
A rézkori balatoni csoport Veszprém megyében 

Azért, hogy az ősrégészet megfeleljen céljának és tör
ténelmet rekonstruálhasson, feltétlenül szükség van az 
eddig ismert és felhasznált adatok kibővítésére, eddig 
nem ismert vagy elhanyagolt források felkutatására, 
ezek mindenirányú vizsgálatára. 

Ha valamely terület régészeti kutatása alaposabb 
volt, akkor ennek eredményei határozottan tükröződ
nek az ott felvethető történeti kérdések sokrétűségében, 
a külső és belső összefüggések, kapcsolatok feltárásában, 
történeti folyamatok megfigyelésében. A régészetileg 
nem, vagy csak gyengén kutatott területeken a múlt fej
lődése halványan, vázlatosan tárul elénk, olykor pedig 
teljesen ismeretlen marad. 

Kelet-Magyarországon az őskor korai szakasza, az 
újkőkor, a rézkor, de még a bronzkor kutatása is arány
talanul nagyobb figyelmet kapott az elmúlt évtizedek
ben, mint Nyugat-Magyarországon. Számos feltárás 
alapján Kelet-Magyarországon lehetett legkorábban el
különíteni az említett korok fejlődési fázisait. Ott lehe
tett megállapítani azt is, hogy a régészeti kutatások kez
deti idejéből származó és a technikai eljárásokon alapu
ló kormeghatározások, mint újkőkor, rézkor, bronzkor, 
vaskor azért maradhattak fenn a mai napig, mivel ezek 
a fogalmak lényegében a végbement történeti folyama
tokkal is megegyeznek. 

Kelet-Magyarországon a szélesebbkörű kutatás a kö
zelmúltban már a rézkori fejlődést is három részre tudta 
tagolni,1 ezzel szemben Nyugat-Magyarországon a réz
kornak csak az utolsó szakasza vált ismeretessé.2 Hogy 
mi volt az újkőkor végét jelentő, festett kerámiát készítő 
lengyeli kultúra és a rézkor késői szakaszával párhuzamo
sítható péceli (badeni) kultúra horizontja között a Du
nántúlon, arra nézve a legutóbbi időkig csak találgatá
sokra voltunk utalva, mivel hiányzott mindennemű for
rásanyag. A kutatás igyekezett áthidalni a javarézko
ri emlékek hiányát. Az a megoldási lehetőség merült fel, 
hogy a Dunántúlon a későneolitkori lengyeli kultúra 
továbbélt még a rézkor idején is, a későrézkori péceli 
(badeni) kultúra élete pedig itt korábban kezdődött vol
na el, még a javarézkor idején.3 így a fejlődés hiátusa — 
legalább részben — látszólag megszűnt ugyan, de en
nek a megoldásnak a nehézségei nyilvánvalóak voltak. 
Ezért csak bizonytalakodva fogadtuk el, hogy Kelet-
Magyarországon az előző, főleg földművelést folytató 
kultúráktól erőteljesen eltérő, főleg állattenyésztő, réz-
ben-aranyban gazdag s erős társadalmi differenciálódást 
kezdő népcsoportok kultúrájával egyidőben, a Dunán
túlon a helyi fejlődés változatlan formában folytatódott 
tovább a régi életmóddal és a régi leletanyaggal. Azon
ban nehéz elképzelni, hogy amikor Kelet-Magyarorszá
gon ilyen dinamikus fejlődés, nagyhatású életmód vál

tozás ment végbe, akkor a Dunántúlon a fejlődés vál
tozását előidéző tényezők ne játszottak volna semmi 
szerepet. A legutóbbi évek kutatása lényeges fordulatot 
hozott ennek a kérdésnek újbóli felvetésére és megvá
laszolására. 

A magyar régészet nagyszabású vállalkozása az or
szág régészeti topográfiájának elkészítése. Ennek a 
munkának a célja, hogy a régészet ismert adatainak fel
használásával, a településtörténeti kutatásokban rejlő 
nagyszerű lehetőségeket egy-egy területen szisztematiku-
ran feltárja és a régészet számára forrásértékű új adat
anyagot szolgáltasson. Mindehhez a fő támpontokat a 
rendszeres terepbejárások nyújtják. 

