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A szerzők korábbi kutatásaikat folytatva (BENKŐ-
HORVÁTH-HORVATINCIC-OBELIC 1989., HOR
VÁTH 1991., HERTELENDI-HORVÁTH 1992.) ezúttal 
a szóban forgó tájegység korai és középső neoli
tikumának abszolút kronológiai problémáit vizsgál
ják. Vizsgálódásuk időbeli felső határa a Vinca A 
időszak vége J. Chapman korhatározásához igazodva 
(CHAPMAN 1981.). Ezért nem elemzik azokat a 
koradatokat, amelyek - bár kora és középső neoli
tikus összefüggésekből kerültek elő - értékei fiatalab
bak a Vinca A periódus felső határánál. 

A vizsgálódás módszere az egyes régészeti egy
ségek 14C adatainak azonos eljárással történő kalib
rációjából indul ki. Majd a szerzők részletesen meg
vizsgálják, hogy mennyiben felelnek meg az egyes 
koradatok a korhatározott régészeti egység régészeti 
meghatározásának. Ezt követően a kalibrált adatokat 
régészeti egységek (kultúrák, csoportok) szerinti cso
portokba sorolva ábrázolják a koordinátarendszer Y 
tengelyén. A kapott eredmény szerint a korai és a 
középső neolit régészeti egységek között a hagyo
mányos régészeti tipológián alapuló kronológiához 
viszonyítva jelentős eltérések mutatkoznak. Legszem
beötlőbb az egyes régészeti egységek különböző 
mértékű időbeli átfedése, mely a hagyományos hori
zontális kronológia idejétmúlt szabályai szerint egy
mást követően helyezkedtek el a kronológiai skálán, 
így e tekintetben csaknem ugyanarra az eredményre 
jutottak, mint korábban a nem kalibrált 14C korada

tok vizsgálata alapján (HORVÁTH 1991., HERTE
LENDI-HORVÁTH 1992.). A kalibrált adatok régészeti 
egységektől független csoportosulására támaszkodva 
a korai neolitikum kezdetétől a Vinca A időszak 
végéig a rendelkezésre álló - bár korántsem teljes -
14C adatok hét időrendi tömbben való csoporto
sulását figyelték meg. Az egyes régészeti kultúrák 
életének abszolút időben kifejezett időtartamát az 
adott egység legkorábbi és legkésőbbi adatcsoporto
sulásának középértékében határozzák meg. A cso
portosulások középértékeinek összefüggéseit vizs
gálva állítják fel az időszak új időrendjét, amelyet 
egybevetnek a nagyobb régészeti egységek (Kara-
novo, Starcevo, Vinca) egyes periódusainak legk
orábbi és legkésőbbi koradataival (X tengely). Ezt 
követően részletesen vizsgálják a hagyományos idő
rendhez képest eltérő eredményeket, kitérve a ré
gészeti egységek újraértékelésére is. Javasolt időrendi 
szemléletük kialakításában azokra az adatokra épí
tenek, melyek régészeti meghatározása összhangban 
van a 14C adatokkal, vagy az adott lelőhelyen előke
rült régészeti leletanyag alapján a korrekció elvé
gezhető. 

A Dél-Alföld Vinca A időszakkal párhuzamos 
régészeti egységeinek vizsgálatánál nyomatékkal tá
maszkodnak az AVK-Vinca összefüggéseket mutató 
legutóbb kimutatott Tére-parti csoport időrendi ta
nulságaira is (HORVÁTH 1994.). 
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