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Bevezetés

A  témaválasztás  a  kiindulópontját  az  1995  nyarán,  Polgár–Csőszhalom-dűlő  késő  neolit  telepén 

feltárt 174., 272. obj. sz. gödöregyüttes jelentette. A feltöltött kútba utólag beleásott kútakna jelensége, valamint 

az aljára letett edénydepó olyan különleges együttesnek bizonyult, amely a későbbiekben jelentősen befolyásolta 

a feltáró csoport szemléletét.

ÚJABB FORDULATOT JELENTETT, AMIKOR 2001-BEN UGYANEZEN A TELEPEN KIÁSÁSRA KERÜLT A 966. OBJEKTUM, 

AMELYBEN EGY UGYANILYEN KÚTAKNA KERÜLT ELŐ, KEVESEBB DARABSZÁMÚ, DE HASONLÓ VIZES EDÉNYEKBŐL ÁLLÓ LERAKATTAL. 

(SAJNOS ENNEK A FELTÁRÁSÁNÁL NEM VOLTAM OTT SZEMÉLYESEN.)

VILÁGOSSÁ VÁLT, HOGY A TELEP ÉLETÉBEN NEM EGYSZERI JELENSÉGRŐL VAN SZÓ, HANEM OLYAN RITUÁLIS 

SZERTARTÁS LEHETETT, AMELY RENDSZERESEN ISMÉTLŐDÖTT ÉS EGYÉRTELMŰEN A KUTAKHOZ, IVÓVÍZHEZ KAPCSOLÓDOTT.

A POLGÁR KÖRNYÉKI RÉGÉSZETI FELTÁRÁSOKON KERÜLTEK ELŐ MÁS HELYEN IS KISEBB-NAGYOBB GÖDRÖK, AMELYEK 

KÜLÖNLEGES, A HÉTKÖZNAPITÓL ELTÉRŐ JELENSÉGEKET REJTETTEK MAGUKBAN, DE A MEGHATÁROZÓ „ÉLMÉNY” CSŐSZHALOM-

DŰLŐ KÉT KÜLÖNLEGES KÚTAKNÁJA MARADT.

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉMÁJÁUL EZÉRT VÁLASZTOTTUK A RITUÁLIS GÖDRÖKET. EZEN AZ ALAPFORMÁN KERESZTÜL 

PRÓBÁLUNK MEG KITEKINTÉST TENNI A HASONLÓ JELENSÉGEKRE. A TÉMAKIJELÖLÉSNÉL FONTOS SZEMPONT VOLT, HOGY A RÉGÉSZETI 

JELENSÉGEK MÖGÖTTI RITUÁLIS TARTALOMRA TUDJUNK RÁKÉRDEZNI. EHHEZ PEDIG ELKERÜLHETETLEN VOLT A SZÉLESKÖRŰ 

VALLÁSTÖRTÉNETI IRODALOM ÁTTEKINTÉSE, ILLETVE ANNAK MÉRLEGELÉSE, HOGY AZ ÍROTT FORRÁSOKON ÉS KÖZVETLEN 

MEGFIGYELÉSEKEN ALAPULÓ VALLÁSTÖRTÉNETI LEÍRÁSOK, ELEMZÉSEK MENNYIRE LEHETNEK MÉRTÉKADÓAK AZ ŐSRÉGÉSZETI 

KÜLÖNÖS JELENSÉGEK ÉRTELMEZÉSÉNÉL. FOLYAMATOSAN ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI JELLEGŰ MÓDSZERTANI PROBLÉMÁKBA 

ÜTKÖZTÜNK. A LEGNAGYOBB NEHÉZSÉGET AZ JELENTI, HOGY A VALLÁSTÖRTÉNET ÉS AZ ŐSRÉGÉSZET MÓDSZERTANA JELENTŐSEN 

ELTÉR EGYMÁSTÓL, MINDKETTŐ SAJÁTOS ISMERETELMÉLETI PROBLÉMÁKKAL KÜZD, AZ ÁLTALUK FELTÁRT ISMERETEKET NEHÉZ 

EGYMÁSNAK MEGFELELTETNI.

MIVEL A VÁLASZTOTT TÉMÁNK AZ ŐSRÉGÉSZET TÁRGYKÖRÉBE TARTOZIK, AZ ELEMZÉST ÉS A VIZSGÁLATOKAT CSAK 

ANNAK MÓDSZERTANI KERETEI KÖZÖTT LEHETETT VÉGEZNI. TAPASZTALHATTUK, HOGY AZ ŐSRÉGÉSZETBEN AZ ÍRÁSBELI FORRÁSOK 

HIÁNYÁBAN RENDKÍVÜLI A BIZONYTALANSÁG, HA MEGKÍSÉRELJÜK REKONSTRUÁLNI A FELTÁRT LELETEK ÉS JELENSÉGEK MÖGÖTT 

MEGHÚZÓDÓ KORABELI GONDOLKODÁST VAGY A HITVILÁGBELI HÁTTÉRET. A TÁRGYI EMLÉKEK BIZONYÍTÓ EREJE RENDKÍVÜL SEKÉLY 

ÉS ESETLEGES LEHET. EZ AZ ŐSRÉGÉSZETRE JELLEMZŐ TUDOMÁNYOS ÉRVELÉSI ÉS VIZSGÁLATI KERET ERŐS HATÁROKAT SZAB A 

KIJELENTÉSEKNEK ÉS AZ ÍTÉLETEKNEK.

Ezen a vallástörténet közvetlenül nem tud segíteni, csak nagyon áttételesen. Csak gondolati vázat adhat 

az általános emberi megnyilvánulási formákon keresztül. Ezt tapasztalva a témánkat a disszertációban rendhagyó 

módon építettük fel.  Teszünk egy széleskörű kitekintést  a  vallástörténeti  és az  ősrégészeti  tudományok mai 

forrásaira,  állapotára  és  kiválasztottunk  néhány  művet,  amelyben  jellegzetes  kutatói  magatartásformák 

tükröződnek. Kitekintésünkben kiemelünk néhány olyan vonást, amit a vizsgálatainkban mi is meghatározónak 

gondolunk és követni akarunk (fogalmak definíciója, a vizsgálatok kérdések-feleletek mentén történő vezetése, a 

vizsgálat céljának és közvetett módszerének együttes értékelése). Így kívánjuk elérni, hogy a gondolatmenetünk 

hiteles maradjon a számtalan fenyegető elméleti és gyakorlati csapda között.

Mindez egy több évtizedes szakmai csapatmunkának az eredménye. Ennek a csapatmunkának azóta 

sok új feltárás, kiállítások rendezése itthon és külföldön, katalógusok, tudományos közlemények és szakcikkek 



mutatják az eredményességét. Személy szerint rendkívül szerencsésnek érzem magam, hogy részese lehettem 

ennek a csapatmunkának. 

Itt  szeretnék  köszönetet  mondani a  téma kiválasztásában,  feldolgozásában  és nem utolsósorban  a 

disszertációm megírásában nyújtott szakmai segítségért témavezetőmnek, dr. Kalla Gábornak, a Polgár környéki 

feltárás szakmai vezetőjének dr. Raczky Pálnak és ezen kívül dr. Anders Alexandrának, Bényei Zsoltnak, Faur 

Zoltánnak, Márkus Gábornak, Nagy Emese Gyöngyvérnek, Parragh Ildikónak, Sebők Katalinnak, valamint a 

többi régészkollégámnak a Déri Múzeumban.

I. „Előmunkálatok” a témakörben történő vizsgálatokhoz

I.1. A TUDOMÁNYOS GONDOLKODÁS NYELVI HATÁRAI
1

Témánk  lényegi  tárgyalása  előtt  szükségesnek  érezzük,  hogy  külön  a  vallástörténet  és  külön  az 

ősrégészet állapotára, a „megértés” szándékával közeledve vázoljuk fel azt a tudományos keretet, amely fontos 

elméleti  kiinduló  alapot  és  egyben  magyarázatot  is  jelent  a  téma  bemutatásánál  választott  megközelítési 

koncepciónak.

Ezt a gondolati előképet az MTA Néprajzi Kutatócsoport konferencia-, és kiadványsorozata jelenti, 

ami  az  „Előmunkálatok  a  Magyarság  Néprajzához”  címet  viseli.  Ez  a  sorozat  nagy  összefoglaló  munkák 

(Néprajzi  Lexikon,  Néprajzi  Atlasz,  Magyarország  Néprajza)  elkészülte  előtt  azzal  a  céllal  indult  el,  hogy 

„áttekintse az eddig elért eredményeket, a különböző irányzatokat, álláspontokat és lehetőség szerint törekedjen 

elvi – elméleti, fogalmi és módszertani vonatkozásokban olyan javaslatok kidolgozására, melyek biztosítják a 

további magas színvonalú egységes szemléletű kutatást”. (PALÁDI-KOVÁCS 1980, 5)

Az „előmunkálat”  szó kikölcsönzése  dolgozatunk  előkészítésére  természetesen  enyhén  ironikusan 

értendő  a  nagyságrendi  eltérések  és  a  célok  különbözősége  miatt  is.  Lehetne  idézni  olyan  korszakalkotó 

történészműveket, amiket egy nagyszabású kutatási terv bevezetőjének vagy vázlatának szántak. (Pl. Szűcs Jenő 

megkerülhetetlen  műve  a  „Gentilizmus.  A  barbár  etnikai  tudat  kérdése  (A  középkori  „nemzeti”  tudat  

prehistorikuma)” úgy készült el, mint első fejezete egy be nem fejezett nagyszabású monográfiának, aminek a 

címe  „Nemzeti  tudat  és  patriotizmus  a  középkorban.  Tanulmány  a  politikai  gondolkodás  és  közösségtudat  

történetéhez”. (SZŰCS 1992) Itt is ironikusan túlzó helyzetet eredményezne, ha közvetlenül erre hivatkoznánk.)

Valójában a kölcsönvett kifejezés mögött annak a felismerése rejlik, hogy ilyen témát elég csupán 

bevezetővel vagy kutatástörténeti előszóval elindítani, mint más régészeti témákat, hanem fontos valamilyen 

szintű áttekintést nyújtani a vallástörténetnek és a régészetnek ahhoz a sajátos találkozási pontjához, ahová a 

címben foglalt téma tartozik. A dolgozatnak ez a része mindenképpen rendhagyó lesz, túllépi a hagyományos 

formákat.

1 Ezt a kérdést egy korábbi dolgozatomban érintettem (HAJDÚ 2001, 311–323), ahol persze nem ez volt a 
központi téma, hanem a történetírás lehetőségei és tudománymivoltának problémája. (Sajnos a dolgozat csonkán 
jelent meg; az irodalomjegyzék kimaradt a közlésből!)



A mai tudomány talán legnagyobb paradoxona, hogy a természet- és a társadalomtudományokban 

egyre inkább a fogalomhasználat kerül a középpontba, mint tudományos kritérium és módszertani probléma. 

Ugyanakkor a mai folyamatosan fejlődő új és hagyományos tudományágak rendszerében egyre kevesebb az 

esély, akár az egy tudományon belüli és hosszabb távon érvényes egységes fogalomrendszer létrehozására. Ezért 

az új tudományágak kutatói — különösen a társadalomtudományokban — folyamatosan definiálnak és 

hivatkoznak a vizsgálataik közben. A világos meghatározás nélkül használt fogalmak, melyeket sokan talán 

„magától értendőnek” gondolnak, csak az egyrendszerű vizsgálatokban és közleményekben érvényesek. Nincs 

tehát olyan tudományos mű, amelynek fogalmait szövegösszefüggésektől és jelentési közegtől függetlenül 

lehetne a félreértés veszélye nélkül idézni vagy átvenni. Rendkívül nagy értelmezési veszély jelenthet a 

tisztázatlan jelentésű fogalmak mechanikus összevetése. (KUHN 1984, 29–69) Minden közleménynek, 

tanulmánynak, értekezésnek a bevezető, vagy előkészítő részében valamilyen szintű fogalom-meghatározással 

kell indulnia. Ezért minden mű a fogalmi rendszerének kialakításában hivatkozik más hasonló témájú művek 

fogalmaira, s igyekszik azokhoz igazítva elhelyezni magát. Így az olvasó első olvasatban nyugodtan rábízhatja 

magát a műre, mert az abban lévő fogalmak konzekvensek, s ha annak előzményeire vagy távolabbi-korábbi 

vonzásaira kíváncsi, abban elindulhat a hivatkozások felé. A szerzők szándékai szerint az értekezésben használt 

fogalmak érvényessége a mű végével megszűnik, azaz csak a magába foglaló szöveg védheti meg a fogalmat a 

félreértéstől. A tudományos igényű dolgozatokat a hivatkozás egy szélesebb fogalmi rendszerhez köti, amit az 

aktuális szakmai közeg hitelesít, de ez a rendszer is tartalmazza a „falzifikáció” lehetőségét, így ez sem 

tekinthető teljesen biztosnak. (KELEMEN 1989, 9–13) A mai tudomány egységes fogalmi rendszerének kialakítása, 

akár egy tudományágon belül is, tudományfilozófiai alapon is igen problémás és kétséges. (POPPER 1974; 1989, 

47–57) 

A francia enciklopédisták majd az angol pozitivizmus irányzataiban érvényesülő lexikonográfiai 

szemlélet mellett az újkori klasszikus német filozófia elindítója és talán legjelentősebb alakja, Immanuel Kant 

életművében megnyilvánuló szándékra szoktak hivatkozni, mint aki értelmezve le akarta írni az egész 

megismerhető világot. A társadalomtudományokra vonatkozó alapművei (KANT 1980; 1981) és annak fogalmai 

máig hatnak, de maga a szerző is tisztában volt vállalkozása lehetetlenségével.

A tudományos gondolkodásban nagy fordulatot jelentett Wittgeinstein ún. „nyelvfilozófiai” 

szemlélete, ami minden tudományos kijelentés határait a nyelvi lehetőségekben határozta meg. (WITTGEINSTEIN 

1989) A fogalmak mellett az egyéb nyelvi jelenségek (kifejező módok, beszélő helyzet, generatív grammatika 

stb.), mint alapvető ismeretelméleti kérdések kerültek be a tudományos gondolkodásba. (CHOMSKY 1985; WINCH 



1988) Innentől kezdve minden tudományos közlés a fogalmak definíciója mellett, néha helyett, a logikai közlés 

és tagolás különböző matematikai formáját igyekszik követni. (WITTGENSTEIN 1989)

A társadalomtudományok művelői ma is — nagyon leegyszerűsítve — két egymással szemben álló 

szemlélet alapján közelednek a vizsgálandó témákhoz: empirikus vagy valamilyen idealizmus alapján. (KELEMEN 

1987)

Az empirikus megközelítésnek az angolszász tudományban nagy hagyománya van (pl. Moore, 

Russell), de az idealista szemléletnek is van néhány — köztük egy római koros régészpályát befutó, 

„szellemfilozófus” (R. Collingwood) — meghatározó alakja.

Collingwood egyértelműen kijelenti, hogy a történésznek arra kell törekednie, hogy kinyomozza a 

források alapján, mit gondolhattak a kutatott kor szereplői. (COLLINGWOOD 1987, 347–680)

Ez a szemlélet látszólag egészen közel áll a régészeten belül a „kognitív archeológiának” nevezett 

újkeletű tudományághoz. (RENFREW — BAHN 1999, 369–470) A régészet dinamikusan fejlődő új tudománynak 

számít, amely sok más tudomány határterületét érinti. Az angolszász megközelítés szerint „…az antropológia 

széleskörű tudomány, általában három szűkebb területre oszlik: fizikai antropológiára, kulturális antropológiára 

és régészetre.” (RENFREW — BAHN 1999, 11) Továbbá: a régészet a „kulturális antropológia múltideje”. Valójában 

az angolszász régészet egésze nem a Collingwood-féle történeti felfogást követi, hanem egy sokkal inkább 

empirikus szemléletű és alapú pozitivista kiindulású felfogás húzódik meg a célként meghatározott 

témafelosztások mögött. Ezen témák egyike a „mit gondolhattak a korabeli emberek”, vagy másképp „kognitív 

archeológia” tudományág, amely önmagában nagyon hasonlít a Collingwood-féle szemléletre.

Más  megközelítésben  a  régészetet  az  ún.  „időtudományok”  közé  is  szokták  sorolni  a  földtan, 

őslénytan  és  a  történelem mellett.  (SÜMEGI 2001,  17)  Ez  a  szemlélet  egyrészt  a  régészet  empirikus  voltát, 

másrészt jelentőségét tekintve újszerűségét és egyben egyetemesebb állapotát hangsúlyozza.