A topográfiai munka a Régészeti Intézet és a Veszprém 
megyei múzeumok kölcsönös együttműködése folytán 
Veszprém megyében kezdődött el. A rendszeres terep
bejárások először a Balaton északi partvidékén indultak 
meg 1963—64-ben, Keszthely és Veszprém környékén.4 

A terepbejárások során feltűnt a felszínen gyűjtött le
letek között egy újtípusú leletanyag, melyet eddig ismert 
egyik népcsoport emlékeivel sem lehetett azonosítani.5 

A leletek egyes vonásai halványan a lengyeli kultúrára 
emlékeztetnek, más vonások pedig a későrézkori badeni 
kultúrával mutattak némi hasonlóságot, de egyikkel 
sem azonoságot. A lelőhelyek és leletek gyarapodásával 
kitűnt, hogy olyan leletanyagot találunk igen sok he
lyen, amely az említett kultúrákkal való rokonvonások 
ellenére is határozott önálló színezettel rendelkezik s tá
voleső lelőhelyeken is egységesen lép fel. Már a terepbe
járások alapján meg lehetett állapítani, hogy önálló új 
horizont emlékeit fedeztük fel. Leleteinek egyes típusai 
rokonságban állnak Kelet-Magyarország középső réz
korával, a bodrogkeresztúri csoporttal. Már ásatások 
nélkül is kézenfekvőnek tűnt, hogy a terepbejárásokon 
talált lelőhelyek új horizontját a kelet-magyarországi 
középső rézkorral párhuzamosítsuk s ezt a lengyeli és 
péceli-badeni kultúra közé keltezzük. Ezáltal a korábbi 
hiátus nagy része, illetve ennek nehézkes áthidalása 
megszűnt, a későneolitikumtól erőteljesen eltérő újtípu
sú javarézkori leletanyag a Dunántúlon sem hiányzik. 

Kelet-Magyarországon a javarézkori népcsoport ha
gyatékát — első lelőhelye alapján — bodrogkeresztúri 
kultúrának nevezte el a kutatás. A nagyobb egységekre 
vonatkozó kultúra elnevezést azért kapta, mert felfe
dezésének időpontjában közeli rokonai még ismeret
lenek voltak, fejlődésében egyedül állt a Kárpát-meden
cében. Később Szlovákia nyugati felében is felfedeztek 
hasonlókorú, rokon, de kissé eltérő leletekkel rendel
kező leletanyagot. Ezt már nem nevezték önálló kul
túrának, hanem a nyitraludányi első lelőhelye alapján, 
ludanicei csoport elnevezést kapta a szlovák kutatóktól. 
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I. Rézolvasztó tégelytöredékek Zalavárról. 
I. Zalavár: Bruchstücke eines Kupfer-Schmelztiegels. 
1. Morceau de pot à fondre (de Zalavár). 
I. Обломки тигля для плавки меди из Залавара. 

A Balaton környékén talált hasonlókorú leletek hori
zontját nagy lelőhelysűrűségük alapján balatoni csoport
nak neveztük el. A további kutatások igazolták a balato
ni csoport önállóságát, igen nagy elterjedését. Szárma
zására és kapcsolataira is igen sok adatot nyertünk. Ezt 
elősegítette több kisebb ásatás eredménye,6 újabb terep
bejárások s a múzeumok régi anyagának átnézése. Ki
tűnt, hogy már régebben is kerültek elő a balatoni cso
portba sorolható szórványos leletek, amelyekkel a ré
gebbi kutatás nem tudott mit kezdeni s részben a len-
gyeli, részben a badeni kultúrába,sőt még a koravaskor
ba is belesorolták. 

Ezek után vizsgáljuk meg, mit is értünk balatoni cso
port elnevezés alatt ?7 A magyarországi rézkort az élet
módban az állattenyésztés előtérbe kerülése jellemzi, a 
főleg földművelést folytató későneolit népcsoportokkal 
szemben. Ennek mértéke az ország egyes területein né
mileg eltérő volt. Ugyancsak más volt a helyi előzmény 

2. Rézékszerek 
Zalavárról. 

2. Zalavár: Kupfer-
Schmuckstücke. 

2. Bijourx en cuivre 
(de Zalavár). 

2. Медные 
украшения из 
Залавара. 

2iL Alföldön és a Dunántúlon. Más hatások érték az or
szág keleti és más az ország nyugati területét. Ezek a kü
lönbségek az egyes területekre jellemző leletanyagban is 
jelentkeznek s lokális színezetet alkotnak. Emiatt kü
lönböztetünk meg a magyarországi javarézkori kultúrán 
belül három nagy területi csoportot, keleten a bodrog
keresztúri, északon a ludanicei és nyugaton a balatoni 
csoportot. 

A balatoni csoport része a magyaországi javarézkori 
kultúrának. Elterjedt a Dunántúlon, sőt nyugaton és dé
len túl is lépte a Dunántúl határát.8 Életében az állatte
nyésztés erőteljes szerepet nyert s ezt tükrözi a telepü
lések jellege is. Egy-egy helyen kis közösség élt együtt 
aránylag nem hosszú ideig. Az életmód az állattenyész
tésnek megfelelően mozgékonyabbá vált. 

