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A legkorábbi vonaldíszes kerámia kultúrájának 
közép-duna-vidéki központjából nyugat felé egészen 
a Rajnáig, kelet felé pedig a Pripjaty folyó mocsár
vidékének közelébe jutott el. A kerámia díszítésének 
sztereotip formái ezideig nem tettek lehetővé egy 
finomabb tipológiai és kronológiai felosztást, aho
gyan a területi csoportok egymással történő 
összevetését sem. A kultúra későbbi fázisának külön
böző csoportjait azonban könnyen meg lehet külön
böztetni és ez segít a legkorábbi fázis egy területi 
csoportjának elkülönítésében is. 

A nyugat-szlovákiai legkorábbi vonaldíszes kerá
mia időrendi tagolását, amelyet eddig a tipológia, a 
díszítésmód és az egyes lelőhelyeken feltárt horizon
tális stratigráfia segítségével állapítottak meg, most új 
adatok is alátámasztják. 1980 óta a legkorábbi vonal
díszes kerámia szlovákiai lelőhelyeinek száma meg
kétszereződött. 

A legkorábbi vonaldíszes kerámia és a Starcevo-
Körös kultúra közötti kronológiai és genetikai kap
csolatok, amelyek a dél-dunántúli lelőhelyek (Becse
hely) horizontális stratigráfiája alapján nyertek megál
lapítást, nem általánosíthatók. Más összefüggésekből 
az derül ki, hogy a legkorábbi vonaldíszes kerámia 
kultúrája körülbelül a tipikusan sötét festésű kerámiát 
használó klasszikus Starcevo-Körös kultúrával egy
idejűleg keletkezett és azzal párhuzamosan fejlőd

hetett. A Malo Korenovo csoport mai meghatározás 
alapján - a kerámia- és díszítéstipológiát alapul véve 
- fiatalabbnak tekintendő, mint a legkorábbi vonal
díszes kultúra, és nem lehet egyidejű a Dráva-Száva 
közötti Starcevo kultúrával sem. 

Nyitott és igen nehezen megoldható marad az a 
kérdés, hogy milyen kulturális - kronológiai kapcso
latok fűzték a dunántúli és a nyugat-szlovákiai leg
korábbi vonaldíszes kerámiát az alföldi vonaldíszes 
kultúrához a Tisza-vidéken. A Felső-Tisza-vidék 
proto-vonaldíszes kerámiájáról szóló tézist nem lehet 
megerősíteni. Ott a legrégebbi újkőkori betelepülést 
a Méhtelek csoport jelenti. Ezt a csoportot geneti
kailag nem lehet az erdélyi Cris kultúrához kötni, 
inkább a Körös csoport egy helyi variánsáról lehet 
szó. Éppen a Méhtelek csoport lehetett az az alap, 
amelyből az ottani alföldi vonaldíszes kerámia -
legalábbis a Tisza felső folyásának vidékén és a 
Zempléni-hegységben - származott. A Szatmár II 
csoport fiatalabb, mint a Körös csoport, azonban 
hiányoznak az adatok a dunántúli és a nyugat
szlovákiai legkorábbi vonaldíszes kerámiával való 
egyidejűségéről. Ez utóbbiak csakis a Körös csoport
tal lehettek egyidejűek. 

A Kárpát-medence északi felében a neolitikum 
kezdetének kutatásához fontos lenne egy Zagyva 
völgyi intenzív mezolitikus telep felfedezése. 
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