A  címben  kitűzött  téma  vizsgálatához  olyan  megközelítésmódot  kívánunk  választani,  amelyet 

leginkább  a  „belátó”  vagy  „megértő  tudomány”  kifejezés  alatt  szoktak  érteni.  (ERDÉLYI 1988)  A 

társadalomtudományokban  a  pszichológiára  és  a  szociológiára  szokták  visszavezetni  ezt  a  szemléletet.  [A 

pszichológiában  Köhler  ún.  „Gestalt”  pszichológiai  szemléletének  szóhasználata  („belátásos  tanulás”),  (PLÉH 

1992, 165) míg a szociológiában többek között Max Weber elemzései jelentik azt a példát, amelyre hivatkozni 

szoktak a „megértő tudomány” hívei. (WEBER, 1987)]

Közvetlen párhuzamok alkalmazása nélkül számukra ennek a szemléletnek két eleme fontos igazán, s 

ennek mentén szeretnénk közeledni a kiválasztott témánkhoz. A vizsgálandó téma adatainak felgyűjtése és 

rendezése előtt fontos lépés a fogalmi körülmények és a nyelvi lehetőségek közötti viszonyok tisztázása, 



megértése. A régészetben a „posztprocesszuális” megközelítési mód egyik fontos előfeltételének is szokták 

tartani ezt. (RENFREW — BAHN 1999, 43)

A másik az a szabad kötetlen megközelítési forma, amellyel kötött előfeltevések és vizsgálati kategóriák 

nélkül is lehet a vizsgált téma tényeihez közelíteni, azt értelmezni és „megérteni”. Így az eredmények felől sem 

szabnak kikerülhetetlen határt a magállapítások eltérő bizonyossági fokozatai szintjein jelentkező anomáliák. 

Ennek a szemléletnek talán a legjellemzőbb érvelési formája a kiválasztott példa („precedens”) bemutatása, 

elemzése. Nagy mennyiségű adathalmazból a „típuspéldák” kiválasztása és általános „referenciaként” való 

bemutatása lehetőséget ad arra, hogy közvetlenül ne kelljen az egészre vonatkozó kijelentéseket tenni. Az egyes 

példák elemzése a források értelmezésének korlátaira és a téma általános vonatkozásaira is egyszerre tekintettel 

lehet. A kutató felelőssége, hogy úgy éljen a nyelvi eszközökkel, hogy hitelesen adjon képet a választott 

kontextusról a példa elemzésével vagy bemutatásával. Ez a „megértő tudomány” által kínált szemléleti és 

módszertani lehetőség számunkra rendkívül fontos. A legújabb régészeti, elméleti és módszertani kézikönyv 

szemlélete is ehhez áll közel. (RENFREW — BAHN 1999) Kifejező fejezetcímek mentén, a fogalmi kategóriák 

logikai láncolatában, rövid definíciók után, keretes írásokban elkülönített szemléltető példák bemutatásával 

hitelesíti az elmondottakat. A különféle átfedések és logikai vonatkozások utalásos formában jelezve vannak a 

szövegben.

A magyar ősrégészek számára is mintaadó angolszász régészet továbbra is a vizsgálatok 

kiindulópontjának a tárgyak, jelenségek a pontos rögzítését és leírását tartja (a modern empirizmus egy formája). 

Elemzésében kiemelkedő szerepet kap az összehasonlítás és példakeresés (precedens szemlélet). Az időben és 

térben messze eső távoli példák pedig, mint egy lehetséges formai viszonyítási lehetőségek merülnek fel, de a 

közvetlen tartalmi összehasonlításnak és összekapcsolásnak a lehetőségét elkerülik. Sokszor ez a „kommentár 

nélküli” példák gondosan leírt egymásutániságát jelenti. A távolságtartás formáját meg a tagolás különböző 

technikai megoldásai adják. Erre az egyik legjobb példa a már említett C. Renfrew P. Bahnnal közösen írt 

kézikönyve, (RENFREW — BAHN 1999) valamint a P. Bahn által szerkesztett egyik régészeti képeskönyv. (BAHN 

2003; 2004)

I.2.   A vallástörténeti kutatások mai szellemi forrásai
I.2.1. A vallás definíciójáról

Mielőtt felvázolnánk a vizsgálandó témánk konkrét kérdéseit, fontosnak tartjuk, hogy nagyjából 

jelzésértékűen körülhatároljuk a használt fogalmaink szellemi forrását, illetve hátterét, ami egyszerre utal a 



lehetséges vizsgálatok és értekezések értelmi határaira és természetesen az egyénre is, aki egy adott pillanatban 

elkezd egy írást valamilyen céllal.

E. Durkheim már 1925-ben a vallás definíciója kapcsán végigjárja annak lehetőségét, hogy a vallásról 

a „vallástudomány” mit mondhat el. (DURKHEIM 2003, 39–49)  Ebben a gondolatsorban kifejti, hogy valójában 

lehetetlen  a  vallás  tudományos  leírása,  mert  bizonyos  jelenségeinél  mindig „kilóg”  a  vallás  „tudományosan 

kitöltött fogalmainak” rendszeréből. Könnyednek látszó értekezési stílusával rugalmasan kerülgeti a definíciós 

kényszerből  adódó ellentmondásos helyzeteket,  majd olyan paradox megállapításokat  tesz, amelyek külön is 

idézhetőek, pl.: „A tudomány és nem a vallás tanította meg arra az embereket, hogy a dolgok bonyolultak és 

nehezen  érthetőek.”  (DURKHEIM 2003,  37)  Ezek,  az  idézhetőség szempontjából  aforizmaszerű  megállapítások 

tartalmilag olyan  ellentmondásokat  hordoznak magukban,  amelyek  egy értekezés  gondolati  folyamatában  az 

olvasói figyelem fenntartására különösen alkalmasak.

A definiálásnak azt a módját követi, hogy igyekszik elsősorban kritikai szándékkal kiemelni néhány 

alapfogalmat, amit a kortárs vagy korábbi kutatók használtak (pl. „természetfölötti” istenség, profán és szent 

stb.) és azok elemzésén keresztül  mutatja be a vallás meghatározásának lehetetlenségeit.  Majd a végén egy 

remek fordulattal összehoz egy definíciót. Rögtön hozzá is fűz néhány értelmező mondatot, amely a definíció 

érvényességét csökkenti, majd a lábjegyzetben utal rá, hogy egy korábbi művében már tett egy kísérletet a vallás 

meghatározására, de azt az utóbbi munkájában már nem érzi megfelelőnek. (DURKHEIM 2003, 53) Így zseniálisan 

mutat  rá  arra  az  ellentmondásra,  hogy a vallás  tudományos  igényű  meghatározása  egzakt  módon lehetetlen 

feladat,  de  a  tudományos  gondolkodás  tárgyává  tett  vallás  definíciója  elemi  módszertani  követelmény  egy 

értekezés megírásához. Megoldás: minden egyes vallástörténeti műhöz külön kell adni egy definíciót, amelyek 

persze összehasonlíthatóak más-más munkák szerzőinek témabeli leírásával. 

A  teljesség  igénye  nélkül  a  fent  idézett  Durkheim  értekezés  logikája  és  a  mai  vallástörténeti 

lexikonok, a vallás definíciója és egyéb szócikkei (BARTHA 1991; DIÓS 1993) alapján szükségesnek látjuk, hogy 

kiemeljünk  és  megfogalmazzunk  néhány  megállapítást  a  vallás  tudományos  igényű  meghatározásának 

ellentmondásosságáról.

I.2.1.1. A vallást lehetetlen egzakt módon örök érvénnyel definiálni 

 Minden vallásnak megvan a maga nyelvezete és jelrendszere,  amely az érintett közösség mindegyik 

tagja ismer és tud. Ez a nyelv egyszerű, hétköznapi és a közösség számára létező összes természeti és 

emberi  jelenséget  érinti  és  lefedi.  Ez a  nyelv egy egész  világot  alkot,  amelynek  főbb összetevői  az 

emberi világ, a természeti világ és az egészet egybetartó természetfeletti erőkről alkotott hitvilág. A nem 

írásos hagyományokhoz kötődő vallás nyelvében és jelrendszerében a múlt idő általában mitikus jellegű, 

a jelen és a jövő pedig alig tér el egymástól: cselekvéscentrikus egyszerű hétköznapi nyelv (tiltó, óhajtó, 

felszólító, kijelentő módhoz köthető kijelentések). Ennek a nyelvnek a teljes megértése és interpretálása 

nélkül  lehetetlen  közvetlenül  a  vallás  lényegére  vonatkozó  tudományos  igényű  kijelentést  tenni.  A 

tudományos nyelv az értekezés tárgyát tekintve múltidős vonatkozású, leíró és elemző jellegére tekintve 

pedig jelenidős. A kétféle nyelv egymásra való átfordíthatósága komoly ismeretelméleti problémákat vet 

fel  a „puszta ész határain” (beszélő helyzetek,  közlések befogadási  közegei,  értelmezési  síkok stb.). 

(DERRIDA 2006)



 A másik alapvető kérdés a tudományos nézőpont megtalálása és hitelessége. Általános értelemben azért 

lehetetlen a vallás tudományos igényű meghatározása, mert módszertanilag lehetetlen dolog az emberi 

szellemvilágnak egy olyan pontját (nézőpontját) találni, amelyet ne fedne le vagy érintene a jelenidős 

vallási világ és annak jelrendszere. Mivel a vallás egészére vonatkozó definíció a vallás időtlen általános 

lényegét kívánja megragadni, ezért lehetetlen dolog a tudományos nézőpontot a vallási szellem határain 

kívülre  tenni.  Ezt  úgyis  megfogalmazhatjuk,  hogy  a  „vallástudomány”  egyszerre  introspektív  és 

retrospektív tárgyát és módszerét tekintve. (RYLE 1974)

I.2.1.2. A vallást korlátozott érvényességgel definiálni kell

A  vallástörténettel  foglalkozó  tudomány  számára  mégis  megkerülhetetlen  módszertani 

követelmény, hogy a különböző témavizsgálatokhoz definiálja legfőbb fogalmait, köztük magát a vallást is.

A tudomány alapvető kritériuma a pontos fogalomhasználat, ami az egyes fogalmak jelentésének a 

meghatározásán alapszik. Különösen fontos az átfogó, széles jelentéstartalmú fogalmak érvényességi határainak 

a tisztázása. Mindenekelőtt pedig az egész értekezési kört egységes jelentéstartalommal lefedő fogalom 

definiálása elkerülhetetlen.

A tudomány határai és egyben a hitelessége is a fogalmainak a határánál keresendő. Ez különösen 

fontos ma, amikor az emberi kultúra legkülönbözőbb szintű, célú és szándékú rétegei és csoportjai vannak 

egyszerre jelen és használják egymás nyelvét és közlési formáit. A modern média eszközei által a területi és 

időbeli korlátoktól megszabadított közlemények bábeli zűrzavarában kétségbeesetten harcol a tudomány a 

különböző „áltudományokkal” és vizionális közlésekkel szemben a maga igazáért és rangjáért. Ehhez 

elengedhetetlenül fontos eszköz a használt fogalmak összevetése. A valódi tudomány a definiált fogalom 

használatával különítheti el magát leginkább a nem axiomatikus alapokon álló áltudományoktól.

I.2.2. A vallástörténet szellemi forrásául szolgáló tudományokról

A következőkben a vallástörténet mai szellemi forrásául szolgáló tudományokat szeretnénk 

áttekinteni röviden s néhány terület kiemelésével jelzésszerűen érzékeltetni annak a szellemi gondolkodásnak a 

körét, amely ma a vallástörténészek számára rendelkezésül áll.

A különböző tudományágak alatt nem a mai értelemben vett gyakorlati módszereik alapján 

mellékágra szakadt intézményesült szaktudományokat értem, hanem jóval általánosabban az emberi szellem egy 

fontos tartományát, amely a tudományos módszereivel természetesen megkülönbözteti magát más 

tudományoktól, de a hatását a vallástörténetre bizonyos általános szellemi formában éri el. A pszichológia 



tudományából szétáradó az egyedit és az általánost egy személybe foglaltan kereső szemléletmódok 

(pszichoanalízis, ösztönelmélet stb.) említhetők ilyen példákként.

I.2.2.1. Klasszikus vallástörténet

A  kereszténység  2000  éves  egyház-,  és  dogmatörténetén  alapszik  a  nyugati  világ  vallástörténeti 

tudománya.  Ennek  külön  ága  a  Szentírás  értelmezésével  foglalkozó  ún.  biblicum  és  a  hozzákapcsolódó 

egyházatyák és későbbi tudóspapok és hitatyák, prédikátorok tanításával foglalkozó dogmatörténet, valamint az 

egyháznak, mint a keresztény vallás intézményesülésének sajátos ágaival foglalkozó egyháztörténet. (BARTHA T. 

1991;  DIÓS 1993)  Ez  a  felosztás  tartalmazza  azokat  a  fő  egységeket,  amikhez  a  későbbi  vallástudományok 

tagolódhatnak témájuk szerint illeszkedhetnek.

A Szentírás-magyarázatok a kereszténység előtti — szent könyvekkel nem rendelkező — vallások 

hitvilágának a jelképekkel összefüggő voltára irányította rá a figyelmet. A dogmatörténet a fentiek mellett a 

rituális szertartások szellemi hátterének természetére és azok különböző összefüggéseinek a lehetőségeire utal és 

ad példákat. Az egyháztörténet pedig a rituális folyamatok kiválasztott helyeinek (szent tér) és tárgyainak 

(megszentelt tárgyak) a formának és összefüggéseinek lehetséges voltára ad viszonyítási alapot. Külön fontos itt 

kiemelnünk a vallással kapcsolatos épületek (templomok) és azok belső funkcionális leírását (szentély, oltár, 

szentségtartó kamra stb.). Ugyanilyen fontos a vallás kiválasztott és beavatott személyeinek (papoknak) a 

bemutatása. Közösségen belüli szerepük a szakrális és hétköznapi életben történő magatartások és azok 

különböző szabályok mentén történő gyakorlatai szintén alapul szolgálhatnak a „sámánok, varázslók” 

tevékenységének a vizsgálatához.

A kereszténység  történetéhez  kötődő vallástörténet  két  irányba  nyílt  ki  a  XIX.  század folyamán. 

Egyrészt a kereszténységen túli nagy világvallások kutatása és leírása (iszlám és buddhizmus) (GLASENAPP 1977), 

összehasonlítása a  kereszténységgel  új  támpontokat  adott  a  vallástörténetnek,  pl.  a  buddhizmus, mint  „Isten 

nélküli vallás szemlélete”. (DURKHEIM 2003, 34) Másrészt a kereszténység előtti ókori népek vallásának kutatása 

szintén  új  távlatokat  nyitott  a  vallástörténeti  kutatások  előtt.  Ez  azért  is  fontos,  mivel  világtörténelmi 

összefüggésében a Biblia eredete és nyelvezete tekintetében a kereszténység az ókori görög, római (zsidó, héber) 

kultúrák  történelmén  és  nyelvein  alapszik.  Gyakorlatilag  a  XIX.  századra  kibontakozó  klasszika  filológia, 

kiegészülve  a  klasszika  archeológiával  a  komplex  ókorkutató  tudományok  közé  illesztette  a  kereszténység 

kezdetét kutató tudományt.  A vallástörténetben ez a nem keresztény (pogány) vallás forrásainak vizsgálata a 

keresztény egyháztörténetnek saját hitvilágából értelmezett rituális szertartásait helyezte új megvilágításba, pl. 

áldozati szertartások, ősök kultusza, naptárhoz kötött termékenységi és egyéb ünnepek. A nagy közösségi és a 

családi  szertartások  egymásmellettisége  és  azok összefüggései,  valamint  a  nagy  ókori  szerzők (Homéros  és 

Hésiodos) műveiben leírt rituális folyamatok és a korabeli hitvilág mitologikus elemeinek a megismerése és 



elemzése megteremtette az alapjait a modern vallástörténetnek, ami képes az emberiség vallással kapcsolatos 

emlékeit egységben, ugyanakkor külön-külön is összehasonlítva vizsgálni és értelmezni.

I.2.2.2. Etnográfia (Néprajz)

Szintén a XIX. században, az ókori nem keresztény népek kutatásának a kiszélesedésével együtt öltött 

testet  az  európai  népek  sajátos  szellemi  és  tárgyi  kultúrájának  kutatása,  gyűjtése  és  értelmezése.  Ebben 

katalizátor szerepet  játszottak a nagy európai  nemzetek gyarmatain élő bennszülöttek — vagy ahogy később 

nevezték  őket  a  természeti  népek  — életének,  szokásainak  a  leírása  és  a  feléjük  irányuló  egyre  nagyobb 

érdeklődés.  Az  etnográfia  lehetőséget  nyújtott  a  hagyományos  körülmények  között,  falun  élő,  elsősorban 

földművelő lakosság életmódjának a megismerésén és annak összehasonlításán túl a nagyvárosban élő modern 

városi polgárok gyökeresen megváltozott életformájának értelmezéséhez is. (BALASSA 1997)

Mivel az ún. nemzettudat összekapcsolta a falusi és városi lakosokat, a falusi életmód kutatása 

nemcsak valamilyen szimpla tudományos vagy távoli kuriózumok után vágyó nagypolgári passzió volt, hanem 

komoly nemzeti, kulturális mozgalmakat elindító, sokszor az ún. népi romantikus gondolkodás kiindulópontja és 

alapbázisa lett. Magyarországon az 1930-as években megindult falukutató mozgalom egyszerre zajlott a 

tudományos igényű népművészeti és népzenekutatással (Bartók Béla, Kodály Zoltán, Kalló Zoltán) és a 

társadalmi feszültségek mentén kirajzolódó agrár-, és egyéb társadalmi reformmozgalmakkal.