A balatoni csoportnak már most is kb. 90 lelőhelyét 
ismerjük s ezek közül a topográfiai munka eredménye
képpen 60 lelőhely Veszprém megyében, illetve a köz
vetlenül hozzá csatlakozó részeken fekszik. A települé
sek a vízfolyások partján találhatók, olykor a dombolda
lakra is felhúzódtak. A hegyes vidékeken Ausztriában és 
Szlovéniában a barlangokban is előfordulnak lelőhelyei,9 

hasonlóan, mint ahogy a rokon ludanicei csoport embe
rei is felkeresték a barlangokat Budapest környékén és 
Szlovákiában.10 

A Dunántúlon a balatoni csoport településeinél fi
gyeltük meg először a védelemre törekvés kétségtelen 
bizonyítékát, a mesterséges erődítés létesítését. Letenyén 
a természettől is védett, vízzel teljesen körülvett, kb. 
150 m hosszú és 70 m széles dombot mintegy harmadá
ban 4 m széles és 2 m mély hegyes aljú árokkal vágták át 

3. Szertartási ház részlete kemencével és emberi koponyával Keszthely-
Fenékpuszta I. lelőhelyen. 

3. Keszthely-Fenékpuszta (Fundstelle I.): Teil eines Zeremonienhauses 
mit Backofen und menschlichem Schädel. 

3. Four et crâne à l'intérieur de la maison ayant servi aux buts cultiques 
(Keszthely-Fenékpuszta, site I). 

3. Часть культового помещения с очагом и человеческим черепом, 
найденного при раскопках в Кестхей-Фенекпуста I. 
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4. Tengeri kagylóból készült kürt a Keszthely-fenékpusztai szertartási ház
ból. 

4. Horn aus Meermuschelschalen aus dem Zeremonienhaus von Keszthely-
Fenékpuszta. 

4. Cornet formé d'une coquille (de la maison cultique de Keszthely-
Fenékpuszta). 

4. Рог, сделанный из морской раковины, найденный в кестхей-
фенекпустайском культовом помещении. 

a rézkorban s ennek déli partján még vastag oszlopo
kat is állítottak fel.11 A védekezés az életmódból fakadt. 

A balatoni csoportot létrehozó népességet különböző 
irányú hatások érték. Ezek közül legjelentősebbnek érez
zük a déli, Észak-Balkánról származó hatást, amely va
lószínűleg kisebb népelemek bevándorlásával jutott ér
vényre. Ezekkel jutottak el a késő Vinca-Plocnik kultúra 
elemei. Igen jelentős volt a nyugati, az Alpok előteréből 
érkező hatás is, ahonnan a réz nyersanyagot és a réz
feldolgozás tudományát átvették. Ezek hozták a Mond-
see kultúrával rokon elemeket. 

Kelet-Magyarországon az erdélyi réz és arany rend
kívül nagymérvű felhasználása és felhalmozása történt 
meg a bodrogkeresztúri csoport népessége körében 
A Dunántúlon a réz felhasználásának az Alföldhöz fog
ható mértéke nem állapítható meg. Azonban itt, a bala
toni csoport területén került elő Magyarország legré
gibb, helyi rézolvasztást bizonyító emléke. Zalavárott a 
balatoni csoport egyéb telepleleteivel együtt találtunk 
két darab kőből csiszolt rézolvasztó tégelytöredéket, 
rézsalak maradványaival (1. kép). Ezek bizonyítják, hogy 

5. A nagyvázsonyi sír edénymelléklete. 
5. Nagyvázsony: Gefäßbeigabe aus einem Grab. 
5. Pots — mobilier de la tombe à Nagyvázsony. 
5. Посуда из надьважоньского погребения. 

a javarézkor idején rezet olvasztottak és réztárgyakat 
készítettek a balatoni csoport emberei. Az egyéb lelet
anyaggal alátámasztott feltevésünk szerint Kelet-
Magyarországgal ellentétben a rezet az Alpok vidékéről 
szerezték be. Zalavárott kerültek elő a Dunántúl első hi
teles rézemlékei is (2. kép). Két kis rézékszer hevert az 
összetört edényekkel együtt egy kis gödörben. A kutatás 
az ilyen gödröket általában agyagkitermelő és hulladék
gödröknek véli, ebben az esetben azonban ezt nem tart
juk valószínűnek, mivel nem képzelhető el, hogy a réz
feldolgozás kezdetén még a legkisebb réztöredéket is ki
dobták volna. Ez még a fémbőség idején, a bronzkor vé
gén sem történt meg, amikor a legkisebb bronztöredéket 
is összegyűjtötték, hogy újra beolvasszák. Zalavárott va
lószínűleg áldozati gödrök voltak a telep szélén s ezekbe 
szándékosan tették bele a réztárgyakat és talán a rézol
vasztó tégely töredékeket is. Kelet-magyarországi párhu
zamok alapján a Dunántúlon szórványosan talált réz
balták is a ja varézkori balatoni csoport körébe tartoz
hattak. 

