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A A z 
ő s k o r b ó l 

még nem ismertek 
írott források, így a népcso-

portok neve sem. Ezért a kutatás kultú-
ráknak nevezi az azonos közösségekre jellemző 

leleteket és jelenségeket tartalmazó egységeket. Ezeket 
pl. az általuk használt edények díszítéséről (vonaldíszes) 

vagy formáiról (harangedényes), az adott népcsoport 
temetkezési szokásairól (halomsíros, urnamezős), 

esetleg az első olyan lelőhelyről nevezik el, ahol 
hozzájuk tartozó leletanyagot találtak. Habár 

sokan azt gondolják, hogy a lengyelekről 
kapta a körárkokat létrehozó lengyeli kul-

túra a nevét, valójában egy kis Tolna 
megyei településről, Lengyelről.AA

V alamikor Kr. e. 4700 körül, a mai Dunántúlon járunk. 
Valahol egy vízfolyás felé néző dombhát lankáján 
hajnalban sok ember gyűlt össze. Az év azon 

jeles napja van, mely az  itt megjelent közössé-
gek életében kiemelt szerepet játszik (talán 
a tavaszi vagy őszi nap-éj egyenlőség, 
esetleg a téli vagy a nyári napfor-
duló?). Egy fontos személy, aki 
jártas az égitestek mozgá-
sának megfigyelésében, 
épp ceremóniát vezényel. 
A korábban gondosan kivá-
lasztott helyszínen kijelöl egy 
pontot, mely a középpont lesz, 
és kísérői e köré „rajzolják meg” 
egy kör alakú árok vonalát. 
A felkelő nap iránya lesz a dön-
tő, e ponttól kiindulva kezdik meg 
az árok kiásását. A jelenlevők nem-

csak egyetlen településről, hanem 
távolabbról is érkeztek, 

így több csoport egyszerre tud dol-
gozni az  árok egy-egy 

szakaszán. Ez 

meg is látszik majd később az árkon, mivel a technikai kivi-
telezés nem sikerül mindenütt egyformára. Az eltérő égtájak 

irányában egy-egy bejáratot hagynak, hogy ezeken ke-
resztül tudják majd az árok által közrefogott köz-

ponti teret megközelíteni. Napokba, hetekbe, 
hónapokba is telhet, mire a 3–8 méter 

széles és 3–4 méter mély árkot kiás-
sák. Az elkészült munkát nagy 

lakomával ünneplik majd 
meg. Ettől kezdve ide fog-

nak visszatérni a  fontos 
eseményekre, itt rendezik 

meg ünnepeiket, itt tartják 
majd szertartásaikat…

Az újkőkori körárkok (azaz 
rondellák) olyan monumentális 

földművek, melyek meghatáro-
zott elvek és feltehetően megha-

tározott ideológia alapján szület-
tek, egységes képet mutatnak, ám 

még sincs közöttük két teljesen egy-
forma. Közös bennük, hogy bár nagy földrajzi területen, 
mégis nagyjából egy időhorizontban létesítették őket, 
megközelítőleg kör alakúak, és az  égtájak irányában 
bejáratok tagolják őket. E nagy földmunkákkal készült 

rondellák a Kr. e. 5. évezred első felében egész Kö-
zép-Európában – Közép-Németország-

tól a Dunántúlig – kb. 350.000 
km² nagyságú terü-

A rondellák elterjedési területe

(J. Pavúk 2007 után) Körárok és azon belül körbefutó 3 paliszád 

elszíneződése a talajban,

Geresdlak-Hosszú-hát 2. (fotó: Bertók Gábor)
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leten terjedtek el. (Ez nálunk a késő 
újkőkor periódusára, az úgynevezett 
lengyeli kultúra időszakára esik.)