Az etnográfia a hagyományos életforma jól megfigyelhető és elemezhető elemeivel példákat 

szolgáltatott a középkori és ókori írott források alapján kutatott gazdálkodási, társadalmi és hitvilágbeli 

kutatásoknak. Az etnográfiai kutatásoknál rendkívül fontos adottság, hogy a vizsgált életforma alanyait 

közvetlenül meg lehet kérdezni a szándékukról és a tevékenységükről. Ez a „közvetlen forráshelyzet” legtöbb 

esetben még nyelvi nehézséget sem tartalmazott, mert a kérdezettnek és a kérdezőnek (forrásalany és kutató) 

ugyanaz volt az anyanyelve.

A vallástörténet számára is elsősorban a különböző népi, hitbeli szokások (ünnepségek, vajákosság, 

boszorkányság, népi gyógyítás és rontás stb.) közvetlen leírását adták például a különböző korokból származó 

rituális folyamatok értelmezéséhez. (Pl. PÓCS 1998; 2001; 2002)

Különösen fontos tényező még az eurázsiai népi kultúrák (természeti népek) kutatásában a sámánszokások és 

rituálék megfigyelése és leírása. (DIÓSZEGI 1969; HOPPÁL ET AL 2005)

Ezek a kutatások már kibővítik  az etnográfia  határait  a  kulturális  antropológia irányába.  A módszer  még a 

hagyományos etnográfiai leírás, de a helyzet már a komplex antropológiai szemléletű kutatás felé vezetett.



I.2.2.3. Szociológia

Részben a történettudomány, részben az etnográfia hatására jön létre a társadalmi cselekvések 

elemzésének tudománya: a szociológia. A hagyományos történeti korokban a társadalomtörténeti kérdéseket a 

források jellegétől függően csak közvetve lehetett vizsgálni levéltári források alapján. A jelenidős társadalmi 

események tudományos igényű vizsgálatának a feladata kitágította a történettudomány lehetőségét. A forrásként 

használt jelenidős közösségek és az azokat alkotó egyedek ugyanúgy közvetlen forrást jelentenek a kutatók 

számára, mint az etnográfusok számára kiválasztott forrásalanyok. A közvetlenül elmondott célok és 

elképzelések rögzítése és összevetése a cselekvések mutatóival olyan mélységű és élességű vizsgálatokat tesznek 

lehetővé, amelyek eredménye közvetlen hatással vannak a hétköznapi társadalmi folyamatokat befolyásolni 

akaró hatalmi erőkre is.

Minden közösségi mozgás és cselekvés, ill. a tagok fejében lévő események is a kollektív tudathoz 

(hagyományokba rögzülten) kapcsolódó cselekvési minták, valamint az „elsődleges” (természeti) és 

„másodlagos” (emberi) körülmények összetevőjeként értelmezhetők.

A M.  Weber  által  használt  vallásszociológia, mint  újkeletű  társadalmi  tudomány  egyben  egy  új 

megközelítési  mód,  amelynek  lehetőségeivel  inkább  az  utóbbi  évtizedekben  kíván  élni  a  vallástörténet.  M. 

Weber úgy osztályozza a közösségeket, hogy kiemel egy alapvonást a hitvilágukból (jámborság, elfogadás stb.) 

és a közösség cselekvéseit azzal jellemzi, illetve abból szakít ki fogalmakat, amelyekkel társadalmi folyamatokat 

jellemez  tömören.  A  vallástörténet  szempontjából  nézve  a  vallásos  közösségek  típusainak meghatározása 

mindenképpen előre mutató tényező. A szociológia szolgáltat alapokat többek között arra,  hogy a különböző 

rituális cselekedeteket tudatos közösségi tettként értékeljük. (WEBER 2005, 250–393)

A másik olyan lényeges szempont, ami a szociológiából származtatható, mint szemléletmód, az egyén 

és a közösség egymásra hatása. Ez a megközelítés nagyon fontos szempont a rituális folyamatok elemzéséhez. 

Ugyancsak ide tartozik még a kiválasztott vagy beavatott személy és a közösség viszonya, mint vizsgálati 

nézőpont.

A szociológia, a maga eleven jelen idős közvetlen forrásokon alapuló közösségszemléletével, társulva 

a hozzá szintén közvetlen forráshelyzetben lévő etnográfia hagyományos közösségi kultúráinak vizsgálataival, 

kiegészítve mindezt a hagyományos történettudományos módszerekkel, összeállt egy olyan összetett szemléletű 

és módszerű társadalomtudománnyá, ami a vallástörténeti kérdésekben elemi szinten jutott el azokhoz a sokszínű 

átfogó értelmezésekhez, amelyeket a ma élő természeti népek szokásainak az elemzésénél mutatnak be és 

megalkottak egy „újdonsült” társadalomtudományt: a kulturális antropológiát.



I.2.2.4. Kulturális antropológia

A társadalomtudományok modern ötvözeteként is értelmezhetjük a kulturális antropológiát, amelyhez 

szinte  minden  más  tudományterületről  bekerülhetnek  új  szemléleti  módszerek,  megközelítések.  Abban 

határolódik el a többi társadalomtudománytól, hogy a vizsgálati forrás-helyének továbbra is a gyarmatokon élő 

természeti  népek  életét  és  kultúráját  tekinti,  de  az  abból  levont  következtetéseket  már  az  általános  emberi 

viszonyok keretei között a nyugati civilizáció emberi és kulturális jelenségeivel is összeméri. (TURNER 2002) A 

kultúra és ember viszonyát igyekszik vizsgálni szinte minden elképzelhető nézőpontból. Ugyanakkor, mind a 

kultúrát, mind az embert önmagában is vizsgálja, mint kortól és helytől függő jelenséget és azon felül is, mint 

önmaga általános lényegi vonásai által determinált létezési formát. A kulturális antropológia tehát az ember és az 

ember jelenlétéhez kapcsolható kulturális jelenségek egészét együtt vizsgálja. Bár újkeletű tudománynak szokták 

tartani, mégis a nyugati világ szinte mindegyik hagyományos társadalomtudományához (történelem, nyelvészet, 

irodalom stb.) ezernyi szállal kapcsolódik.

A  tudománytörténeti  szándékkal  bemutatni  kívánó  összefoglaló  művek  közül  az  egyik  címe: 

Mérföldkövek a kulturális  antropológiában önmagáért  beszél.  (BOHANNAN — GLAZER 2006) Lehetetlen dolog 

egyetlen  nézőpontból  áttekinteni  ezt  a  tudományt,  amely számtalan  irányzatot,  kutatói  iskolát  és  programot 

jelentett  és  rohamosan fejlődve  növekszik,  gyarapszik ma is.  Bizonyos  irányzatok  és kiemelkedően jelentős 

kutatók életművében lehet  megtalálni  azokat  a  „mérföldköveknek” nevezhető támpontokat,  amelyek  mentén 

lehet  valamennyire  jellemezni  a  kulturális  antropológiát,  mint  tudományt  és  szemléleti  módszert.  Ilyen 

kiválasztott  irányzatok:  evolucionizmus,  struktúra,  funkció-reciprocitás,  kulturális  ökológia,  neoevolucionista 

elmélet, szimbólum stb. Az ezekhez hozzárendelt személyek H. Spencertől C. Geertzig szerepelnek.

A kiválasztást végző szerzőpáros nem titkolja, hogy számtalan nevet lehetne még kiválasztani ebbe a 

sorba, de a közlési lehetőség és a terjedelem behatárolta a választási lehetőségeket. A szerzők a műhöz írt két 

utószóban kifejezték azt a szándékukat, hogy szeretnének kísérletet tenni arra, hogy megállapításokat tegyenek a 

kulturális  antropológia  jövőbeli  irányzataira  és  szerepére,  de  végül  is  elálltak  ettől,  mert  „korántsem olyan 

világos, hogy merre tart az antropológia”, csak az biztos, „hogy az antropológusok számára érdekfeszítő időket 

élünk”  és  „egyre  inkább kitűnik  az  egységes  kulturális  kereteken  belüli  különbségeket  feltáró  új  etnográfia 

jellege”. (BOHANNAN — GLAZER 2006, 743)

A vallástörténet szempontjából számtalan mű és kutatói munkásság bír meghatározó erővel és képez 

olyan hasonlítási alapot, ami komoly szerepet játszhat a hagyományos történeti korok kutatásában. A teljesség és 

az áttekintési látszat igénye nélkül néhány olyan szerzőt említünk, akik biztosan fontos szerepet játszanak a mai 

ősrégészek vallással kapcsolatos kutatói gondolkodásában. E. Durkheim: A vallási élet elemi formái című műve 

az „animizmus, totemizmus” példáján keresztül mutatja be a vallásos gondolkodás természetét és az azzal szoros 

összefüggésben  lévő rituális  folyamatok  társadalmi  összefüggéseit.  C. S.  Strauss:  A szomorú trópusok című 

műve a társadalom szerveződésének és a világról alkotott mitikus modellek összefüggéseit elemzi; a társadalom 

közösségi  törvénye,  mint  kultúrák  rögzült  törvényszerűségei  jelentkeznek  az  egyén  számára.  V.  Turner:  A 

rituális folyamat című művében hitelesen bizonyítja, hogy bizonyos gyógyító vagy beavató rítusok az emberi 

társadalomban szimbolikus kiegyenlítő és kárpótló szerepeket látnak el, amik áttételesen a modern társadalmak 

kulturális jelenségei között is megfigyelhetők.



R. A. Rappaport:  Ritual and religion in the making of humanity című művében a legkülönbözőbb 

rituális  szertartások  hűen  fejezik  ki  a  közösségi  állapotokat,  melyek  annak  cselekvési  formáit  átszövik  és 

meghatározzák. A közösségi hierarchia léte és fenntartása, mint a Fensőbb Lényektől jött szentséges rendként 

van jelen.  Ugyanennek a rendszernek a cselekvési  szervező ereje ugyancsak a Fensőbb Lények megszentelt 

parancsa és cselekvése formájában jelentkezik. (RAPPAPORT 1999, 429–430)

Összegezve a fentieket azt mondhatjuk, hogy a kultúra és rítus jelenségeinek emlékeivel foglalkozó 

ősrégész számára a kulturális antropológia számtalan pontos és részletes leírását adja és szolgáltatja olyan 

vallásos hiedelmeken alapuló szertartásoknak, amelyek alapján fel lehet tételezni egy-egy konkrét 

hiedelemvilágot és szakrális cselekménysort, ami támpont lehet az íratlan emlékek értelmezéséhez. 

A kulturális antropológia, mint minden új más tudományterületről származó szemlélet befogadására 

kész tudományos „olvasztótégely”, rengeteg elemet kölcsönvett a hagyományos társadalomtudományok és nem 

egyszer a természettudományok területéről is. Különösen sok új fogalom, szemléleti forma ment át vagy hatott 

áttételesen a pszichológia és a filozófia, az összehasonlító irodalomtudomány területéről. Talán ezek adják a 

kulturális antropológusok számára azt a közvetlenséget és rugalmasságot, amivel a mindennapi életünk 

kérdéseihez is egyre többször hozzá tudnak szólni.

I.2.2.5. Pszichológia

S. Freud munkássága révén megszületett új tudomány a pszichológia, amely kezdettől fogva hatást 

gyakorolt szinte mindegyik tudományágra a legkülönbözőbb (sokszor áttétes) módon. Már maga S. Freud is írt 

primitív  népek  hitvilágával  kapcsolatos  témájú  könyvet:  Totem és  tabu címmel,  amit  kevésbé  tartanak  ma 

meghatározónak a kulturális antropológiában, ellentétben a pszichoanalízisről írt jó néhány tanulmányával. A 

„libido” elmélet  a  „tudatalatti  kérdése”,  „személyiség  és  kultúra”  kapcsolata,  mind olyan  S.  Freudtól  eredő 

nézőpont és szemlélet, ami a kulturális antropológia kutatóinak több nemzedékét is befolyásolta illetve a pályáját 

meghatározta (Margaret Mead, Bronislaw Malinowski, Erik Erikson, Abram Kardiner stb.). Sehol sem vették át 

változatlanul a freudi tanokat, sőt magában a pszichológiában is szinte minden freudi gondolatot átírtak vagy 

módosítottak már, de gondolati „megtermékenyítő-,” és „katalizátor”hatása tagadhatatlan. (BOHANNAN — GLAZER 

2006, 295–299)

A pszichoanalitikus iskola képviselői (Freud tanítványai) közül többen a kutatási területüket művelve 

érintettek más társadalomtudományokat és jelentős eredményeket értek el ott, pl. Róheim Géza az etnográfia 

területén a „bűvös tükör” elméletével. (RÓHEIM 1984)

A  legnagyobb  hatást  C.  G.  Jung  érte  el,  aki  nagyon  sok  művével  széleskörűen  hatott  a 

társadalomtudományok szinte mindegyikére. (JUNG 1988) A már említett, tőle származó kifejezés az „archetípus” 

sokszor  részben  vagy  teljesen  elszakadva  az  eredeti  jelentésétől  szinte  minden  tudomány  fogalomtárában 

előfordul valamilyen „ősi forma” vagy „eredeti tény, darab” stb. jelentéssel. Jung szerteágazó munkásságának 

egy különös fejezete a magyar származású klasszika filológussal, vallástörténésszel, Kerényi Károllyal közösen 

írt könyvük a görög vázafestészet mitologikus értelmezéséről. (JUNG — KERÉNYI 1941)



A pszichológia tehát még a távolinak tűnő tudományágakra (mint a nyelvészet, klasszika archeológia 

stb.) is hatást tudott gyakorolni. Így egyáltalán nem meglepő, ha a vallástudományban, mint az emberi szellemet 

teljesen átható kulturális jelenség tanulmányozásában is sok helyen érezteti hatását a pszichológia.

Az  egyik  ilyen  terület  az  „álomfejtés,  emlékezés”  témakör,  amely  szoros  összefüggésben  áll  a 

„mitikus hagyományok”  kutatásában  használt  „kollektív emlékezet” fogalompárral.  Az első mögött  Freud,  a 

másik mögött Jung áll. A pszichoanalízis két legnagyobb géniusza között az a döntő különbség, hogy Freud 

minden lelki jelenséget a közösségtől, társadalomtól és történeti időtől függetlenül, mint minden emberegyedben 

meglévő, általános emberi jelenségként értelmezte. (FREUD 1986)  Jung viszont azért távolodott el fokozatosan 

Freudtól, mert felismerte az egyedekben jelentkező lelki sajátosságokban a kollektív – közösségi – társadalmi 

hátteret.  Sőt  az  egyének  megnyilvánulásában  egyre  inkább  meghatározónak  ismerte  fel  a  hagyományoktól 

öröklött  formákat,  mint  ősi  előzményeket  (archetípusok).  Az  utóbbiak  keresése  és  azonosítása  a  mitológiai 

hagyományokban jelentős hatást gyakorolt a mítoszkutatásra és a népi hitvilág kutatóinak is új lehetőségeket 

nyitott  („a  sámán  extázisban  történő  utazásának”  értelmezése:  a  rituális  távolban  lévő  jelképek  és  a 

szertartáskörben sámánbeszéd jelentésének elemzése és megfigyelése).