A csáfordi nagy aranykorongok is a balatoni csoport 
emlékei lehettek.12 Ezek formája a jugoszláviai és auszt
riai példányokhoz hasonló és eltérő a kelet-magyarorszá
giaktól, ha szimbolikájuk nagy vonásokban meg is 
egyezik. 

A balatoni csoport életében közreműködött külön
böző népelemekés hatások következtében már az eddigi 
kevés feltárás nyomán is többféle építmény formát ismer
tünk meg telepein. Előfordultak a négyszögletes, földbe
mélyedő kiscsaládi házak egyszerű sátortetővel s tűz
hellyel13 (Pécsbagota). Megfigyeltük az oszlopos szer
kezetű felmenő falú házak alapjának maradványát is.14 

(Keszthely-Fenékpuszta П.). A legérdekesebb épület-
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maradványra Keszthely mellett Fenékpuszta déli szé
lén bukkantunk.15 Felső részét sajnos a gépi földmunka 
már elpusztította, de alapjait így is végig meg lehetett fi
gyelni. Igen nagyméretű, 52 m hosszú félkörívben hajló 
földbemélyedő ház maradványát tártuk fel. Szélessége 
3—4 m volt. A házban 5 kerek boltozatos kemencét ta
láltunk. Ezek tüzelő nyílása felül volt. Két kemence 
mellett megpörkölődött emberi koponyák hevertek 
(3. kép). Ezek valószínűleg a házak felépítményéről függ
tek le s talán az ősök koponyái lehettek.16 Ugyanebben a 
házban találtunk még egy tengeri kagylóból készült tri
tonkürtöt is (4. kép). Ez a második hazai példány.17 

Hasonlókat a Földközi tenger vidékén használtak az ős
korban s ez is onnan származott. Egy közismert krétai 
gemma vésett ábrázolása szerint oltár előtt álló papi 

7. A balatoni csoport déli hatású edényei és töredékei Keszthely-Fenék
pusztáról (Vámház és II. lelőhely). 

7. Keszthely-Fenékpuszta (Mautstelle und Fundstelle П.): Gefäße und 
Scherben der,,Balaton-Gruppe"mit südlichem Einschlag. 

7. Pots et débris de pot montrant l'infuence méridionale (groupe de Bala
ton, Keszthely-Fenékpuszta, Octroi et site II). 

7. Черепки посуды, относящиеся к южной ветви балатонской группы, 
найденные в Кестхей-Фенекпусте (таможенный дом и II археологи
ческий объект). 

6. A balatoni csoport déli hatású edénytöredékei Keszthely-Fenékpusztá
ról (Vámház és II. lelőhely). 

6. Keszthely-Fenékpuszta (Mautstelle und Fundstelle П.): Gefäßbruch
stücke der „Balaton-Gruppe" mit südlichem Einschlag. 

6. Débris de pot montrant l'influence méridionale (groupe de Balaton, 
Keszthely-Fenékpuszta, Octroi et site II). 

6. Черепки посуды, относящиеся к южной ветви балатонской группы, 
найденные в Кестхей-Фенекпусте (таможенный дом и II археологи
ческий объект). 

személy hasonló tritonkürtöt fúj.18 Szertartási jellege 
félreismerhetetlen. Az ilyen kürtöket a közelmúltban a 
vadászok, jellegzetes hangjuk miatt, vadcsalogatónak 
használták. 

Mindezek alapján valószínű, hogy a fenékpusztai 
építmény nem közönséges lakóház, hanem közösségi, 
szertartási épület lehetett, s közelében a fel nem tárt 
vagy elpusztított részeken állhattak a lakóházak. Nagy
méretű építményt Szlovéniában is feltártak hasonlókorú 
telepen.I9 

A temetkezésekről jóval kevesebbet tudunk. Külön 
temetőt még nem ismerünk. Egy-egy magányos, oldalt 
fekvő, zsugorított helyzetű csontvázas temetkezés került 
elő több helyen is, általában egy-egy edénymelléklettel 
(Nagyvázsony, Keszthely, Regöly, Pécsbagota) (5. kép). 