Számuk 150–200 közé tehető, 
a jelenleg ismert két legtávolabbi 
helyszín között légvonalban mint-
egy 850 km távolság van. Az elterje-
dési területük változatos domborzatú 
tájakat foglal magában. A körárkokat 
jellemzően domboldalak lankáin vagy 
teraszain, vizek közelében, többnyire lö-
szös talajba ásták, de ritkán előfordul-
nak dombok lábánál, sík területeken 
is. Ezek általában nem önmagukban 
álltak, hanem közvetlen mellettük, 
körülöttük, esetleg a közelükben egy 
vagy több település is volt.

Kutatásuk első lépcsőfokai a roncso-
lásmentes vizsgálatok lehetnek, így a mű-
holdfelvételek vagy a légi fotók, melyeknél 
befolyásoló tényező a fényviszony, a területet 
fedő növényzet fajtája és magassága. Szintén 
e vizsgálati formához tartoznak a különböző 
geofi zikai felmérések, melyek „belátva” a föld 
alá már több információval szolgálnak róluk. 
Ám a lelőhelyek korát pontosabban meghatá-
rozni a helyszín terepbejárása során, a  felszí-
nen gyűjtött leletek alapján tudjuk. A szondá-

zó jellegű 
próbafeltárás 

– mely során ku-
tatóárokkal vágjuk 

át az  árkokat – már 
jobb képet ad a körárkok 

méreteiről, szerkezetéről és 
betöltéséről. Az utóbbi vizsgá-

latához talajfúrások is alkalmaz-
hatóak, melyek egy fix hely rétegso-
ráról adnak tételes adatsort. Azonban 

az építmények időrendi helyzeté-
nek megállapítása, illetve más 
fontos megfi gyelések csak a nagy 

felületű feltá-
rások al-

Ma-
g y a r -

ország területén 
jelenleg 31 késő újkőkori 

körárokról van információnk. A leg-
több rondella Baranya megyéből – ez az ott 

végzett szisztematikus légi régészeti kuta-
tásoknak köszönhető –, valamint Zala 

megyéből – egy 2010-ben alakult 
interdiszciplináris (azaz több tu-

dományt, szakterületet érintő) 
kutatócsoport munkája révén 

– ismert.

Titokzatos felszín alatti „földkörök”, avagy a lengyeli kultúra körárkai

Körárok nyoma szántott területen, 

Feked-Lapos (fotó: Bertók Gábor)

Vörös és sárga 
festéssel díszített 
gomba alakú edény 
rekonstrukciója 
(fotó: Th úry György 
Múzeum)

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

k a l m á v a l 
válnak lehet-
ségessé.

Az ilyen körár-
koknál az  első szem-
betűnő jellemzők a fi zikai 
paraméterek: az árkok száma, 
a formája és a nagysága, a be-
járatok száma és elhelyezkedése, 
feltárás esetén ezek szerkezete, 
a betöltések milyensége, a fel-
tárt leletanyag stb. Az  árkok 
száma változó, 1–5 közötti, melyek 
koncentrikusan követik egymást, így több 
árok esetén már körárokrendszerről be-
szélhetünk. Sokszor ezek nem is egyszerre 
készültek, hanem folyamatosan bővültek, 
a legbelső árokkal koncentrikusan alakítják ki 
a továbbiakat. Az árkok átmérője széles ská-
lán mozog, 30–350 méter közötti, és az általuk 
körbevett középső tér nagysága összefügg-
hetett a helyszínt használók létszámával és 
a szertartások térigényével. Az árkok 3–8 méter 
szélesek, V átmetszetűek, és a mélységük elérheti 
a 3-4 métert is. Létrehozásukhoz, majd később 
karbantartásukhoz nemcsak egy-egy, hanem 
több közösség együttes, összehangolt mun-
kájára volt szükség.

A többes körárkok vizsgálata 
során szabályszerűségekre fi gyeltek 

fel a méreteknél: a kettős árkoknál 3:4 
és 2:3 arány a jellemző, ritkán 2:1, a hármas 

árkoknál a 3:4:5 és a 2:3:4 arány a gyakori, de 
az 1:2:3 is előfordul. (Pl. egy 1:2:3 arányú hár-

mas körárokrendszer 50, 100 és 150 méter átmé-
rőjű árkokból állhat.)