Mindezeket  összegezve  a  pszichológia  a  vallástörténész  számára  olyan  közvetlen  konkrét  lelki 

helyzeteket  és gesztusokat kínál, ami egyszerre teszi egyedivé a különböző rituális cselekedetek elképzelhető 

formáit, ugyanakkor valamilyen szinten a lelki jelenségek pszichológiai megközelítése mindig kínál valamilyen 

eltávolodási lehetőséget a történeti vonatkozásoktól az „örök” emberi „tényezők” felé. Közvetve ez lehetőséget 

nyújt  a  közvetlen  kulturális  kapcsolatban  nem  lévő  jelenségek  funkcionális  összehasonlítására  is.  Ezzel  a 

lehetőséggel él sokszor M. Eliade is műveiben. (ELIADE 2002a)

I.2.2.6. Nyelvfilozófia, generatív grammatika, szövegértelmezés 

(hermeneutika), összehasonlító szövegelemzés (irodalomtudomány)

A nyelvfilozófia a fogalmak értelmi határaira irányította rá a figyelmet. L. Wittgenstein által elindított 

nyelvfilozófiai  szemlélet,  akár  csak  Freud  a  maga  idejében,  egy  olyan  általános  gondolkodási  irányzatot 

(korszellem)  indított  el,  ami  érintette  és  áthatotta  az  emberi  kultúra  szinte  minden ágát  és  tartományát.  „A 

nyelvem határai a világom határai” wittgensteini mondat szállóigévé vált és idézték mindenhol, ahol valamilyen 

szinten az értés és értelmezés kérdése felmerült. A nyelvfilozófiával minden kijelentés és nyelvi tett értelmezés 

tárgyává változott, mert ennek pont az volt a lényege, hogy a világ megismerhetőségének kérdését az emberi 

nyelv  sajátosságaira  vezette  vissza.  Az  emberi  nyelv  tehát  egyszerre  ismeretelméleti  és  módszertani  kérdés 

tárgyát  képezte.  Mennyire  teszi  lehetővé  a  nyelv,  hogy  megismerjük  a  világot?  Hogyan  lehet  a  nyelv 

segítségével a világot leírni és értelmezni? (WITTGEINSTEIN 1989)

A  Noah  Chomsky  nevéhez  köthető  „generatív  grammatika”  irányzata  a  nyelvi  közlések  „mély 

struktúrája” mint  külön jelentéssel  rendelkező rétegét  tárja fel  a nyelvtani  szerkezetekben.  (Az ún. „beszélő 

helyzetek” különböző erősítéseket vagy kételyeket adnak hozzá a kijelentés tartalmához.) (CHOMSKY 1985)

A fenti két gondolkodási irányzat közvetve arra irányítja rá a figyelmet, hogy az emberi kultúra tárgyi 

emlékei is tartalmazhatnak olyan jelentést hordozó jelképeket, amelyeket érdemes jelentéstanilag megvizsgálni, 



(díszítési absztrakciók, figurális tárgyak stb.). Közvetlenül viszont a régészeti jelenségek leírásánál jelentkezik 

egy olyan követelmény, hogy a számunkra ismeretlen nyelvi őskori kultúrák régészeti jelenségeinek és 

tárgyainak a megnevezésénél már „történelmet” (történetet) írjunk. A fogalmak használata látensen 

eseménysorokat tételez fel, amelyekről fokozatosan megállapításokat teszünk, ahogy egy régészeti lelőhely 

összes jelenségét és tárgyát a kötelező ásatási jelentés formájában rögzítjük.

A szövegértelmezés vagy az azzal majdnem rokon jelentésű hermeneutika (szövegfejtés) tudománya 

a Biblia értelmezéséből és magyarázatából nőtt ki. A hagyományozott szövegek közlési követelményekből és 

formáiból nyelvi sajátosságaiból újabb jelentésszinteket olvasnak ki a kutatók. Különösen jelentős a nyelvi 

utalások ún. szövegösszefüggések vizsgálata. Az így kihámozható újabb jelentésrétegek tovább szélesítik és 

módosítják a szöveg eredeti elsődleges jelentését. A modern összehasonlító (komparolisztika) szövegelemzések 

az irodalomtudomány egyik legújabb ága, amely műfajok, nyelvek határai felett is — és azon belül is — keresi a 

művek értelmét és jelentését.

Ezek a szövegértelmezési és „rejtett” jelentéstartalmak felfejtésére irányuló kutatói törekvések 

elősegítik az emberi kultúra jelképeinek, közleményeinek és egyéb jelentéssel bíró létezési formáinak az 

értelmezését.

Az  ősrégészet  számára  ezek  a  szemléleti  formák  abban  segíthetnek,  hogy  fokozottan  felhívják  a  

figyelmet az ősrégészeti tárgyak és jelenségek jelentéstani elemzése mellett a „háttértényezők” (lelet előkerülési  

körülmények,  ásatási  feltételek  és  adottságok)  vizsgálatára.  Ezek  együtt  jelentik  azt  a  rendszert,  amit  a  

régészetben „régészeti kontextus” néven szoktunk emlegetni.

I.3.     HELYZETKÉP A MAI VALLÁSTÖRTÉNETI ÉS ŐSRÉGÉSZETI SZAKIRODALOMBAN  
I.3.1. A vallásról szóló nagy összefoglaló művekről és szerzőikről általában

A vallásról, Istenről, teológiáról a legnagyobb jelentőségű máig ható összefoglalások a múlt század 

első felében születtek francia,  német és angol nyelven író kutatók tollából. (Pl.  DURKHEIM 2003;  LEEUW 2001; 

SCHLEIERMACHER 2000;  WEBER 2005)  Ezek  a  művek  azért  meghatározóak  ma  is,  mert  szinte  minden  létező 

szempontot  figyelembe  vettek.  Vizsgálták  a  témát  gondolkodástörténet,  vallásfilozófia,  általános 

társadalomtörténet,  kultúrtörténet,  pszichológia,  szociológia  stb.  szempontjából.  A  keresztény  teológia  és 

azonbelül  a protestáns teológia évszázados dogmatörténeti  kutatásához, részben a kor romantikus szemléletű 

szellemi igényeihez igazodva, részben a kereszténység előtti ókori görög-római vallástörténet újra „felfedezett” 

tudományos  műveire támaszkodva elsősorban német területeken a legjelentősebb gondolkodók érezték a kor 

azon kihívását, hogy a vallás mibenlétének vagy ahhoz kapcsolódó fogalmak, pl. Isten, szent, hit stb. a lényegét 

próbálják  megragadni.  Erre  a  leginkább  kimunkált  nyelv  és  kulturális  közeg  az  a  német  volt,  amelyik  a 

századfordulón a Kantra, Hegelre, Nietzschére épülő klasszikus filozófiai gondolkodás hagyományaival olyan 



fogalmi és szellemi hátteret teremtett, amelyben szükségszerűen születtek meg azok a művek, amelyek máig 

megkerülhetetlenek a vallással, vallástörténettel foglalkozók számára. (NILSSON 1974; OTTO 1997)

A francia és az angol kutatók elsősorban a gyarmataikon élő bennszülött (primitív) népek életéről, 

hitvilágáról  több  évszázadra  visszamenő  gyűjtéseik  alapján  jelentettek  meg  nagy  összefoglaló  és  értelmező 

műveket. Ezek között is születtek olyanok, amelyek máig alapműnek számítanak. A fent említett gyűjtőmunkák 

eredményeire épülve indult meg és bontakozott ki a kulturális antropológiának nevezett új tudományág, amely a 

század  második  felére  modern  összehasonlító  társadalomtudományok  egyik  alappillére  lett.  (Áttekintésre  a 

legújabb összefoglalás: BOHANNAN — GLAZER 2006).

Ezenkívül  léteznek  olyan  művek,  amelyek  közvetlenül  már  nem  számítanak  hivatkozási  alapul, 

viszont  közvetett  hatásuk  felmérhetetlen  és  bizonyos  fogalmak  mentén  jelen  vannak  a  mai  köz-,  és 

szakgondolkodásban a vallástörténet, őstörténet és más kulturális területeken is. Ilyen mű pl. Frazer: Az Aranyág 

című műve, amelyből a „papkirály mágikus halála” közfogalom lett. (FRAZER 1993)

A másik  ilyen  mű Freud:  Totem és  tabu (FREUD 1963),  amelyből  az  apa  erőszakos  halála,  mint 

áldozati forma és az  incestus jelensége, mint a hordatársadalom egyik különleges jellemzője ma is visszatérő 

motívum.

I.3.2. Néhány vallástörténeti fogalomról és szerzőikről

A továbbiakban szeretnénk kiemelni néhány olyan fogalmat az általános vallástörténeti irodalomból, amely ma 

meghatározó szerepet játszik a vallástörténeti kérdésekkel foglalkozó őskorkutatók gondolkodásában.

 numinózus  

Rudolf Otto: A szent című művében leírt kifejezés az isteni léthez való emberi viszony ellentmondásos 
lényegét kívánta meghatározni ebben a szóban. A szó a szerző által kitalált egyedi szóalkotás a numen, 
aminek magyar jelentése: jelenség, isteni erő, akarat és az ominózus (aminek magyar jelentése: jellegzetes, 
rosszat jelentő, vészes) latin szavak mesterséges ötvözete. Ahogy a szerző írja, az új fogalom nem 
definiálható, hanem csak körülírható. A numen, mint jelenség egyszerre mutat fenséges, lenyűgöző, 
emberfeletti és félelmet, rettegést (tremendum) keltő fenyegető formát. A szó azért telitalálat, mert azt az 
egyszerre reális és irreális vonásokat magában foglaló érzelmi állapotot határozza meg egyetlen szóba 
sűrítve, amit mind a kereszténység és más világvallások, mind pedig a természeti népek emberei éreznek, 
amikor a hitviláguk szerint az emberfeletti világalkotó lényre (szellem, Isten) gondolnak és valamilyen 
szertartáson keresztül kapcsolatot próbálnak teremteni vele. (OTTO 1997)

 szent és profán   

Mircea Eliade:  A szent és a profán című műve után terjedt el szélesebb körökben. (Ezt a művet is 

Rudolf Otto: A szent című írása ihlette.) Jelentése szerint a világ dolgait, jelenségeit és terét, idejét az 

ember e két fogalom között oszthatja meg. A  szent a természetfelettivel a  numinózussal kapcsolatba 

hozható részt jelenti, míg a profán a hétköznapit. Különösen fontos a térfelosztásban ez a rendszer. Az 

árkokkal,  kerítésekkel,  falakkal  elkülönített  szent  terek  fontos  szerepet  játszanak  az  ember  vallásos 

életében.  Ugyanígy  a  hétköznapiból  kiemelt  tárgyak,  amelyeket  ezáltal  másképpen  használnak  (pl. 

megkülönböztetett  helyen  temetik el  azt  használat  után).  Az  időnek  is  vannak  hétköznapitól  eltérő 

ünnepi részei, amelyeket megkülönböztetnek viselkedéssel, öltözködéssel vagy mással a mindennapitól. 

Ugyanígy a gondolkodásnak és a viselkedésnek is vannak olyan formái, amit igyekeznek elkülöníteni a 

hétköznapitól (pl. a különböző „megtisztító” szertartások). 

(ELIADE 1987)



 archetípus  

Carl Gustav Jung által bevezetett fogalom, ami az emberiség történetében olyan kortól és időtől független 
állandó lelkiformákat (archetípusokat) írt körül és határozott meg, amilyenek mindig jelen vannak az emberi 
alaphelyzetekben és a megtörtént eseményekben is jól kimutathatóak. (JUNG 1989; 1993) Itt is rengeteg tévhit 
és félreértelmezés van az eredeti jungi elképzelésekhez képest, csak az a szándék maradt meg, hogy ha 
valamilyen kulturális vagy emberi jelenség magyarázatául valamilyen „ősképet” vagy „ősformát” keresünk, 
akkor mindig Jung archetípus fogalma lép elő.

A gyakorlatban ez úgy működik, hogy a cselekmény vagy esemény elemzésénél a korjelenségeket lebontjuk, 
majd valamilyen „ősi állapotokra” visszavezetjük — azaz magyarázhatjuk — az egyes történéseket vagy 
helyzeteket. Ennek a jelentősége számunkra nem annyira a magyarázati lehetőségekben rejlik, hanem annak 
a szempontnak a felvetésében, hogy időben és térben egymástól távol eső eseményeket is össze lehet  
hasonlítani, mint általános emberi jelenségeket (pl. áldozás).

I.3.3. A vallás lényegéről

Szükségesnek érezzük, hogy a vallás jelenségeivel és lényegével kapcsolatban kiemeljünk néhány 

olyan elemet, amelyeket a kulturális antropológia és a művelői igazán fontosnak tartanak. (E vonásokat mi is 

meghatározónak érezzük a leendő összehasonlító vizsgálatainkban.)

A  definíciós  kísérletek  általában  megegyeznek  abban,  hogy  pontos,  mindenhol  és  mindenkor 

érvényes leírást nem tudnak adni, csak körülírást. Erre példa Renfrew megközelítése A vallás régészete fejezet 

bevezetőjében.(RENFREW — BAHN 1999, 388)

Ezekben a körülírásokban szereplő legfontosabb elemeket a következő megfogalmazásban próbáljuk 

meg tömöríteni:  a vallás olyan gondolkodásban, magatartásformában és viselkedésben megnyilvánuló egység,  

ami a közösség minden lényeges cselekvését hagyományba rögzült formában áthatja és szabályozza.

A következőkben a különféle definíciókból kiemelünk néhány olyan vonást, ami szerintünk a régészeti 

jelenségeink értelmezése szempontjából meghatározó és előremutató.

 „A vallási élmény az élményeknek az a fajtája, amelynek az értelme az egészre vonatkozik.”  (LEEUW 

2001, 400)

 „A homo religiosus útnak indul a mindenhatóság, a mindent megértés, a végső értelem felé.”  (LEEUW 

2001, 590)

 „A vallásban tehát  van valami örök, ami túléli az összes olyan sajátos jelképet,  amelyben a vallási 

gondolat  valaha  is  megnyilvánult.  Nincs  olyan  társadalom,  amely  ne  érezné  szükségét,  hogy 

időközönként  megerősítse  az  egységét  és  a  sajátos  arculatot  biztosító  kollektív  érzéseket  és 

gondolatokat.” (DURKHEIM 2003, 386)

 A vallás szent, vagyis elkülönített és tiltott dolgokra vonatkozó hiedelmek és gyakorlatok összefüggő 

rendszere, amely a híveket az egyházzal nevezett morális közösségbe egyesíti. (DURKHEIM 2003, 53)

 „A vallás tehát olyan hitvilágnak ad keretet, amely jelzi az ember függését a mindennapi anyagi világon 

túlmutató természetfeletti,  vagy emberfeletti  lényektől,  erőktől.  Más szavakkal  kifejezve az emberek 

megalkotják az emberfeletti lények fogalmát és helyet  adnak nekik a világ közös kognitív térképén.” 

(RENFREW — BAHN 1999, 388)



 „A kultúra legarchaikusabb szintjén emberként élni vallásos cselekedet volt, hiszen a táplálkozásnak, a 

szexuális életnek és a munkának szentségi értéke van. Másként szólva, embernek lenni — vagy inkább 

azzá válni — azt jelenti: ’vallásosnak lenni’.”(ELIADE 1994, 7)

 „A társadalom (societas) úgy tűnik folyamat, nem pedig valamilyen dolog, olyan dialektikus folyamat, 

amelyben  a  communitas  és  a  struktúra  fázisai  követik  egymást.  Úgy  tűnik  —  ha  lehet  ilyen 

ellentmondásos fogalmat használni — „emberi  szükséglet”  mutatkozik arra,  hogy mindkét modalitás 

részesei  legyünk.  Akiket  napi,  funkcionális  rutinjuk  megfoszt  az  egyiktől,  azok  azt  a  rituális 

liminalitásban igyekeznek  pótolni.  A strukturálisan felsőbbrendűek pedig a  szimbolikus communitas 

után vágyakoznak és vezekelnek azért, hogy elérjék azt.” (TURNER 2002, 218)

A  fenti  idézetek  jól  mutatják  azt  a  sokféle  szemléletmódot,  ami  a  vallástörténeti  téma  megközelítésében  

jelentkezik. Ugyanakkor az a szándék és meggyőződés is tetten érhető, ami a vallással kapcsolatban az emberi  

világ időbeli és térbeli határait a legmesszebbre igyekszik kitolni. A „puszta ész határain belül és kívül” való  

létezés  —  legalábbis  a  vizsgálat  tárgyát  nézve  —  a  vallástörténettel  kapcsolatban  állandó  gondolkodási,  

fogalomhasználati és módszertani problémaként jelentkezik a kutatók és az erről gondolkodók számára.