A balatoni csoport életének késői szakaszában első 
ízben tűnt fel a halottak elhamvasztásának a szokása, 
mely az Alföldön is megjelent. Neszmélyben tűzdelt 
barázdás díszű füles korsóban voltak az égett csontok. 

A balatoni csoport leletanyaga erőteljesen tükrözi a 
különböző hatásokat. 
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9. A balatoni csoport nyugati hatású edénytöredékei Zalavárról. 
9. Zalavár: Gefäßbruchstücke mit westlichem Einschlag aus der „Balaton-

Gruppe". 
9. Débris de pot montrant l'influence occidentale (Groupe de Balaton, 

Zalavár). 
9. Черепки посуды, относящиеся к западной ветви балатонской груп

пы, найденные в Залаваре. 

Az észak-balkáni népelemeket jelzik a kiöntős edé
nyek, a fémedények utánzataként készült bordadíszes 
vagy kanellurás edények, kettőskúpos tálak, hordószerű 
fazekak. Az edényeknek általában sötétszínű fénylő 
fémhatást idéző külsejük van (6—7. kép). 

Az alpi elemeket képviselik a metszett vagy tűzdelt 
barázdás díszű mészbetétes edények, érdes, durva kül
sejű nagy edények, füles korsók, szélesszájú fazekak 
(8—9. kép). 

A helyi elemeket néhány edényforma (csőtalpas tálak) 
és díszítés képviseli. 

A különböző külső elemek olykor önállóan magukban 
jelentkeznek egy-egy lelőhelyen, olykor már egymással 
keverten, továbbfejlődve. A balatoni csoport fejlődését 
a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a követke
zőképpen képzelhetjük el. 

1. Először behatoltak az észak-balkáni népelemek. 
Mozgásuk oka ismeretlen. (Talán még éghajlatváltozás 
is közrejátszott.) Véget vetettek a helyi fejlődésnek, a 
helyi kultúrának. Az életmód átalakult, újtípusú tár
gyakat kezdtek készíteni. Ennek kapcsolatai mutatha
tók ki a bodrogkeresztúri csoport és a ludanicei csoport 
emlékeivel. (6—7. kép.) 

2. Az Alpok előteréből a rézimporttal esetleg népele
mek is behúzódhattak a Dunántúlra. Az edényműves-
ségben barbárabb díszű edényeket honosítottak meg. 
Kezdetben a két népelem között nem volt keveredés, 
csak egymás termékeinek kölcsönös kisebb cseréje 
(8—9. kép). 

3. A különböző, főleg az előbbi két népelem össze
olvadása útján létrejött a balatoni csoportnak az a 
kerámiája, amelyben a tűzdelt barázdadísz és a mész
betét általános. (10—11. kép). Ez a fejlődés legkésőbbi 
szakaszát képviseli s edényművessége meghonosodott 
nagyobb mértékben a szlovákiai ludanicei és kisebb 
mértékben az alföldi bodrogkeresztúri területen is. 

A kutatás egy része korábban úgy vélte, hogy a 
tűzdelt barázdás díszű edények Szlovákiában nem je
lentek meg önállóan, hanem csak a ludanicei csoport 

8. A balatoni csoport nyugati hatású edénytöredékei Zala várról. 
8. Zalavár: Gefäßbruchstücke mit westlichem Einschlag aus der „Balaton-

Gruppe". 
8. Débris de pot montrant l'influence occidentale (groupe de Balaton, 

Zala vár). 
8. Черепки посуды, относящиеся к западной ветви балатонской груп

пы из Залавара. 



kerámiájával együtt, vagyis nem képeztek önálló kul
turális szintet. Eszerint a bolerázi csoport közvetlenül 
követte volna a ludanicei csoportot.20 Közelebb áll az 
új eredményekhez az a felfogás, amely a tűzdelt baráz
dás díszű edényeket önálló, de kevert horizontban kép
zelte el, mintegy átmeneti csoportonként a ludanicei 
és a bolezári csoport között.'21 

Azonban, mivel a tűzdelt barázdás díszű leletek több 
lelőhelyen önálló együttesekben is előfordulnak anélkül, 
hogy akár a ludanicei, akár a bolerázi leletekkel keve
rednének, a leghatározottabban önálló csoportként is
merjük el. Nyugat-Szlovákiában és Budapest környékén 
követi a klasszikus ludaniceit, és megelőzi a bolerázi 
csoportot. Erőteljes rokonság kapcsolja a balatoni 
csoport több késői leletegyütteséhez. 