A körárokrendszerek nemcsak árkok-
ból, hanem gyakorta ezeket követő pa-
liszádból, azaz facölöpök alkotta falakból 
és sáncokból is álltak. A sáncot az árkokból 

kikerülő, annak külső oldalára halmozott 
föld adta. Paliszádok az  árkok között vagy 

akár a belső területen is állhattak. Mivel 
ezeket nem ásták olyan mélyre, mint 
az árkokat, így gyakran csupán a cölöp-
lyukak vagy az egykori oszlopok alapo-
zási árkának a  nyomai maradtak meg. 

Az  általuk körbevett központi tér szinte 
mindig üres, csak néhány kivételes esetben 
fordul elő épületnyom a belső térben (ilyet 
hazánkból Bezerédről és Villánykövesdről 
ismerünk). Ide az árkokat megszakító bejá-
ratokon jutottak be, melyeket legtöbbször 
egyszerű földhídként kell elképzelni. Ezek 

száma 1 és 8 közötti, és irányuk meghatározá-
sánál a csillagászati ismereteiket használták fel. 
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A bejáratoknál többször tapasztaltuk az ásatások során, 
hogy az árkok oldalai ezeken a helyeken vörösen átégtek, 
az árkok aljában pedig omladékos felületek jelentkeztek, 
ami alapján feltehetőleg valamilyen kapuszerkezettel 
számolhatunk. Dél-du-
nántúli különlegesség 
a  bejáratok némelyike 
előtt talált speciális, 
félköríves toldalékárok. 
Ilyenek a  nagy kiterje-
désű kultúrkör többi 
területén nincsenek. 
Ám ezeknek a  félkörí-
ves toldalékárkoknak 
a  funkciójára egyelőre 
még nem tudott választ 
adni a kutatás.

Az újkőkor korábbi 
időszakaiban a  telepü-
léseken húzódtak, illet-
ve azokat vették körbe 
az árkok, így egy helyen 
zajlottak a mindennapi 
és a kiemelt események 
is, de feltehetően nem 
egy időben. Ezek nemcsak időbeli, de térbeli elkülönülé-
sére nálunk a késő újkőkor időszakáig kellett várni. Ekkortól 
fi gyelhető meg tehát a hétköznapi és a szakrális szféra ket-
téválása, s létrejön a településektől külön álló. A rondella 

által körülvett területen történt eseményekről az árkok be- 
és feltöltésében talált leletanyagok árulkodnak. Zömében 
edénytöredékek, valamint kövek, állatcsontok – az utób-
biakat legjobban a homokos, löszös talaj konzerválja – ke-

rülnek napvilágra, ritka 
a szerves anyag tartalmú 
lelet, melyek leginkább 
úgy maradnak fenn, ha 
megégnek és elszene-
sednek. Az edények kö-
zött találunk általánosan 
használt, úgynevezett 
házi kerámiát, de szép 
számmal vannak festett 
díszkerámiák is.

Az őskor nagy ré-
szében még nem is-
merik a  fazekaskoron-
got, megjelenése majd 
a  szkítákhoz köthető, 
így az edények marok-
ban, lap- vagy hurka-
technikával készültek. 
Az akkor éltek mester-
ségbeli tudását azon-

ban jól mutatja, hogy ezekkel a módszerekkel nemcsak 
vastag falú, akár 1 méternél magasabb edényeket tud-
tak felrakni, hanem tojáshéj vékonyságúakat is képesek 
voltak készíteni. A  lengyeli kultúra edényeit gyakorta 
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Kettős körárok geomágneses módszerrel kapott alaprajza, 
Milovice (Csehország) (Jan Tirpák 2013 után)

Rekonstruált, látogatható rondellák Heldenbergben (Ausztria) és Goseckben (Németország)

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

égetés után vörös, sárga 
esetleg fehér színű föld-
festékkel díszítették.