I.3.4. Az ősrégészetben használt néhány vallástörténeti fogalomról

A következőkben néhány olyan fogalmat emelnék ki, ami a kulturális antropológiában és a természeti 

népek vallási jelenségeinek vizsgálatában fontos szerepet  játszik, sőt egy korábbi időszakban ezen fogalmak, 

jelenségek  mentén  születtek  korszakalkotó  művek,  amelyek  ma  is  mérföldkőnek  számítanak  a 

tudománytörténetben. Napjainkban az ősrégészek körében azonban nem hatnak olyan elevenen, ill. nem ezen 

fogalmak körével  magyarázzák vagy elemzik azokat az emlékeket, amelyek alapján olyan jelenségekre lehet 

következtetni,  amit  a  néprajzban  és  a  kulturális  antropológiában  viszont  ezekkel  a  fogalmakkal  szoktak 

megjelölni, megnevezni.

 totem, tabu, totemizmus  

Az emberfeletti világot szellemekkel benépesítő természeti gondolkodásban megkülönböztetett kiemelt 

szerepet kapó állatok (farkas, szarvas stb.) és az ahhoz kapcsolódó hiedelemvilág által meghatározott 

rituális szokások és cselekedetek egészét nevezzük totemizmusnak. A kiválasztott állat jelképe (totem) 

sokszor,  mint  mitikus  ős  szerepel,  aki  azt  a  törzset  valamikor  régen  — a  mitikus  idő  kezdetén  — 

alapította, amihez a korabeli kollektív emlékezet kapcsolódik és számtalan történetre épülő szertartásnak 

és rituális cselekedetnek a kiinduló-, és viszonyítási pontja lehet. (FRAZER 1993)

A  tabu  valamilyen  tiltásrendszert  jelent;  helyek,  tárgyak  fák,  állatok,  emberek  elkerülését 

„érinthetetlenségét” jelenti; sokszor bizonyos szavak, fogalmak kiejtését vagy használatát tiltják meg a 

tabutörvények. Néha bizonyos cselekedeteket is megtilthatnak időtől, tértől függően. A tabu soha nem 

áll  egyedül.  Sokszor  kapcsolódik  a  totemizmushoz;  valamilyen  ősök  kultuszával  kapcsolatos 

tilalomrendszer,  vagy  ugyanígy  kapcsolódhat  a  mágia  valamilyen  szertartásrendszeréhez  is.  (FREUD 

1963)

 fétis, fetisizmus  



Olyan  tárgyakhoz  (szikla,  fa,  szobor)  vagy  dolgokhoz  kapcsolódó  megkülönböztetett  szokások  és 

szertartások  együttese,  amelyeknek  alapját  képezik  a  fent  említett  tárgyak,  dolgok  kiemelése  a 

hétköznapi életből. (FRAZER 1993; PETRASCH 2002, 861–883)

 sámán, táltos, sámánizmus  

A  néprajzi  és  a  kulturális  antropológiai  irodalomban  az  egyik  legvirágzóbb  téma a  sámánizmus:  a 

„beavatott személy” rítusa és kultusza egy népközösségen belül (DIÓSZEGI 2005; ELIADE 2001; HOPPÁL ET 

AL 2005; TURNER 2002).

A  vallástörténeti  kérdések  előtérbe  kerülésével  a  korai  kultúrák  vizsgálatához  elengedhetetlenül 

fontosak  ezek  a  leírások.  Egy  rituális  folyamat  leírásában  a  legközvetlenebb  forrás  a  képben  és 

nyelvében a helyszínen rögzített folyamat, amelyet szemtanúként tehet meg a kutató (RAPPAPORT 1999; 

TURNER 2002). A sámánizmus azért kulcsfogalom ezeknek a jelenségeknek a leírásánál, mert közvetlen 

kapcsolatot jelent a jelenkori (afrikai, óceániai, dél-amerikai stb.) természeti népeknél, valamint a múlt 

századi, főleg eurázsiai népeknél megfigyelt néprajzi leírások között. (ELIADE 2001, 7–13)

Ez a széleskörű összehasonlítási igény teremtette meg azt a helyzetet, hogy néhány jeles kutató 

megfogalmazott olyan általánosítást, ami kiemeli a szaktudományos nyelvi közegből ezt a megfigyelést 

és  olyan  általános  emberi  jelenségként  írja  le,  amit  lehet  időtől  és  tértől  függetlenül  —  tehát 

„történelmietlenül” — is szemlélni. M. Eliade így írja ezt le: „Az eksztatikus élményt azért neveztük 

„őseredeti jelenségnek”, mert semmi nem indokolja, hogy egy adott történelmi pillanat eredményeinek 

tekintsük, vagyis úgy, mintha a civilizáció egy bizonyos formájának terméke volna: inkább arra hajlunk, 

hogy az emberi létállapot alapelemének tekintsük, melyet ennek következtében az ősi emberiség teljes 

egésze jól ismert: a kultúra és a vallás különféle formáival csupán az eksztatikus élmény értelmezése és 

értékelése módosult.” (ELIADE 2001, 45–78)

Az ősrégészeti szakirodalom mégsem használja szívesen a sámán és a sámánizmussal kapcsolatos 

fogalmakat, mert a közösség beavatott emberének (sámán) tevékenysége nehezen köthető kiválasztott 

tárgyakhoz és terekhez úgy, hogy semmilyen korabeli nyelvemlékünk nincs arról a korról. A tárgyakat a 

formájuk és megtalálási körülményeik alapján igen nehéz olyan kiválasztott személyhez kötni, akiről 

semmilyen egyéb forrásunk sincs. Valószínűleg a sámánok tevékenységeiről készült számtalan hiteles leírás 

és az eksztázis állapotában elhangzott szavak, kijelentések és közlések részletes elemzése olyan 

közvetlenséget sugall, amit a föld alá került tárgyi emlékek némaságából induló ősrégészeket módszertani 

megfontolások alapján tart távol attól, hogy a tárgyak mögött lévő folyamatokra való közvetett, erősen 

feltételes következtetésekben használják azokat.

Ritka  kivételként  említhetjük  J.  Vízdal  „sámántemetkezésként”  meghatározott  kultikus  gödrét 

Čičarovcén  (Csicserin),  amelyben  egymás  alatt  több,  különleges  mellékletekkel  ellátott  felnőtt  váz 

feküdt. (VÍZDAL 1980, 144–151)

 mágia, varázslás  

A természeti népek „tudományaként”, „művészeteként” vagy éppen „hamis tudományaként” 

(DURKHEIM 2003, 255–296; FRAZER 1993, 21–43) szokták emlegetni a vallástörténettel foglalkozó kutatók 



a  mágiát  és  a  varázslást.  Lényegét  a  fenti  modern  fogalmak  kiemelt  alkalmazásán túl  nem könnyű 

meghatározni. Itt  is csak körülírással érdemes hozzá közelíteni. A „varázslást” (mágiát), mint rituális 

műveletet végző és irányító beavatott személy, aki a közösség hagyományaiban rögzült közös hite és 

tudása  szerint,  mint  arra  „kiválasztott”  vagy  „hivatott”,  egyedül  jogosult  elvégezni  bizonyos 

műveleteket,  amellyel  a  közösség  egészét,  vagy  egyes  tagját  igyekszik  segíteni  vagy  akaratát 

végrehajtani.  A varázsló szertartásaiban  lényeges  elem a távolság.  Akire  vagy  amire  hatni  akar,  az 

valamilyen hétköznapi értelemben véve elérhetetlen távolságban van. Ezt a távolságot lépi át a varázsló 

a rendelkezésre álló szimbolikus eszközökkel és szertartásokkal jó, gyógyító (fehér mágia), vagy ártó 

(fekete mágia) szándékkal. (DURKHEIM 2003, 301–316; TURNER 2002, 17–107)

A  varázsló  hatalma  és  rituális  működésének  alapja  a  közösség  hitvilágában  teljes 

bizonyossággal jelen lévő tudás, ami szerint a természetben és magában a közösség egyedeiben is jelen 

vannak vagy lehetnek olyan emberfeletti szellemi lények (démonok), akik a különböző bajoknak, jó és 

rossz állapotoknak az okozói. A varázsló ezeknek a természetfeletti lényeknek szándékaira tud hatni és 

befolyásolni az ő sajátos eszközeivel.

Ebben a szerepkörben és általában a „kiválasztott” vagy beavatott mivoltában is nagy átfedések 

vannak a sámán vagy táltos szereppel. A „kiválasztott”, ill. „beavatott” státusz adja a közös vonások 

alapját. A döntő különbség viszont a kiválasztott személy cselekvési állapotában van. A sámán és/vagy a 

táltos a szertartáshoz tartozó hallucinogén szerek és extrém formájú cselekvések (tánc, futás stb.) által 

pszichésen „transzállapotba” kerül és így „átlényegülve” létesít kapcsolatot az emberfeletti lényekkel, 

szellemekkel. Ez az eksztázisban véghez vitt „belső utazás” képezi a sámáni szertartás lényegét. (HOPPÁL 

ET AL 2005, 67–132)

A varázsló nem kell, hogy „transzállapotba” kerüljön. Az ő tevékenysége a sajátos természeti 

törvények (homeopátiás, átviteli mágia) létezésébe vetett hiten alapul, amelyek mentén a szertartásban 

használt  szimbolikus  eszközökkel  ki  akarja  kényszeríteni  a  fennálló  állapotok  kívánt  irányba  való 

befolyásolását (gyógyítás, mentés vagy rontás, pusztítás, tiltás, távoltartás). (FRAZER 1993)  A varázsló 

szerepe  nem az  átlényegülésben,  hanem a  sajátos  természeti  törvények  szellemében  való  cselekvés 

technikai tudásában van. Ez a képesség és szerep teszi a modern korban használt tudós és pap szerepek 

egybeforrt  ősképévé  a  varázslót.  Mivel  a  kettőt  lehet  bizonyos  hagyományos  vallástörténeti 

megközelítés alapján a természeti népek papjaiként emlegetni. (TURNER 2002, 18–21)

A szertartásokban  fontos  elem annak  a  megjelenítése,  akire  vagy amire a  hatást  ki  akarja 

fejteni  a  varázsló.  Ezt  szimbolikus  módon  bizonyos  tárgyak  (a  célszemélyhez  köthető  használati 

tárgyak) vagy ráutaló átszemélyesített szobrok (fából, kőből, agyagból) bevitele a kiválasztott szertartási 

területre. (TURNER 2002, 17–47)
Ezen tárgyakkal elvégzett műveletek (szurkálás, megégetés, összetörés stb.), majd ezek eljuttatása a kívánt hatás irányába (sokszor 
szimbolikusan, szándékkal elásva, eldobva stb.) képezik azokat a szertartásbeli lépéseket, amelyeket szerencsés feltárási körülmények 
esetén régészeti módszerekkel: azaz föld alá került tárgyi emlékeik alapján is azonosíthatóak. (Nyelvi emlékek hiányában a 
bizonyosságnak csak egy kezdetleges fokán.) 

Ennek megfelelően az ősrégészeti szakirodalomban a vallással kapcsolatba hozható leletek és 

jelenségek leírásánál vagy magyarázatánál csak ritkán használják a mágia vagy varázsló szót.

I.3.5. A kultikus gödörről és a bothrosról



A  régészeti  szakirodalomban  a  vallási  életre  vonatkozó  különböző  szinonim fogalmak  mellett  a 

térbeli  „lemélyülésekkel”  kapcsolatban  a  két  kifejezés  honosodott  meg  egymástól  lényegesen  eltérő 

jelentéstartalommal: egyik a kultikus gödör a másik a bothros.

A  kultikus  gödör az  ismeretlen  funkciójú  vagy  a  hétköznapitól  eltérő  rendeltetésű  „célzatos 

mélyedés” megnevezésére szolgál. A különleges mivoltát elsősorban a betöltésében talált tárgyak és jelenségek 

(ép edények, teljes állatváz – égett rétegek stb.) alapján állapították meg. Ez a meghatározás lényegét tekintve 

„negatív  definíció”,  amely  az  ismert  jelenségek  közül  való  kizárás  alapján  történik.  Másrészről  nézve,  ez 

rejtetten tükrözi a régészeti korok kutatóinak lehetőségét a vallással kapcsolatos kérdések vizsgálatában.

Egyes  vallástörténészek  ma  is  leírják,  hogy  csak  a  régészeti  tárgyak  alapján  — nyelvi  emlék  nélkül  — a 

korabeliek gondolkodása „hozzáférhetetlen számunkra”. (ELIADE 1994, 18)

Az  angolszász  régészet  pedig  a  legújabb  kézikönyveiben  külön  résztudományként  kezeli  az  ún. 

kognitív  régészet elnevezés  alatt  elkülönített  kutatási  irányt,  ami  egyértelműen  a  korabeli  emberek 

gondolatainak, világról alkotott véleményének, hitvilágának az elemeire igyekszik rákérdezni. (RENFREW — BAHN 

1999,  369–401)  Módszere  a  tárgyak  és  az  előkerülési  körülmények  gondos  elemzése  és  széleskörű 

összehasonlítási  igény,  valamint  más emberrel  vagy  társadalommal  foglalkozó  tudományának  (pszichológia, 

szociológia,  néprajz,  kulturális  antropológia  stb.)  területéről  hozott  vagy  átültetett  helyzetek,  vizsgálódások, 

amelyek  még  szélesebbre  nyitják  az  összehasonlítás  lehetőségét.  Mindezt  az  egyes  példák  ismertetésével, 

részletes leírásával valósítja meg.

A fenti kézikönyv is megjegyzi egy helyen, hogy „a régész első feladata, hogy felismerje a vallási szertartások 

(kultusz) bizonyítékait, és ne kövesse el azt a régi hibát, hogy a múlt minden számunkra érthetetlen cselekedetét 

vallási tevékenységként határozza meg. (RENFREW — BAHN 1999, 388)

A  kultikus gödör, mint objektum megnevezés a magyarországi és a külföldi szakirodalomban is a 

fentiek szerint azt az álláspontot tartalmazta magába rejtve, hogy olyan ismeretlen jelenségről van szó, aminek a 

konkrét jelentését nem érdemes kutatni, mert úgysem tudunk meg róla semmi biztosat. A kognitív régészet ezzel 

szemben ajánlja a maga fent említett módszereit.

Bothros (βoθρος) kifejezés  a  maga  konkrétságával  mind  a  magyar,  mind  a  külföldi  régészeti 

szakirodalomban  régóta  meghonosodott  és  használják.  Jelentése  mindenhol  egyértelműen:  áldozó  gödör. 

Funkcionális leírása mindenhol nagyon konkrét és egyértelmű. Pl.: „A másvilághittel kapcsolatos mélyreható 

fejlődésről tanúskodnak a föld szellemének és az alvilági hatalomnak hozott rendszeres áldozatok, a földbe ásott 

kezek  gödrökben  rituálisan  feláldozott  állatok  és  edények  (a  homéroszi  görög  bothros).”  (BÓNA 1987,  142; 

MAKKAY 1975)

A fogalom a homéroszi leírás és megnevezés (Odüsszeia XI. 25–52.  sor)  alapján került be a múlt 

század első felében előbb az ókori görög, római kor régészeti irodalmába, majd az ahhoz közel álló és abból 

kialakuló „barbár népek” (kelta, szarmata, trák, szkíta stb.) régészeti kutatásában terjedt el a használata.

Innen került át a fenti fogalom az ősrégészet azon területeire is, ahol már semmilyen nyelvi emlék sem tud 

közvetlen támpontot adni a korabeli gondolkodás megismerésére.

Ebben a mintakövető hagyományozási  rendszerben semmi rendkívüli nincs a kezdeteket  tekintve. 

Megfelelően  illeszkedik  a  régészet  tudománya  valós  folyamatának  állomásába.  Ebben  az  időben  a  néprajzi 

irodalomból is közvetlenül kerültek át fogalmak,  megnevezések (bálványos,  bűbájos, táltos, gelencsér,  bojtár 



stb.),  amik az  elmúlt  évtizedekben  teljesen  kimaradtak  a  régészek  fogalomtárából.  (HAJDÚ 1999)  Nyilván  a 

tudományos megközelítések módszertani követelményei (közvetett leírások, körülírások) miatt hagyták el ezeket 

a fogalmakat a régészek.

A  bothros fogalma  viszont  túlélte  ezt  az  időszakot.  Nem  rendítette  meg  semmilyen  közelítő, 

feltételező, elemző gondolkodás. Egyértelmű korhoz kötöttsége és idegenhangzása nem tette szalonképtelenné 

sem  a  magyarországi,  sem  pedig  a  külföldi  régészeti  szakirodalomban.  Ez  részben  köthető  a  fogalmak 

„konzervatív erejének”, azaz egy valamikor akár félreértett fogalom, főleg megnevezés megragadása (pl. rhyton 

= ivókürt, tejesköcsög stb.),  amennyiben az elnevezés a kutatói gondolkodás közvetett módja szempontjából 

közömbös, vagy legalábbis nem zavaró.

Ugyanakkor  viszont a  bothros fogalma mögött  két  egymással  látszólag ellentétes  jelentéstartalom 

húzódik  meg.  Egyrészt  egy  nagyon  konkrét  régészeti  jelenség  a  gödör,  amelyben  különleges  tárgyak  vagy 

jelenségek nyomai vannak. A régészeti korok szinte mindegyikénél előforduló jelenségről van szó. A bothros-

hoz kapcsolódó „áldozó gödör” jelentés szintén olyan egyértelmű és valós hatást kelt, amit ráadásul több ókori 

szerző, de különösen Homérosztól fennmaradt ókori leírás funkcionálisan is hitelessé tesz. Másrészt az áldozó 

gödör kifejezés jelent valamilyen megfoghatatlan általános, nehezen körülírható rituális rendszert, amit áldozati 

szertartásnak hívunk, amibe nyelvi  emlékek hiányában  szinte minden különleges  tárgy,  jelenség belefér.  Az 

áldozati  eljárások számtalan formája — időben,  térben közeli-távoli  leírások alapján — feltételezhető.  Ilyen 

értelemben rokon vonások kötik a kultikus gödör kifejezéshez, csak itt a konkrét jelentés elfedi a magába rejtő 

bizonytalant. (Ezért nem kapott olyan negatív kritikát a legújabb kézikönyvben, mint a kultikus szó kifejezés.)

