vagy marhakoponya, Kupon egy hatalmas tulokszarv került elő, 
Veszprémben kutyakoponyát találtunk. (46. ábra) Ritkán, de előfordul 
emberáldozat is, Veszprémben a Munkácsy úton feltárt ház alapárká-
ban 6 éves gyerek volt feláldozva. A földbe áldozás nem csupán alapo-
zási áldozat formájában volt szokásban. Gyakori, hogy áldozógödörben 
újra és újra áldozatot mutattak be. Áldozhattak egy település alapítá-
sakor is, ilyen lehetett talán a Litéren talált gödör a korai földművesek 
településének szélén, a mocsárban, benne edényekkel. 
A bakonyszücsi szobor (47. ábra) rituális cselekményben való szere-
pét mutatja, hogy vörösre volt festve és eltörték, a vele tett balták 

szintén vörösek voltak eredetileg. A vörös színnek az élettel való kap-
csolata általánosan ismert motívum. A tárgyak eltörésének szokása a 
neolitikumban a kultusz része volt, nem tudjuk mi okból tették, de 
mindenütt találkozunk a szokással. A bakonyszücsi szobor különösen 
szép szobrászati alkotás. A neolitikum jellemzője a kis ember alakú 
agyagszobrok készítése és használata, de nem feltétlenül szépek ezek 
az alkotások. A múzeum gyűjteményében található másik, Felsőörsön 
talált szobortöredék (48. ábra) már koránt sem olyan finom munka, 
mint a bakonyszücsi. Néhány évszázaddal később készült és a furcsa 
arcábrázolás felveti, hogy esetleg állatmaszkot visel. Ez a szobor nem 
vörösre festett, hanem fehérre, mintha fátylat viselne. Az ábrázolás kü-
lönlegessége, hogy a nőalakot terhesen mutatja. A terhesség, anyaság 
naturalisztikus ábrázolása ritka a neolitikumban, a fogalmat valószínű-
leg inkább szimbolikus eszközökkel jelenítették meg. A felsőörsihez 

hasonló, a terhességet valósághűen ábrázoló figura alig került elő a 
Kárpát-medencében. A múzeum régészeti gyűjteményének harmadik 
agyagszobra sokkal korábban készült, a vonaldíszes kultúra idején és az 
előzőnél is kevésbé érvényesül rajta az esztétikai elvárás. Bodorfa ha-
tárában került elő a szántásban, tehát nem ásatásból (Regenye 2009). 
Ez a szobor csak gyakorlott szem számára tűnik női alaknak. A töredék 
egy hátrahajló fejű, lapos testű alak fej- és háttöredéke. Hiányzik az arc 
és a test nagy része. Jellegzetes hajviselete árulja el, a neolitikum első 
felében ugyanis a kultúra egész területén azonos fonott hajviselettel 
ábrázolták a női figurákat. (49. ábra)
A földművelés terjedésével együtt megjelenő kis agyagszobrok a 
földműveléshez kapcsolódó világlátás, egy fokozatosan felépülő hie-

delemrendszer tárgyiasult elemei. A délkelet-európai neolitikum jel-
legzetessége, hogy az ember–világ viszony számtalan aspektusának 
megértéséhez mindig ember alakú figurák készítésével/használatával ju-
tottak el. Ez a jelenség a földművelés rendszerét követő újfajta gondol-
kodás terméke, ezért van jelen a térség minden régészeti kultúrájában.
A kis női alakok készítését számtalan értelmezési kísérlettel igyekez-
tek megfejteni. Hagyományosan a termékenységi kultuszhoz szokás 
kapcsolni ezeket a figurákat, de a bodorfaihoz hasonló geometrikus 
formák nehezen illeszkednek ebbe a gondolatba. Manapság gyakran a 
termékenységi kultusz egy speciális jelenségével, az emberáldozatok-
kal hozzák összefüggésbe a kis vonaldíszes szobrokat, helyettesítő ál-
dozatként értelmezve azokat. A helyettesítő áldozat azt jelenti, hogy 
a feláldozásra szánt ember helyett állatot vagy jelen esetben szobrot 
áldoznak. Kétségtelen, hogy az áldozat alapvető az agrárkultuszban, 

49. ábra: Agyagszobor Bodorfáról
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az etnológiai kutatás szerint a szakramentális áldozat előfordulhat a 
vallás legkezdetlegesebb és legmagasabb fokán egyaránt. A különböző 
ábrázolások azonban különböző célt szolgáhattak. Mások voltak a vo-
naldíszes és mások a lengyeli rítusok. A bodorfai szobor esetében segít 
az értelmezésben, ha tudjuk, hogy az európai népek hiedelemvilágának 
van egy közös, ősi eleme, egy feminin mitikus lény, aki összefüggésbe 
hozható a földműveléssel, egészen konkrétan a gabonával, őrzi a ve-
tést, a jó termést biztosítja. A paraszti gondolkodásba kell tehát beil-
leszteni a kis agyagszobor használatát. Miért pont ezzel a geometrikus 
formával kapcsolatban merül fel egy ilyen gondolat? Ez a hajviselet mi-
att történhet meg. A karakterisztikus fonott frizura megjelenik minden 
vonaldíszes női alakon. Az ábrázolásnak ez a közös vonása erős kife-
jező erővel bír, azt sugallja, hogy az emberi élet egy bizonyos megha-
tározott szakaszában van az ábrázolt figura (gondoljunk a kontyolásra 
mint párhuzamra) és a szobor használóiban minden bizonnyal azonos 
képzetet keltett. 
Minden korszakon belül azonos kánon szerint készültek a szobrok. 
Érdemes megnézni, hogy milyen változások következnek be az ábrá-