Különleges lelete-
ket, pl. ember- vagy ál-
lat alakú plasztikákat is 
rejtenek az árkok. Közü-
lük a  Nagykanizsa-Pa-
l i n - A n y a g n y e r ő h e l y 
lelőhelyen talált nagy 
méretű, plasztikus orral, 
szélesen és mélyen be-
karcolt szemmel és száj-
jal kialakított agyagfej 
nemcsak megjelenésé-
ben kiemelkedő, hanem 
azért is, mert ennek párhuzamát csak több száz kilomé-
ter távolságból, Dél-Csehországból ismerjük; ez az úgy-
nevezett Hluboké Mašůvky 1. Vénusz. Az árkokban ta-
lált leletek általában töredékesek. Ezeket a szertartások 
során legtöbbször direkt törték el, a  lakomákra pedig 
az igen nagy mennyiségű állatcsont utalhat.

A körárkok pontos funkcióját még nem ismeri a ku-
tatás. A közfelfogás leginkább Stonehenge-hez szokta 
hasonlítani ezeket az építményeket, bár korban jóval 
megelőzik azt. A szakemberek jelenleg többféle vélemé-
nyen vannak a körárkokkal kapcsolatban: védelmi, gaz-
dasági, közösségi, szakrális vagy asztronómiai funkciót is 
betölthettek akár, esetleg csoportidentitást és emléke-
zést segítő helyek, emlékhelyek is lehettek. Úgy tűnik 
azonban, hogy nem csupán egy, hanem egyszerre 
több funkciót is elláttak ezek a monumentális 
létesítmények, és a kultúrkör emberei-
nek életében különleges, közpon-
ti szerepet töltöttek be. Ezeket 
az őskori építményeket talán ki-
csit leegyszerűsítve és a mai éle-

tünkbe helyezve úgy ha-
tározhatnánk meg, mint 
a templomok, közösségi 
központok és városhá-
zák együttese, melyeket 
nem mindenki és nem 
mindennap használt, 
azonban az ünnepek és 
a kiemelt események na-
gyobb tömegek jelenlé-
tében itt történhettek.

Ha a  valóságban is 
látni szeretnénk ron-
dellát, akkor az ausztri-
ai Heldenbergbe vagy 
a németországi Goseck-

be kell utaznunk, ezeken a helyszíneken rekonstruáltak 
ilyen különleges földművet.

S hogy mi maradt meg ezekből a monumentális föld-
művekből? A természet és az  intenzív mezőgazdasági 
művelés mára szinte teljesen megsemmisítette a körár-
kok és a hozzájuk csatlakozó sáncok felszíni nyomait, így 
nagyon ritka az, amikor a terepen érzékelni lehet belőlük 
még valamit. Így elsősorban a magasból láthatók a talaj 
elszíneződése révén. Mivel azonban nemcsak az újkő-
korban kerítettek körbe területet, hanem a későbbi ko-
rokban is – a bronzkorban vagy a középkorban –, így ha 
egy nagy méretű, kör alakú elszíneződést látunk a föld-
ben, az nem biztos, hogy körárok. Tehát – a bogár-rovar 

elvhez hasonlóan – minden késő újkőkori körárok föld-
mű, de nem minden földmű késő újkőkori körárok.

C C C

A 
körár-

kok felfedezése 
sokszor a véletlen műve, 

akár a Google Eartht nézegetve 
is találhatunk olyan helyet, ahol jól ki-

rajzolódnak a kör alakú árkok ívei 
(pl. 46°01’00.50” É, 18°20’18.60” K). 

Ezekről a későbbi régészeti vizs-
gálatok tudják majd igazolni, 

hogy valóban egy körárkokra 
bukkantunk-e, vagy sem.
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