A  magyarországi  ősrégészeti  irodalomban  a  bothros fogalom  értelmezésével  kapcsolatban 

fordulópontnak számít Makkay János 1972-ben Valcamonica-ban elhangzott előadása (MAKKAY 1975) amelyben 

C. Colpe definícióját vette alapul az áldozó gödör meghatározásához. Ez a definíció a gödörhöz, mint régészeti 

jelenséghez  közeledik  elsősorban,  s  az  áldozati  szertartás  lefolyását  csak  közvetve  érinti,  és  erősen 

általánosságban hagyja. (COLPE 1970)

C.  Colpe  definíciója  szerint  az  áldozati  gödörnek,  mint  régészeti  jelenségnek  a  következő  jellemzőket  kell 

magába foglalnia:

1. a hétköznapitól eltérő leletek és jelenségek;

2. betöltésében rétegzetten kell arra utalni, hogy időben ismétlődő szertartások kapcsolhatók a gödörhöz. 

(MAKKAY 1975)

A magyarországi szakirodalomban gyorsan elterjedt a Colpe-féle definíció; azóta minden kutató fontosnak tartja, 

hogy a fenti definíciós feltételeknek megfeleltesse (vagy ahhoz mérje) az olyan jelenséget, amit  áldozó gödör-

nek tart (BÁNFFY 1985; SZ. KÁLLAY 1988).

Ez  a  Makkay  tanulmány  széleskörűen  igyekszik  számot  vetni  az  áldozó  gödör  régészeti  és 

vallástörténeti vonatkozásaival. A címben kiemelt fogalom szerint „áldozati formákat” (Opferformen) különít el 

régészeti tények alapján. Ezeket igyekszik időben és térben kiterjeszteni és behatárolni. Ennek kiemelten fontos 

pontja,  hogy  az  áldozó  gödör mint  régészeti  jelenség  „magában”  található-e  a  régészeti  lelőhelyen  vagy 

funkcionálisan  hozzátartozik  valamilyen  különleges  szakrális  tevékenységhez  köthető  jelenséghez;  esetleg 

valamilyen szentély jellegű épület vagy objektum maradványaihoz kapcsolható.



Ezenkívül  egy  széleskörű  időbeli  és  térbeli  áttekintést  adott  a  jelenségek  értelmezéséhez.  Ebből 

kiemelném  azt  a  megállapítást,  hogy  az  „áldozó  gödör  formája  töretlenül  van  jelen  Délkelet-Európában  a 

neolitikumtól a vaskorig”. (MAKKAY 1975, 173)

Az áldozati gödör már említett általános definíciója mellett (C. Colpe után) a konkrét régészeti bizonyítékokat 

röviden összefoglalta a szerző. (MAKKAY 1975, 166–167) Ennek lényege az, hogy a gödörbe került tárgyakat és a 

betöltésben  lévő  jelenségeket  közvetlen  következtetés  formájában  kapcsolja  össze  lehetséges  szakrális 

tevékenységgel. Ha a településen belül egy szentélykörzetben található a gödör, akkor annak betöltésében lévő 

hétköznapi tárgyak is összefüggésbe hozhatóak az áldozati tevékenységgel, pl. mind a véres, mind a vértelen 

áldozatok nyomával a kis bárány vagy az első terményrész feláldozásának szándéka húzódik meg.

A bothros fogalom használatának szempontjából nézve külön érdekes, hogy a szerző csak áttételesen 

használja  a  tanulmányában  ezt  a  görög  megnevezést,  pedig  a  szertartások  értelmezésénél  több  ókori  görög 

(Homéros, Lukianos, Pausanias), és római (Ovidius, Plutarkhos, Vergilius, Cicero stb.) szerző szertartását veszi 

alapul az értelmezéshez. A német szövegben következetesen az  Opfergrube, az angol nyelvű összefoglalásban 

pedig a  sacrificial pit szavakat használja, ami a legegyszerűbb körülírásnak felel meg a magyar nyelvben is: 

„áldozó gödör”. Van egy látszólag elhanyagolható különbség, amit az értelmezésük tárgyát illetően rendkívül 

fontosnak tartunk a későbbiekben. A német, de különösen az angol kifejezés inkább jelenti azt, hogy áldozati 

szertartással kapcsolatos gödör, mint áldozati szertartás helyét jelölő gödör. A magyar  áldozó gödör kifejezés 

viszont sokkal inkább a második jelentést hordozza magában: a gödör az a hely, ahol az áldozatokat bemutatták. 

A  közvetettséget  a  használatban  idegenül  hangzó  „áldozati  gödör”  vagy  „az  áldozattal  kapcsolatos  gödör” 

körülírás valamilyen formája jelenti. A dolgozatunk tárgyát illetően rendkívül fontos lesz a későbbiekben a fenti 

jelentésbeli különbségek értelmezése.

Makkay e fenti tanulmánya jó kiindulópont és egyben mérföldkő is a rituális folyamatokkal kapcsolatba hozható 

gödrök régészeti módszertani vizsgálatához.

I.4. Az ősrégészet vallással kapcsolatos kutatásainak megközelítési módja 
(kutatói magatartásformák)

I.4.1. Három kutatói magatartásforma a külföldi ősrégészeti 

szakirodalomból

Utaltunk  rá  (I.1.),  hogy  nincs  egységes  szemlélet  a  nemzetközi  régészetben  (világrégészet)  és  a 

magyarországiban sem. Különböző szemléleti módok (processzuális, posztprocesszuális stb.) követik egymást 

vagy  vannak  egy  időben  jelen.  Ezért  a  vallással  kapcsolatos  körülmények  bemutatásánál  mi  sem  fogunk 

egységes képet mutatni, hanem kiválasztunk három nemzetközileg elismert kutatót, és az egyik művük alapján 

bemutatunk egy-egy karakteres viszonyulási módot és szemléletet, amit az ősrégészet vallástörténeti kérdéseivel 

foglalkozva tanúsítottak.

1. a szkeptikus, kritikus  : André Leroi-Gourhan

2. a nagy történeti szintézist alkotó  : Marija Gimbutas

3. az új fogalmi rendszerhez mértéktartóan közelítő  : Colin Renfrew



Mindhárom kutató életműve jóval sokrétűbb, mint amennyire az alábbiakban bemutatjuk, de számunkra csak az 

általunk kiválasztott műveken keresztül megmutatkozó kutatói, eszmei habitus fő vonásai miatt érdekesek. Sőt 

az  ehhez  megnyilvánuló  szemléletük  sem jellemző,  vagy  legalábbis  nem ilyen  karakteresen  van  jelen  más 

műveikben.  Ezzel  arra  is  szeretnénk  utalni,  hogy  a  három  megközelítési  mód  nem  egyértelműen  van 

folyamatosan jelen, hiszen még az egyes kutatók életművét sem hatja át folyamatosan. Ezek a habitusok nagyon 

sokszor „kontrahelyzetekben” (vitafórumon vagy közleményekben) mutatkoznak meg ilyen sarkalatosan.

I.4.1.1. André Leroi-Gourhan

André Leroi-Gourhan a francia őskőkori (paleolit) régészet XX. századi egyik legnagyobb alakja. A 

számtalan összefoglaló mű szerzőjének egyik sikeres könyve „Az őstörténet kultuszai”, amelyben azt a célt tűzte 

ki, hogy a világ őskőkori régészetét megszabadítsa a korabeli néprajztól és más romantikus kultuszirányzatok 

által  ráaggatott  vallástörténeti  kultuszok  és  rituálék  szellemétől.  A  szerző  — aki  pályája  kezdetén  szintén 

etnográfus volt — a korabeli barlangrajzok és művészeti emlékek elismert kutatójaként nyomasztónak érezte, 

hogy  a  műveltebb  közönség,  sőt  szakemberek  körében  is  rohamosan  terjedt  a  „vadászmágiának”  a 

„sámánizmusnak” és más egyéb „varázslói rítusnak” bizonyíthatatalan meglétére utaló magyarázat.

A szerző a fenti művét a széles közösség számára vitairatnak szánta, ezért élt az irónikus stílus szinte 

minden formájával. A vallástörténeti kérdésekkel kapcsolatban az űrből jött lény tudatlanságát hasonlította az 

őskor kutatóinak helyzetéhez. Ha nem ismerik a korabeli nyelvet, eleve reménytelen a vallási hitre és rituális 

cselekedeteikre bármilyen bizonyosat megállapítani. Azután végig fut a világ nagy őskőkori barlangi és egyéb 

helyeken fennmaradt  olyan emlékein,  amelyeket  már kapcsolatba hoztak valamilyen vallási  kultusszal, majd 

könnyedén  kijelenti,  hogy egyiknél  sem tudunk biztosat.  Folyamatos  szkepticizmusát  szellemesen  tömör  és 

rendkívül  kifejező  képekben  fejezi  ki.  Ilyen  módon  nyilatkozik,  ha  könnyedén  utal  az  őstörténész  összes 

módszertani  nehézségére,  kicsit  mindegyiket  felnagyítva,  ad  abszurdum  nevetve  sugallja  a  lehetetlenséget. 

Nézzünk egy példát minderre:

„Az őstörténet amolyan agyagfejű kolosszus, amely egyre törékenyebb, ahogy a földtől az agy felé haladunk. A 

lába földtani, növény-, és állattani bizonyítékokból készült, így meglehetősen szilárdan nyugszik a földön: a keze 

már törékenyebb, mivelhogy az őskori technikák tanulmányozását feltételezésekből szőtt, messzi látszó dicsfény 

övezi. A fej viszont sajnos, a legkisebb koccanásra ripityára törik, s bizony gyakran megelégedünk azzal, hogy a 

lefejezett  kolosszus helyett  az őstörténész gondolkodik.  Így történhetett,  hogy szerzője válogatja,  mi lesz az 

ősember vallásos személyiségéből a róla szóló művekben. Hol vérengző varázsló, hol az ősök hagyományainak 

jámbor gyűjtője: hol buja táncokat rop, hol kiábrándult filozófus képében tetszeleg: mintha a viselkedését nem a 

tények  megvilágításában,  hanem az  őstörténészek életrajzi  adatainak  fényében  kellene  vizsgálnunk.”  (LEROI-

GOURHAN 1985, 6)

A könyv magyar fordításában, a Gábori Miklós által írt utószóban részletesen leírja, hogy éppen a 

szerző életműve mond ellent ennek a tagadásnak. (LEROI-GOURHAN 1985, 146–165) Az őskőkor régészeinél csak 

látszólag vitatja el azt a szándékát, hogy lehet-e az őstörténetnek az őskőkor vallásával foglalkoznia. Lehet és 

kell is — ahogy ő is teszi — de az eredmények bizonyossága igen csekély.



I.4.1.2. Marija Gimbutas
Marija  Gimbutas több könyvet  is  írt  az európai  őstörténet  Kr.  e.  6500–3500 közötti  időszakának 

vallástörténetéről. (GIMBUTAS 1974; 1989; 1991) (A Gimbutas által használt „Old Europe” kifejezés a mai Európa 

D–DK-i részét az Adria – Duna folyásvidékét, a Kárpát-medencén át a Fekete-tengerig – Balkán félszigetet – 

Dél-Itáliát  és Görögországot jelenti.)  Ezek közül az egyik legismertebb a „The Goddesses and Gods of Old  

Europe (Myths  and Cult  Images)” című műve.  (A mű egy korábbi kiadásában  (1974) még más sorrendben 

szerepeltek  az  istenek:  „The Gods and Goddesses  of  Old Europe”.)  Ebben a  könyvében  nagyon  határozott 

elméleti ívet rajzol a Kr. e. 6500–3500 közötti időszakról. Régészeti kultúrkörök alapján nagy régiókra osztja be 

a  D–DK-i  Európa  (Old  Europe)  területét  és  az  onnan  ismert  figurális  ábrázolások  értelmezése  alapján 

megállapítja,  hogy  Európa  fenti  időszakában  egyértelműen  dominál  a  „Nagy  Istennő”  kultusza  és  a  női 

princípium  uralma  a  férfi  felett.  Áttétes  formában  visszatér  a  már  rég  letűnt  bachofeni  „matriarchátus” 

szemléletmódhoz.  Idéz  egy  másik kutatót,  aki  a  „pszichológiai  matriarchátus”  kifejezéssel  erősíti  meg az  ő 

mondanivalóját. (GIMBUTAS 1974, 238) A könyve katalógusa tartalmazza azokat a nagyszámú „madár, kígyó” 

alakú női figurákat (főleg a Vinča-kultúra időszakából), amiket a szerző közvetlenül összekapcsol az Égeikum 

bronzkori  időszakából  eredő  krétai  kígyós  istennők,  valamint  Déméter  (Földanya)  Artemisz  mítoszok 

szellemével. Egyértelműen kiáll azon nézet mellett, hogy az „Őseurópa” (Old Europe) Teremtő Erői női jelleget 

mutatnak a neolitikum idején. Az ehhez az időszakhoz kapcsolható szépszámú férfi figurák (fallikus) az életerőt 

és a teremtést  megújító és megerősítő jelképek, de csak másodlagos kiegészítő szerepet  töltenek be.  A férfi 

központú  (maskulin)  világ  az  indoeurópai  népek  bevándorlásával  jelenik  meg  Európában,  a  bronzkorban  a 

szerző szerint.

A korai  görög mitológia  hitvilágbeli  háttérként  történő  átvetítéséhez  fontos  módszertani  lépés  az 

értelmezésben,  hogy  az  „Őseurópa”  figurális  ábrázolásait  és  plasztikáit  istenszobroknak,  istenképmásoknak 

interpretálja. Ennek legfontosabb bizonyítékaként azt tartotta, hogy a figurák arcán, néha a kezén vagy külön 

tárgyként azonosítható maszkokat tartottak, amelyek az antropomorf jellegük mellett egyértelműen utalnak az 

eltakart  arckifejezéssel  a  nem  emberi,  hanem  isteni  voltukra.  A  különböző  nem  ember  formájú  figurális 

tárgyakat is olyan jelképeknek értékelte, amelyek a különböző istenek attribútumait testesítik meg (fallosz, mint 

Dionüszoszhoz hasonló istenség attribútuma).

Colin  Renfrew  „úttörő  munkának”  nevezte  ezt  a  művet,  valószínűleg  a  nagyvonalú  általánosító 

szemléleti igénye miatt, amely komoly élénkítő szerepet játszik az Európa őstörténete után érdeklődők körében. 

(GIMBUTAS 1974, hátoldal) A két életmű, illetve a Gimbutas-féle szemlélet ma is viták kereszttüzében áll. Az 

utóbbi évtizedekben a kutatás mai irányvonala mind történeti, mind vallástörténeti szinten eltávolodott a szerző 

álláspontjától. (MAKKAY 1998)

Újszerűsége  elsősorban  két  nagyvonalú  vállalkozásban  fogható  meg.  Az  egyik,  hogy  egy  olyan 

szövegekből ismert mitológiai hátteret vetít vissza több ezer évvel korábbra olyan régióba, amellyel térben is 

csak részben fedik egymást. Másrészt olyan időszakra tekinti értelmezési alapnak a görög mitológiát, ahonnan 

nincs semmilyen korabeli nyelvi emlékünk, ami alapján valamilyen szinten közvetlenül lehetne következtetni a 

vallási eszméikre és hitvilágukra.  Tehát csak a „néma emlékek” alapján egy egész régiót időben visszalépve 

megpróbál  összekötni  egy  jól  ismert  későbbi  mitologikus  világrenddel.  Ezt  tarthatjuk  rendkívül  merész  és 

nagyvonalú  kutatói  vállalkozásnak.  Ezt  egyenesen  „grandiózussá”  teszi,  ha  így  felvázolva  egy  karakteres 

világképet,  majd összevetve  azt  egy másik,  ettől  eltérő  (sőt  ellentétes)  világképpel  és  ezzel  világtörténelmi 



jelentőségű  történeti  mozgásokat  kíván  leírni.  Az  „anyajogú”  (matriarchátus)  „Ősanya  kultuszára”  épülő 

őseurópai népességet meghódítja az „apajogú” (patriarchális) „férfi uralkodó központú” indoeurópai népcsoport.