zolásokban, ebből is következtetéseket vonhatunk le a használatra. A 
korai alkotások gyakori formája, hogy a kart nem ábrázolták, később 
megjelentek az előre tartott, felemelt karú szobrok. Az addig statikus, 
merev szobrok pusztán csak a karnak a testtől eltartott ábrázolásá-
val megmozdulnak. Ilyen transzformáció nem lehet egyszerű eszté-
tikai szemléletváltás. Ez a mozdulat többet elárul a lengyeli kultúra 
szobrairól, mint amit korábban tudtunk róluk. A gesztikuláló szobor 
megerősíti azt a feltevést, hogy a szobrok a kommunikációt szolgálták. 
Tegyük hozzá, hogy a gesztusnyelv a nyelvészet szerint meghatározó 
szerepet játszott a beszéd kialakulásában és egyben a közösség ösz-
szetartozásának is egyik eszköze volt. A mozdulat jelentőségét akkor 
értjük meg, ha felidézzük a dráma emocionális erejét. A drámai cselek-
vés befolyásolja azt, hogy a cselekvő mit érez. A cselekvéssel érzelmi, 
pszichikai állapotok kelthetők, sőt megváltoztatható a tudatállapot. A 
sámántechnikákban ez a kartartás éppen ilyen célt szolgál. Mindezek 
alapján nem kizárt, hogy gyógyító, bajelhárító rítusok alkalmával hasz-
nálták segédeszközként a szobroknak ezt a fajtáját.

A rézkori kultusz a neolitikustól nem sokban különbözik. A veszprémi 
telepen feltárt jelenségek a badeni kultúrában a véres áldozat kiemelt 
szerepét mutatják. Feltártunk a településen egy kultikus leletegyüttest, 
egymás mellett lévő gödröket. Az egyikben feláldozott szarvasmarha 
feje volt a homlokán a letaglózás ütötte lyukkal (50. ábra), felette két 
kisgyerek feküdt egymással szembefordulva, a másikban szintén álla-
tot (kutyát) találtunk. A település szélén voltak ezek a gödrök, igen 
szabályosan elhelyezve, úgy tűnik a falu szélén lehetett az áldozóhely. 
A kultúra más feltárásain is gyakoriak az embert, állatot tartalmazó 
hatalmas tömegsírok. A rézkor jellegzetes leletei a nőalakot szimbo-

lizáló aranykorongok. Ilyet megyénkben még nem találtunk. Előkerült 
azonban a veszprémi telepen egy agyagszobor töredéke. Az ábrázo-
lás más, mint a neolitikus szobroké, ez lapos testű, fej nélküli forma. 
A fejet valószínűleg nem maradandó anyagból készítették és esetleg 
cserélgették. A tárgy az ember alakú szobrok használatának rézkori 
továbbélését mutatja. (51. ábra)
A neolitikus parasztok hiedelmei, gondolkodása máig velünk élnek, 
még ha ennek nem is vagyunk tudatában, de a közös tudatalattink őriz 
ilyen ősi rétegeket. 

Befejezés és kitekintés
A neolitikum és rézkor háromezer éve alatt az emberiség történeté-
ben megtörtént mindaz, ami máig meghatározza a világunkat. A föld-
művelésre való áttérés az emberi történelem legjelentősebb evolúciós 
ugrásának tekinthető. A háziasítás nem csupán a kiválasztott növénye-
ket és állatokat érintette, hanem új élőhelyeket hozott létre, befolyá-
solva ezzel egyéb fajták életét is. Ez a biológiai folyamat meghatározza 

természeti környezetünk jelenét és jövőjét. A termőföld hasznosítása, 
az erdők irtása a környezetnek ennél közvetlenebb átalakításával járt, 
melyet mára az emberiség előtt álló legnagyobb kihívásként élünk meg. 
A földművelés és az ennek következtében kialakult letelepült életmód, 
a táplálkozás gyökeres átalakulása hirtelen demográfiai változásokat 
okozott. A demográfiai nyomás újabb és újabb területek földművelés-

50. ábra: Tulok koponya a veszprémi lelőhelyen 51. ábra: Agyagszobor Veszprémből
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be való bevonását eredményezte – így népesült be néhány ezer év alatt 
Európa. A letelepült, nagyobb létszámú, összezárt emberi közösségek-
ben felgyorsultak a társadalmi változások. A tagolt társadalom kialaku-
lása a rézkortól egyre erőteljesebb, és ahogy a természeti környezet 
átalakítása ma kihívásként jelentkezik, ugyanúgy a demográfiai növeke-
dés és a társadalmi egyenlőtlenségek számtalan megoldandó problémát 
jelentenek.  
Veszprém megye területe a magyarországi neolitikumban kiemelt sze-
repet kapott. A szentgáli Tűzköves-hegy kőnyersanyaga segítségével 
feltérképezhető a neolitizáció Duna-menti terjedése és főként annak 

iránya. Ma már kétségtelen, hogy vidékünk meghatározó szerepet ját-
szott az európai civilizáció kialakulásában. A kis tihanyi leletegyüttes 
darabszámát jóval meghaladó jelentőségre tett szert, jól ismert a régé-
szeti szakirodalomban. Szentgál a Tűzköves-hegy révén szintén gyak-
ran említett lelőhely, mint ahogy Veszprém, Jutasi út is. Az ismertség 
ugyanakkor kötelességekkel is jár, további kutatásokra ösztönöz. Fel 
kell tárni a tihanyi lelőhelyet, folytatni kell a veszprémi település fel-
tárását a geofizikai mérések által már feltérképezett helyen. További 
kutatásokat igényelnek a bakonyi kőkitermelő-helyek, különösen azok 
a települések, melyek továbbéltek a rézkorban. 
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