A balatoni csoport kronológiai alsó határa még nem 
állapítható meg. A lengyeli kultúrát követi, de kezdete 
még tisztázatlan. Nem tudjuk, hogy a lengyeli kultúra 
meddig élt. A Dunántúl nagy részén a balatoni csoport 
felső határát a bolerázi csoport megjelenése határozza 
meg. Elterjedésük igen nagy területen úgy fedi egymást, 
hogy leleteik nem keverednek, vagyis nem egykorúak. 
A balatoni csoport legkésőbbi leletei is idősebbek a 
bolerázinál. 

A Dunántúl délnyugati részén a bolerázi és péceli-

10. A balatoni csoport késői szakaszának leletei Keszthely-Fenékpusztáról 
(I. lelőhely). 

10. Keszthely-Fenékpuszta (Fundstelle I.): Funde aus der späten Phase 
der „Ba la ton -Gruppe" . 

10. Trouvailles de l 'époque tardive du groupe de Balaton (Keszthely-
Fenékpuszta, site I). 

10. Находки, относящиеся к балатонской группе позднейшего перио
да из Кестхей-Фенекпусты (1 арх. объект). 

badeni típusú és korú leletek eddig nem ismeretesek. 
Ezzel szemben a balatoni csoportot igen sok lelőhely 
képviseli. Feltételezhető ezért, hogy Zala megye terüle
tén talán a balatoni csoport töltötte ki a hiányzó bo-
lerázi-péceli-badeni leletek korát. Hasonló történhetett 
Szlovéniában és Karintiában is. 

Újabb munkájában Kutzián Ida az igen jellegzetes 
korongos tapadású fülekkel ellátott edényeket a java
rézkor késői szakaszába sorolta, Hunyadihalmi cso
portnak nevezte el, s a tiszapolgári temető legkésőbbi 
sírjaival azonosította.22 Korábban a temetkezési sorrend 
alapján határozta meg a tiszapolgári temetőnek ezt a 
részét legfiatalabbnak.23 Mostani munkájában kimutat
ta, hogy a Hunyadihalmi csoport edényei kizárólag 
ebben a temetőrészben fordulnak elő. Számára ez is 
igen jó alapot nyújtott a Kelet-Magyarországi bodrog
keresztúri csoport két szakaszának elkülönítésére.24 

A későbalatoni csoporttal rokon, tűzdelt barázdás díszű 
edény is a Hunyadihalmi csoport leleteivel együtt for
dult elő a temetőben, vagyis a bodrogkeresztúri csoport 
késői szakasza idején. 

Kelet-Magyarországon a fejlődésben a tűzdelt ba
rázdás díszű edények feltűnése nem okozott olyan tö
résszerű változást, mint pl. Budapest környékén. Kelet-
Magyarországon a temetők folyamatossága nem sza
kadt meg. Ezzel szemben Budapesten és környékén el
különülten találhatók a klasszikus ludanicei és a tűzdelt 
barázdás díszű edények lelőhelyei. 

Mindezeknek a problémáknak a felvetéséhez a ba
latoni csoport megismerése és leleteinek már kezdődő 
kutatása is jelentős segítséget nyújt, főleg azáltal, hogy 
a csoport nem elszigetelten fejlődött, hanem környezeté
vel erőteljes kölcsönhatásban. Jelenleg kutatásának még 
csak az elején vagyunk, további részletesebb ásatásoktól 
újabb eredményeket várunk. 

Kalicz Nándor 
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11. A balatoni csoport késői szakaszának leletei Keszthely-Fenékpusztá-
ról (I. lelőhely). 

11. Keszthely-Fenékpuszta (Fundstelle I . ) : Funde aus der späten Phase 
der „Ba la ton -Gruppe" . 

11. Trouvailles de l 'époque tardive du groupe de Balaton (Keszthely-
Fenékpuszta , site I). 
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Die Kupferzeitliche Balaton-Gruppe im Komitat Veszprém 

In den letzten beiden Jahrzehnten war es der ungarischen 
archäologischen Forschung gelungen, die größeren Entwick
lungsphasen der Kupferzeit auf dem Gebiet Ostungarns 
klarzustellen. 

Im transdanubischen Landesteil dagegen lernten wir un
terdessen nur die späte Steinzeit und die späte Kupferzeit 
kennen, während die mittlere Entwicklungsphase der Kup
ferzeit so gut wie unerforscht geblieben ist. Um diese Lücke 
auszufüllen wurde zu verschiedenen Annahmen Zuflucht 
genommen, wie z.B. Fortdauer der späten Steinzeit oder 
Vorverlegung des Beginns der späten Kupferzeit. Hierdurch 
konnte aber die Überbrückung des Hiatus betreffend Kennt
nisse über die frühe und mittlere Kupferzeit nicht überzeugend 
erzielt werden. 