Hiába hullt elemeire ez a nagyszabású elmélet — amely mellet Gimbutas élete végéig kitartott — a 

hatása (legtöbb esetben, mint „ellenhatás”) azóta is érződik. Colin Renfrew, aki a régészetről írott összefoglaló 

művében M. Gimbutast a „feminista régészet” egyik úttörőjének nevezte (RENFREW — BAHN 1999, 42), majd több 

helyen  is  nemi szerepek  őskori  kutatójaként  emlegeti,  ami  egy nagy fontosságú  kézikönyvben némi kritika 

mellett mindenképpen a „halhatatlanságot” jelentő elismerést is jelenti.

I.4.1.3. Colin Renfrew
Colin Renfrew körültekintően járt el a vallás és kultusz kutatásának kérdésével kapcsolatban. Igen 

gazdag szakmai munkásságának vége felé áttekintve az angolszász és azontúl a világ más tájainak kutatásait és a 

kutatóinak módszereit szerzőtársával közösen elméleti és módszertani kézikönyvet adott ki („Régészet. Elmélet,  

módszer, gyakorlat”). Összegzik a régészet (világrégészet) elméleti és módszertani irányzatait anélkül, hogy a 

különböző egymással  sokszor  szembenálló  nézeteit  minősítenék  vagy állást  foglalnának  valamelyik  mellett. 

Hűvös távolságtartással  írják le,  idézik,  példákkal  hitelesítik,  majd a  főbb fejezetek mentén közvetve  a  mai 

régészet  egészét  igyekszenek  „működés  közben”  bemutatni.  Ez  a  „kézikönyv”forma  lényegében  mai 

tudománytörténeti monográfia, amelynek nem titkolt szándéka, hogy a régészet minden tekintetben önálló és a 

többi  nagy  múltú  hagyományos  társadalomtudománnyal  egyenértékű  tudománynak,  sőt  a  módszertani 

összetettségében és a témája iránti rohamosan növekvő érdeklődés kereszttüzében az emberi kultúra és szellem 

egyik  legizgalmasabb  területeként  mutassa  be.  Egyértelműen propaganda  is  ez  a  könyv,  amely formájában, 

kivitelezésében is igyekszik eleget tenni ennek a célnak.

Ebben a különösen fontos kézikönyvben mind elméleti, mind gyakorlati, módszertani szempontból 

gondosan  helyezték  el  a  vallásrégészetet.  A 10. fejezetben — ami a „kognitív  archeológia”  címet  viseli  — 

tárgyalja,  elméletileg  jól  behatárolt  környezetben.  Az  emberi  gondolkodás  régészeti  módszerekkel  történő 

kutatásában segítségül hívott evolucionista kutatót idézi, (DONALD 2001) akinek a felfogása szerint az emberré 

válás folyamatában a szimbólumok használata és megléte képezi a harmadik (mitikus fázis) fejlődésfokozatot. 

Ebből kiindulva az ősrégészetben is feltételezhető gondolati jelképeket a különböző gyakorlati funkciók szerint 

öt kategóriába osztotta. Ezek szerint a mérés (első fejlődési fokozat), a tervezés (második fejlődési fokozat), az 

emberek  közötti  viszony  szabályozása (harmadik  fejlődési  fokozat)  után  negyedikként  az  emberek 

természetfölötti,  transzcendentális  világához  fűződő  viszonyát jelentő  szimbólumokat  jelölte  meg,  majd 

hozzátette, hogy ezzel a vallás és kultusz régészete foglalkozik. (RENFREW — BAHN 1999, 375) 

A szerző 1974–1977 között brit régészeti kutatóprogramot vezetett a görögországi Mélosz szigetén, 

ahol  egy  Filakopi  nevű  településen  több  más  jelenség  mellett  feltárt  egy  szentély  jellegű  épületegyüttest  a 

mükénéi  korból.  Ennek  a  feltárásnak  az  eredményeként  született  meg  a  szerző  tollából  1985-ben  a  The 

Archeology of Cult című műve.

Az ásatáson talált szentély épületmaradványai és a körülötte lévő tárgyak és jelenségek értékeléséhez 

és lehetséges osztályozásához a távolabbi szigeteken már ismert hasonló jelenségekkel való összevetés mellett 

szükségesnek látta, hogy pontokba szedve összefoglalja,  felvázolja azokat a gondolati elemeket, amelyeket  a 

transzcendes lényekkel való rituális szertartásokat meghatározzák. A négy gondolati elem alapján 16 pontban 



fogalmazta  meg  azokat  az  elképzelhető  gyakorlati  helyzeteket,  amelyek  alapján  felismerhetjük  a  rituális 

cselekvés régészeti nyomai. (RENFREW 1995, 176–184)

Az alig 10 évvel később megírt kézikönyvébe ezt a szempontrendszert átültette, és mint gyakorlati 

példát követésére ajánlja a vallási jelenségeinek kutatásában. (RENFREW — BAHN 1999, 390–391)

Érdekes  szemléleti  szándék  húzódik  meg  a  kézikönyv  ezen  ajánló  stílusa  mögött.  Nem  általános 

érvénnyel,  mintegy  definíciószerűen  fekteti  le  a  pontokba szedett  szempontokat,  hanem mint  egy  bizonyos 

helyen  már  kipróbált  formát  ajánlja.  Nem  szakítja  el  a  megfogalmazott  szempontokat  az  egyszeri  példa 

hitelességétől. Ha valaki kérdést, megjegyzést vagy kételyt akar ébreszteni a kiemelt pontokkal kapcsolatban, 

vissza kell menni a Filakopi ásatásra, illetve az arról készült monográfiához, hisz annak a hitelét az ottani ásatás 

adja. C. Renfrew kerüli elvi okokból az általánosítást, nem kíván a világ egészére semmilyen gyakorlati példától 

független  kijelentést  tenni,  csak  a  megtörtént  és  megtörténő  folyamatok  (kutatói  eljárások)  mentén  ajánl 

bizonyos szemléleti elemeket. Ez megfelel annak a „folyamatleíró” gondolkodásnak, ami az utóbbi évtizedekben 

annyira uralta az angolszász régészeti szemléletet (processzuális régészet). Úgyis mondhatjuk áttételesen, hogy 

Colin Renfrew egy processzuális szemléletű tudománytörténeti kézikönyvet írt szerzőtársával együtt.

I.4.2.  A  magyar  ősrégészeti  kutatás  állapotáról  röviden  és  két  kutató 

doktori dolgozatáról
A magyar ősrégészeti kutatás nem maradt el a nemzetközi szinttől a vallással kapcsolatos kérdések 

vizsgálatában sem.

Leginkább  talán  a  dél-alföldi  feltárások  során  előkerült  (Szeged,  Hódmezővásárhely,  Szegvár 

környéki  ásatások)  agyagszobrok,  oltárok,  szentélyek  belső  tárgyai  irányították  rá  figyelmet  a  figyelmet  a 

neolitikus  vallási  jelenségekre.  A  kutatók  felismerték  az  új  feltárások  jelentőségét  és  igyekeztek  közreadni 

jelentőségüknek megfelelő szintű közleményekben a vonatkozó megfigyeléseket. (BANNER 1959) A leletekre a 

külföldi  kutatók  a  nemzetközi  kulturális  összefogásra  kedvezőtlen  politikai  időszak  ellenére  is  felfigyeltek. 

Bécsben és Münchenben külön kiállítás nyílt ezekből a tárgyakból, amiket külön katalógusban is megjelentettek. 

Nemcsak külföldi publikációkban és kiállításokra vitték el az agyagszobrokat, hanem a hazai tudományos és 

kulturális életbe is bekerültek. (KALICZ 1970)

Ennek eredményeként a 70-es évekre a magyarországi őskorkutatás nemzetközileg elismert rangot 

vívott ki magának. Ezt bizonyítja több hazai rendezésű nemzetközi konferencia is (Székesfehérvár, Szolnok). A 

konferenciák előadásaiból köteteket adtak ki a hazai szervezők. Ezenkívül a tell-kutatóprogram keretében több 

nagy ásatási program kezdődött hazai és nemzetközi összefogással (pl. Berettyóújfalu–Herpály).

A  magyar  őskorkutatás  igen  sikeres  időszakának  számít  a  70–80-as  évek  időszaka.  Ez  egy 

ambiciózus  hazai  szakembercsoport  munkásságának  eredménye,  akik  látványosan  szervezték  a  kutatói 



terepmunkát és sokrétű tudományos tevékenységet végeztek itthon és külföldön, gyümölcsöző jó kapcsolatokat 

építettek ki külföldi kutatókkal K-re és Ny-ra egyaránt. Vezető szerepet töltöttek be a Kárpát-medencében lévő 

szomszédos országok kutatói között is. A magyar társadalomtudományok legtöbbjére egyáltalán nem jellemző a 

„láger”hangulat  közepette  üde  színfoltot  képezett  a  honi  ősrégészek  kis  csapata,  akik  egyszerre  voltak 

tudományosan hitelesek, nemzetközileg elismertek és a magyar kulturális élethez sokszor kuriózumnak számító 

témáik ellenére (vagy talán azért is) többször kerültek a hazai kulturális életben a közfigyelem középpontjába. 

(KALICZ — RACZKY 1977)

A magyar ősrégészet vallással kapcsolatos kérdéseivel és problémáival foglalkozó kutatók közül 

először kettőt szeretnénk kiemelni, akik kutatásaiknak jelentős részét a vallással kapcsolatos régészeti jelenségek 

értelmezésének szentelték. Munkásságukban egyszerre tükröződnek az egyéni kvalitásokból adódó ambíciók és 

a „korszellem” is. Nemcsak ők írtak vallástörténettel kapcsolatos tudományos közleményeket, könyveket, 

katalógusokat, hanem szinte mindenki foglalkozott kisebb-nagyobb mértékben — főleg saját ásatásaik 

közlésében — kultusszal, vallással kapcsolatos kérdésekkel. 

A két, általunk kiválasztott kutató leginkább abban tér el a pályatársaktól, hogy tudományos pályájuk 

indításában kifejezetten vallástörténeti témát választottak, s generációjuk idejében egy-egy jelentős meghatározó 

művet tettek le, amely ma is viszonyítási pont abban a kérdésben a kutatás számára. A későbbiekben is a fő 

témájuk a vallástörténet maradt, de az ősrégészet számtalan más szakterületén is maradandót alkottak. Így 

mondhatjuk, hogy mind a két kutató nemcsak az ősrégészet vallással kapcsolatos kutatásaival, hanem más 

munkáikkal is a korosztályuk meghatározó személyiségei a hazai és a nemzetközi kutatásban is. 

Az egyik Makkay János, aki az 1960-as években egy ikonográfiai interpretációból kiindulva nagy 

formátumú történeti szintézist alkotott meg, rögtön a kutatói pályája kezdetén. (MAKKAY 1963; 1964; 1965) A 

másik Bánffy Eszter,  aki  az 1980-as években  a tudományos  pályáját  egy DK-Európa egészét  érintő,  átfogó 

vallástörténeti munkával kezdte. (BÁNFFY 1992)

I.4.2.1. Makkay János
Makkay János 1961-ben megvédett doktori értekezése egy agyagszoborról és annak értelmezéséről, 

vonatkozásáról szólt. A szegvár–tűzkövesi sarlós isten és annak kapcsolata a mezopotámiai hitvilággal címmel 

megvédett értekezése szétbontva jelent meg (MAKKAY 1963; 1964; 1965) három különböző értekezésként. 

Az értekezés a Szegvár határában Tűzkövesnél előkerült, formájában azóta is egyedülálló 

agyagszoborról szól, amely a trónuson ülő vállán sarlót tartó olyan férfiábrázolás, aminek arcát vagy álarc fedi 

vagy feltűnően sematizált. Ezt az agyagszobrot, mint ikonográfiai jelenséget, beleillesztette a DK-európai neolit 

idolplasztikák formavilágába és annak történeti vonatkozásai közegében lehetősége nyílt arra, hogy az 

agyagszobrot istenábrázolásként interpretálja, amely a vállán lévő sarlószerű tárggyal mezopotámiai és égeikumi 



példák alapján — a föld és ég elválasztásának műveletére utalva — a világot teremtő istenként azonosítsa. 

Ezután az ógörög Kronos és a mezopotámiai Kumarbi istenek epikus hagyományait összegyűjtve, és összevetve 

az ottani területek figurális ábrázolásaival, meggyőzően igyekszik felépíteni a világnézeti és szellemi kapcsolatot 

a fenti térségek között.

A szerző legnagyobb érdeme a különös téma választásában és az érvelés módjában rejlik. 

Hagyományos értekező formában közeledik a témához. Kérdéseket tesz fel a vizsgálat tárgyára vonatkozóan, 

majd arra feleletet keresve halad előre az értekezésben. Az a módszere, hogy a konkréttól halad az elvont felé, az 

egyeditől az általános felé, úgy folyamatosan változtatja az érvelési módját. Ezért elkerüli azokat a buktatókat, 

amelyek a különböző jellegű dolgok és jelenségek összehasonlításából adódhatnak a kutatók számára. A 

folyamatosan idézett példákkal fenntartja a figyelem irányát, de a levont következtetések közvetettek, 

körülírhatóak. Így ha figyelmesen olvassuk ezt az értekezést, sokrétű kifinomult érvelési stílusnak lehetünk 

tanúi.

Ez azért különösen előremutató, mert a 90-es években — bár rejtetten korábban is meglévő — 

elszabadult áltudományos megközelítéseknek az érvelési módjukban rejlik. A bizonyítékoknak tartott tények 

kritikátlan közlése a következtetések direktsége, a bizonyosság megkérdőjelezhetetlensége messziről mutatja 

azoknak az embereknek a szándékát, akik a tudományt csak cégérnek használják és a valódi szándékuk amögött 

húzódik meg. Sajnos erre a mai tudomány kétféle elhárító választ ad, vagy bezárkózik: hallgat és nem vesz 

tudomást a körülöttük zajló cirkuszról, vagy ami még rosszabb: önként korlátozza önmagát. Nem mer 

semmilyen kockázatot vállalni, nehogy valaki felvethesse annak a gyanúját, hogy bizonytalant állít, mert ezzel 

elindíthatna egy olyan relativizálódási folyamatot, ahol a „tudomány is téved, akkor nekünk is van jogunk bármit 

mondani, senki nem kérheti ezt számon tőlünk.”

Makkay János bátran, jó érzékkel kerüli el ezeket a csapdákat. Végig„tapogatja” a tudomány fogalmi 

határait, de végig belül marad azon. Érveit gondosan mérlegelve kérdés-felelet helyzeteket váltogatva halad 

előre, teljes mértékben érzékelve, hogy egy Tisza-menti neolit kultúra ikonja alapján írásbeli háttér nélkül erősen 

kockázatos vállalkozás egy távoli régió mítoszokból, feliratikból ismert hitvilágának sajátosságait összevetni és 

az ottani ikonográfiai hasonlóságok alapján kapcsolatot feltételezni. Gondosan végigkíséri a régészeti kultúrák 

azon jellemzőit, amelyek magukban hordozzák azokat a történeti adottságokat, amelyek a régión (DK-Európa) 

keresztül a kulturális kapcsolatok lehetőségére utalnak. Nem kívánja mindenáron egybekapcsolni a fenti régiókat 

közvetlenül csak azért, mert a kulturális, történeti hátterükben ikonográfiai hasonlóságok vannak. Itt nem 



foglalkozik az egyéb régészeti adatok alapján feltételezhető történeti kapcsolatok bizonyításával. Tartózkodik 

attól, hogy közvetlenül történeti népmozgásokat tételezzen fel csak ez alapján.

Ettől függetlenül végigtekinti a régészeti kultúrák alapján felvázolható történeti mozgásokat, különös 

tekintettel azon pontokra, ahol felmerült már korábban, hogy közvetlen kapcsolat vagy kulturális hasonlóság 

tételezhető fel a Kárpát-medence és a Közel-Kelet régészeti emlékei között (tatárlakai táblák, Vinča-kultúra 

piktogramjai). Közvetlenül nem kívánja befolyásolni vagy legalábbis nem tesz ilyen kijelentést, ami a fenti 

kapcsolatok megléte szempontjából perdöntő lehetne. A probléma súlyát érezve nyitva hagyja továbbra is ezeket 

a kérdéseket, bár közvetve az ő értekezése nyilván erősíti ezeket a kapcsolatokat.