Im Zuge der auf dem Gebiet des Komitats Veszprém 
begonnenen archäologisch-topographischen Forschungen 
konnte nun klargestellt werden, daß die mittlere, langge
streckte Entwicklungsphase der Kupferzeit auch hier nicht 
fehlt. Aus Funden im Zuge von Oberflächeerkundungen, 
später aus den Ergebnissen einiger kleinerer Versuchsgrabun
gen konnte das Vorhandensein der mittleren Kupferzeit als 
selbständige kulturelle Entwicklungsphase glaubhaft nach
gewiesen werden. Im Zuge von weiteren Forschungen gelang

te man zur Erkenntnis, daß der mittlere Kupferzeithorizont 
als selbständige Entwicklungsphase auf fast dem gesamten 
Gebiet Transdanubiens in Erscheinung tritt, mit Gräbern 
und vielen Siedlungsspuren. Es ergab sich auch die Fest
stellung, daß, einige früher anderen Kulturen zugeord
nete Funde eigentlich der mittleren Kupferzeit angehören. 
Derart erhielt dieses transdanubische Fundmaterial der 
mittleren Kupferzeit auf Grund der topographischen Lage 
der anfangs erkannten Fundstellen die Bezeichnung „Balaton-
Gruppe". Gegenwärtig sind etwa 90 solche Fundstellen, im 
wesentlichen Siedlungen bekannt. Es sind dies kleinere und 
größere Siedlungen mit den Überresten von Pfostenhäusern 
über der Erde oder vertieft. Auf einer solchen Fundstelle 
kam das Halbbog eneines 52 m langen Grubenbaus mit fünf 
Backöfen zum Vorschein. Nach ebendort gefundenen ange
brannten menschlichen Schädelknochen und einem aus Meer
muschelschalen verfertigten Horn zu urteilen, handelt es sich 
wahrscheinlich um eine Zeremonialgebäude. 

Im Fundmaterial lassen sich im allgemeinen außer lokal
bedingten Gegebenheiten Elemente aus der Gegend der 
Westalpen, aber auch vom Nordbalkan stammende süd
lichere Elemente erkennen. Die Überbleibsel der Kupferver
hüttung gelangten wahrscheinlich aus dem Alpenbereich 
hierher. 



Ein zeitlich längerer Abschnitt der „Batalon-Gruppe" glie
dert sich in mehrere kürzere Entwicklungsphasen. 

Die Ausstrahlungen dieser „Balaton-Gruppe" lassen sich 
gut nach Norden (Ludanice-Gruppe) und auch nach Osten 
(Bodrogkeresztur-Gruppe) verfolgen. Alle drei Gruppen 
lassen sich in den großen Rahmen der mittleren Kupferzeit
kultur einreihen. 

Unter Zugrundelegung der Entwicklungsphasen der „Ba
laton-Gruppe" und mit deren Hilfe können solche Entwick
lungsphasen auch in der slowakischen und ostungarischen 
mittleren Kupferzeit unterschieden werden. 

Auf diese Weise kann im Bereich des Karpatenbeckens das 
geschichtliche Bild der mittleren Kupferzeit einheitlicher und 
klarer umrissen werden. 

Nándor Kalicz 

Le groupe de Balaton de Г âge du cuivre au département de Veszprém 

Au cours des deux dernières décennies les investigations 
archéologiques ont éclairci les stades principaux de l'évolu
tion de l'histoire de Hongrie orientale à l'âge du cuivre. 

Cependant nous ne connaissions en Transdanubie que 
l'âge néolithique et celui du cuivre tardif, mais la période 
de l'évolution qui sépare ces deux âges restait tout à fait 
inconnue. Pour combler cette lacune, de diverses hypothèses 
sont nées (survivance du néolithique tardif, commencement 
prématuré de l'âge du cuivre), mais elles n'expliquaient pas 
d'une manière satisfaisante le manque de l'âge du cuivre 
primitif et du bel âge du cuivre. 

Grâce aux recherches topographiques entamées dans le 
département de Veszprém il s'avérait que la longue période 
mediale de l'âge du bronze n'y manque non plus. A partir 
du collectage superficiel fait aux inspections des lieux, puis 
grâce à quelques fouilles exécutées pour authentiquer les 
trouvailles isolées, toute l'époque du bel âge du cuivre se 
dessinait, et au cours de recherches ultérieures, apparaissait 
tout son horizon autonome, comprenant la Transdanubie 
entière, avec ses tombes et colonies. 11 s'éclaircit que quel
ques trouvailles antérieures classées auparavant dans d'au
tres civilisations, appartenaient également à cette couche 
du bel âge du cuivre. D'après la répartition des premiers si
tes retrouvés, le contingent de trouvailles du bel âge du cuivre 
ut nommé «groupe de Balaton». Actuellement à peu près 90 

sites en sont connus (autant de colonies, en somme). De peti
tes et de grandes colonies, des habitations superficielles et 
creusées sous terre, à charpente en bois s'y présentent dans 
une proportion égale. A l'un des sites nous avons découvert 
une habitation souterraine semi-circulaire, de 52 m de lon
gueur, avec cinq fours, des cranes légèrement brûlés, et un 
cornet fait d'une coquille: ce local devait servir aux buts 
cultiques. 

Dans le contingent de trouvailles, outre les legs de l'anté
cédent local, des éléments occidentaux des Alpes et des élé
ments méridionaux provenant des Balkans du Nord sont à 
rémarquer. 11 est probable que les souvenirs du fondage de 
cuivre y sont venus des régions alpestres. 

La grande époque du groupe de Balaton se divise en plusi
eurs périodes de développement. 

Il est facile de suivre les relations du groupe de Balaton qui 
le relient au Nord (groupe de Ludanice) de même qu'à l'Est 
(groupe de Bodrogkeresztur). La grande unité de la civilisa
tion du bel âge du cuivre rallie ces trois groupes. 

En tenant compte des phases du développement du grou
pe de Balaton, on peut distinguer des phases du bel âge du 
cuivre aussi en Slovaquie et en Hongrie occidentale. 

Ainsi les contours de la grande unité du tableau historique 
du bel âge du cuivre dans le bassin des Carpates apparaissent 
plus claisement. 

Nándor Kalicz 

БАЛАТОНСКАЯ ГРУППА ПАМЯТНИКОВ 
МЕДНОГО ВЕКА В КОМИТАТЕ ВЕСПРЕМ 

На протяжении двух последних десятилетий венгер
ские археологические исследования внесли ясность в 
историю развития одного из больших периодов медного 
века в Восточной Венгрии. 

В Задунайской низменности нам до сих пор был из
вестен только поздний неолит и поздний энеолит, совер
шенно не знали мы отрезок, приходившийся между ними. 
Родились различные предположения, стремящиеся вос
полнить пробел (более длительное существование позд
него неолита, более раннее начало позднего энеолита), 
но объяснить отсутствие раннего и среднего энеолита 
они не могли. 

В процессе начавшихся в комитате Веспрем исследо
ваний по археологической топографии выяснилось, что 
и здесь не отсутствует большой средний период мед
ного века. На основании исследований поверхности тер
ритории, а также проведенных нескольких небольших 
раскопок и дальнейшего изучения материалов доказано 
существование по всей территории Задунайской низ
менности самостоятельного слоя среднего энеолита с 
могильниками и многочисленными поселениями. Вы
яснилось, что находки, причислявшиеся раньше к 
другим культурам, относятся к этому слою среднего 
энеолита. Вначале археологические находки Задунай
ской низменности, относящиеся к среднему энеолиту, 
получили по месту их нахождения название «балатонс-
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кая группа». В настоящее время известно около девя
носто мест, где обнаружены находки (в основном по
селения). Встречаются как большие, так и малые посе
ления, как каркасные наземные, так и углубленные в 
землю жилища. В одном месте было обнаружено 52-х 
метровое строение, представляющее собой нечто вроде 
полусводчатой землянки с пятью очагами; здесь же 
найдены обожженные человеческие черепа, рог, сделанный 
из морской раковины; по всей вероятности, помещение 
это имело культовое назначение. 

Среди находок кроме предметов местного происхож
дения, наблядаются и южные элементы, родиной ко
торых являются Северные Балканы. Очевидно, они про
никли сюда из окрастностей Альп. 

Большой период балатонской группы можно раз
бить на несколько меньших фазисов. Связи балатонской 
группы можно ясно проследить в направлении к северу 
(луданицейская группа) и к востоку (бодрогкерестурская 
группа). Все три группы представляют собой цельное 
единство культур среднего энеолита. 

Исходя из фазисного развития балатонской группы, 
мы имеем возможность выделить в среднем периоде 
медного века Словакии и Восточной Венгрии отдеъные 
чтапы развития. 

Таким образом, ясно вырисовывается картина исто
рии среднего энеолита в Карпатском бассейне. 

Нандор Калии 