Makkay ezen dolgozata (MAKKAY 1963; 1964; 1965) témájában és értekezési stílusában, és érvelési 

módszerében is egy kiváló, nagy formátumú munka, ami a hazai szakembereket  — főleg a Mezopotámiával 

foglalkozó  Komoróczy  Gézát  is  megérintette.  (KOMORÓCZY 1974)  Sajnos  nemzetközi  szinten  nem került  be 

időben és megfelelő módon a szakmai körök köztudatába, így meglehetősen szerény visszhangja lett. A szerző 

nemrégen írt visszatekintő írása keserűen tárja fel azokat a személyi tudománybeli állapotokat, ahol az ő művét 

méltatlanul kezelték. (MAKKAY 2005)

A  vallástörténeti  témában  azóta  számtalan  közleménye  jelent  meg  és  a  régi  témáját,  Szegvár–

Tűzköves sarlós istenének kérdését is többször újra megírta. (MAKKAY 1978; 2004; 2005) Számunkra az egyéb 

vallástörténeti témákban írt tanulmányai közül az áldozati formákról írt közlései a legmaradandóbbak. (MAKKAY 

1975; 1978; 1982b; 1986) Ezek közül számomra az áldozati formákkal kapcsolatos a legmeghatározóbb. Az 

őskori  áldozati  jelenségekkel  kapcsolatos  kérdésekben  máig  Makkay János  az  egyik  legtöbbet  publikáló  és 

legszélesebb körben járatos szakember a magyar ősrégészek között.

I.4.2.2. Bánffy Eszter
Bánffy  Eszter kutatói  pályája  az  1980-as  években  az  őskor  vallástörténeti  kérdések  teljes 

áttekintésével  indult.  „Kultusz  és  régészeti  kontextus  Közép-  és  DK-Európában  a  neolitikum  és  a  rézkor 

időszakában” címmel védte meg doktori értekezését, ami hamarosan angol nyelven is megjelent. (BÁNFFY 1992)

Bánffy dolgozata eleve újszerű, a hagyományos történeti és ikonográfiai megközelítéssel szemben 

átfogó,  komplex  és  körülíró  jellegű.  Jól  tükrözi  az  angolszász  folyamatok  vizsgálatára  vonatkozó  példákon 

keresztül  hitelesített  kutatói  gondolkodást.  Az  értekezés  maga  hagyományos  témaválasztású,  mert  az 

egyértelműen „szakrális tárgynak” tartható agyagfigurákból (idolok, figurális és más ábrázolások) gyűjtött össze 

több mint ezret Délkelet-Európa területéről a neolitikum és a rézkor időszakából és ezeket nem ikonográfiai, 

hanem  „lelőkörülmények”  (régészeti  kontextus)  alapján  és  általános  vallástörténeti  magyarázatok 

összefüggésében kezdte vizsgálni. Az elemzést a „régészeti helyzet” leírásával indítja (szentély jellegű közösségi 

épületek,  különleges  gödrök,  temetkezési  formák  stb.)  és  ezt  stílusában  hagyományos  formában  teszi,  de 

lényegét  tekintve  megvalósítja  a  leírom  –  megnevezem  –  kérdezek  –  felelek  –  eldöntöm  –  feltételezem  

gondolkodási folyamat „majdnem történetet írok” formáját.



Ennek szellemében tegyünk egy rövid kitérőt a „régészeti kontextusra” vonatkozóan. Kiindulópont a 

„régészeti helyzet”: néma emlékek és jelenségek a föld alatt, amit egy ásatási műveletsor hoz a felszínre és egy  

kutatói gondolkodás eredményeként válnak adatokká, adatrendszerekké. Az így felvázolt adatsor leírás közben  

lassan történeti eseményekké áll össze. Ezek a történetek nem valódi történetek, mert pontosan nem írható le az  

eseménysor, csak feltételezhetőek egy kereten belül. Pl.: A Szegvár–Tűzköves 5. házban talált kultikus tárgyak 

(agyagszobrok, oltár, stb.) arra utalnak, hogy ez az épület nem hétközbeli funkciót töltött be; feltételezhetően  

ideiglenesen vagy állandóan rituális szertartások helye lehetett: talán szentély volt. Eddig tart a régészeti leírás,  

amely már majdnem történeti cselekményt ír le, azaz nem ír le, csak utal rá. De innen már a régészeti leírás nem  

mehet tovább, mert nincs konkrét bizonyíték a rituális szertartás mikéntjére. Az biztos, hogy volt benne ilyen  

legalább egyszer.  Hogyan zajlott le? Innen csak idézetek jöhetnek más kultúrák és népek nyelvi  emlékeiből.  

„Valahogy így történhetett?”

Ezzel a kis kitérővel azt szerettük volna érzékeltetni, hogy az újszerű fogalmi és szemléleti 

megközelítés a korábbi időknél nagyobb lehetőséget kínál a vallási jelenségek kezelésére és elemzésére. A 

legfontosabb különbség abban rejlik, hogy a vallásos gondolkodást és tevékenységet a korabeli idők embereinél 

az egész életüket és tevékenységüket átfogó jelenségnek tartja, ezért szinte minden régészeti jelenségről 

feltételezhető, hogy van rituális vonatkozása, de nem bizonyítható a nagy részüknél. A bizonyosság tekintetében 

megmaradt a tárgyi maradványok szempontjából a hétköznapitól eltérő „különlegesség” kritériuma mint kiinduló 

pont, de egy összefüggő telepobjektumok rendszerében ez a „különleges” jelenség lehetőséget ad a vele 

összefüggésbe hozható objektumok átértékeléséhez vagy valamilyen módosított értelmezéséhez. 

Bánffy Eszter fenti dolgozata abban újszerű, hogy először vállalkozott magyar régészkutató arra, 

hogy a nemzetközi, de főleg az angolszász irodalomban azokban az időkben végbemenő szemléletváltozásnál 

úgy tudósítson, hogy egy hagyományos vallástörténeti téma vizsgálata közben gyakorlatban mutassa be azt. 

Vallástörténeti forrásként az ókori szerzők (Pausanias stb.) mellett a kulturális antropológia nagyjai (C. Lévi-

Strauss stb.) után a leginkább Mircea Eliade műveire támaszkodott (szent és profán stb.), jól egyensúlyozva 

annak buktatói között.

Érdekes dolog 25 év távlatából visszatekinteni erre a műre. Mára a magyarországi ősrégészetben is 

tért nyert a vallással kapcsolatos szemlélet előtérbe kerülése. A kutatók új generációja sorra jelentetett meg 

összefoglaló jellegű cikkeket vallással kapcsolatos régészeti jelenségekről (Goldman György, G. Szénászky 

Júlia, Horváth Ferenc, Raczky Pál, Zalai-Gaál István stb.). Mircea Eliade műveit sorra fordítják le magyarra és a 

kulturális antropológia más klasszikusaival együtt (pl.: Emil Durkheim, Rudolf Otto). Így gondolataik is egyre 

széles körben hatnak.

A mai magyar ősrégészet lehetőségei — hasonlóan a Kárpát-medencébe eső szomszédos országok 

ősrégészeinek  a  helyzetéhez  — kiszélesedtek  és  ugrásszerűen  megnőtt  az  információáramlás  gyorsasága  és 



nagysága. A mai hírközlési technikák és a régiót átszövő különböző kutatói programok keretében megszűnt az az 

időbeli fáziskésés, amely korábban jellemezte a magyar kutatást körülvevő szellemi közeget. Erre legjobb példa, 

hogy régebben a meghatározó könyvek és művek külföldi megjelenését  követően legalább 10–15 év telt  el, 

amikor magyarra fordítva megjelent, pl. G. Childe „Az ember önmaga alkotója”, C. Renfrew „Civilizáció előtt” 

című  munkája.  A  késést  adó  körülmények  (politikai  szempontok  alapján  ellenőrzött  tudomány-,  és 

kultúrairányítás)  megszűntével  ma  lehetőség  van  az  őstörténet  iránt  megnyilvánuló  széleskörű  érdeklődés 

alapján arra, hogy a szakma rögtön lefordítsa és megjelentesse az alapkönyveket, kézikönyveket. (RENFREW — 

BAHN 1999).

Ma a hazai ősrégészek kikerülhetetlenül „együtt lépnek”, „együtt lélegeznek” a nemzetközi 

kutatással. Ez ma a fent említett politikai akadályok eltűnése és a világ egységesülési (globaziláció) 

folyamatában lehetőség és kötelező módszertani követelmény is. A jelenlegi szakemberképzés a 

hagyományosabb történelemcentrikus szemlélettel szemben átvette a nyugati, főleg az angolszász iskolák 

rendszerét és módszertani témáiban azt a komplex szemléletet, amely a nyugati területeken a régészetet virulens 

társadalomtudománnyá tette. A nyugati egyetemekkel kialakított kapcsolatok keretében a diákoknak lehetőségük 

nyílik tanulmányi idejük alatt személyesen tanulmányozni az ottani mintákat.

Az őstörténetben a vallásos témákkal kapcsolatban fontos új szemléleti és módszertani megközelítési 

mód lett az utóbbi évtizedekben az emberi gondolkodás felől nézve a szimbólumokon, mint az emberi nyelvi és 

kulturális  jelenségek  egy  archaikus  formáján  keresztül  való közeledés.  Ez  a  szemléletmód is  kettős:  cél  és 

módszer egyszerre. A régészeti kultúrák emberének tetteiben megkeresni a többjelentésű (szimbolikus) formákat 

és a jelenlegi nyelvünk szimbolikus jelentéshordozóit felhasználni a tudományos elemzés leírásában. Ilyen, pl. 

Bánffy Eszter írása a szimbólumalkotás kritériuma című tanácskozáson elhangzott előadása „A régészeti adatok 

szimbolikus értelmezése az európai neolitikumban”, ami olvasható és letölthető az internetről is. Ebben a szerző 

a görög szómagyarázat mellett gondosan hoz példákat a házmodellekre (5 csoport) egyéb temetkezéseken lévő 

szimbolikus jellegzetességet és a végén a lehetőségek határairól és mond néhány tényt. (BÁNFFY 2007)

I.4.2.3. Polgár–Csőszhalom lelőhely feltárásairól és a róla szóló 

publikációkról

A magyar ősrégészet utóbbi évtizedekben folytatott kutatási irányára és kutatói szemléletformájára 

szeretnénk ismertetni egy példát. Olyan ember tevékenységét mutatjuk be, aki nem vallástörténeti kérdésekkel 

foglalkozott pályája első felében, hanem inkább településtörténettel és kronológiai problémákkal, de az utóbbi 20 

évben nagyszabású, szisztematikus feltárási és kutatási program keretében a vallással kapcsolatos ősrégészeti 

kutatásnak nem direkt útját járta végig.

Raczky Pál 1989-ben kezdte a Polgár melletti Csőszhalom nevű már korábban ismert késő neolit tell 

(B. KUTZIÁN 1966) tervszerű kutatását egy általa múzeumi és tanszéki szakemberekből összeállított csapattal. A 



feltárások  a  tellen  egészen  1998-ig  folytak,  majd  alig  500  m-re  K-re  az  M3-as  autópálya  akkori  tervezett 

nyomvonala mentén sikerült felfedezni azt a nagy kiterjedésű horizontális telepet, amihez a tell is tartozik és 

annak a feltárásával immár egészen új dimenzióba került a tell-kutatás. A folyamatosan növekvő adatmennyiség, 

leletfeldolgozás és elemzés során egyre inkább kirajzolódott, árnyalódott és szélesedett az a történeti kép, ami 

erről  a  késő  neolit  korú  telepről  összeállítható.  Nemzetközi  konferenciakötetekben,  nagy  kutatók 

emlékköteteiben,  hazai  és  külföldi  kiállítások  katalógusában  folyamatosan  jelentek  meg  tömör,  de  nagyon 

lényeges  ismertetések,  tanulmányok,  közlemények.  Mindegyik  újabb  közlemény  újabb  adatokkal  és 

szempontokkal  gazdagította  a  korábban  közölteket.  A  kutatás  interdiszciplináris  jellegéből  adódik,  hogy  a 

lelőhely szélesebb környezete is vizsgálat tárgya lett és így ma már Polgár–Csőszhalom nevű lelőhely nemcsak 

egy  közel  28  hektáros  késő  neolit  települést  jelenti,  hanem  egy  jóval  nagyobb  „ökológiai  egységet”,  amit 

„Polgár–szigetnek” hívnak. (SÜMEGI 2003, 37–39, 7–8. ábra)

A fenti  közel  két  évtizedes  kutatási  időszak  eredményeinek  közreadásában  lényeges  szempont  a 

mértéktartás. Kezdeti publikációk csak a tell sajátosan kettős jelenségeit mutatták be. (RACZKY 1995; RACZKY ET 

AL. 1994) A felső rétegeket a tellre jellemző erősen átégett házomladékok emlékei adják, míg alatta egy érdekes 

körárok rendszerből álló — időben többször megújított — építmények emlékei húzódtak meg. Ez az érdekes 

kettősség már önmagában különlegessé teszi a lelőhelyet. A déli eredetű tell települési forma ötvöződött a Ny-i 

lengyeli típusú körárok (rondella) rendszerrel megerősített térhasználati formával.

A következő szakaszt a kutatásban 1995-ben, a tellhez tartozó horizontális telepfeltárások jelentették. 

A horizontális teleprész feltárása rengeteg új adatot adott a tellek jelenségeinek értelmezéséhez. A horizontális 

nagy telep volt lényegét tekintve a „hétköznapi élet” színtere, amíg az ezen belül lévő domb a hétköznapitól 

eltérő szerepet vélhetően valamilyen „állandó szakrális” funkciót jelenthetett. A horizontális telep bizonyította, 

hogy a dombon található különböző eredetű kultúrjelenségek békében elfértek a telep valamikori életében. Az 

egyszintű telepen is történtek időszakosan rituális események, de állandó jellegű szakrális térnek csak a domb 

területe tekinthető. Ez a szakrális tér-féle funkció nemcsak a hazai körárkos időkben, hanem az égett rétegek 

időszakában is fennmaradt. A körárkokhoz kapcsolódó hiedelemvilág valamilyen formában a koncentrált telep 

hagyományokat magukkal hozó népességét is áthatotta. A telep életében tehát a két egymástól eltérő kulturális 

rendszer szintézise figyelhető meg. (RACZKY 1998; RACZKY ET AL. 1996)

A következő szakaszt a Csőszhalom közelebbi és távolabbi környezetére kiterjedő interdiszciplináris 

vizsgálatok  és  a régióba  eső M3-as  autópálya-leletmentések újabb eredményei  adják.  A „Polgár–sziget”-nek 

nevezett ökológiai térben elvégzett további kutatások nyomán fény derül folyamatosan a körárkos népesség és 

egyben  a  tell  legalján  található  népesség  közelben  lévő  (néhány  km)  nagy  telepeire  (vonaldíszes  kerámia 

kultúrája). Ezenkívül ezen a területen több egyrétegű természetes magaslaton lévő telepet sikerült azonosítani, 

ami hitelesen veti fel a Csőszhalom lehetséges regionális központ szerepének a kérdését. Méreteiben és agyagi 

kultúrájában  tetten érhető  kapcsolatrendszerét  tekintve mindenképpen kiemelkedik a  Felső-Tisza menti  késő 

neolit telepek közül. (RACZKY ET AL. 2002)

Jelenleg a Polgár–Csőszhalom késő neolit telep régészeti adatainak és jelenségeinek a feldolgozása 

ott tart, hogy a belső összefüggések (leginkább a domb egymás alatti rétegei, valamint a domb és a horizontális 

telep  viszonya)  vizsgálata  mellett  komoly összehasonlításokat  lehet  tenni  más telepek  anyagával.  Így  külön 

érdekességgel  bír  a  Csőszhalomtól  alig  3  km-re,  DNy-ra  lévő,  nagy  kiterjedésű,  késői  vonaldíszes  (bükki, 

szakálháti népesség) településsel való kapcsolat. A Polgár–Ferenci-hát lelőhely több hektáros nagyságú teleprész 



feltárásával olyan vonaldíszes telepjelenségeket sikerült azonosítani, amelyek közvetve több ponton is genetikai 

kapcsolatba  hozhatóak  a  csőszhalmi  késői  neolit  tell  telep  jelenségeivel.  A  periférikus  részen  térben  jól 

elkülönülő tanyaszerű  települési  egységek  (cölöpszerkezetes  ház gödrökkel,  sírokkal)  találhatóak,  amelyek  a 

természetes  alapon  enyhén  kiemelkedő  központ  felé  egyre  sűrűbben  helyezkedtek  el  nagyobbszámú 

temetkezésekkel együtt. Ezen a központi területen kettős körárokrendszer kapuátjáróval megszakított olyan belső 

teret  különített  el,  amely a már említett  enyhe  kiemelkedés mellett  koncentrált  több rétegű települési szintet 

képez. Ebben joggal tételezhetjük fel a tellek kialakulásának előképét. A csőszhalmi tellhez köthető genetikai 

szálak  közül  a  két  legerősebb  a  körárok  által  körülzárt  megkülönböztetett  terület és  a  koncentrálódó 

településforma a folytonosságnak és különböző külső és belső hatásokra létrejövő fejlődésnek hosszú időn át 

tartó dinamikáját mutatja.

A  Csőszhalomról  szóló  közleményekből  még  szeretnénk  kiemelni  egy  stílusvonást,  ami  szintén 

előremutató: a távolságtartó szemléletet tükröző fogalomhasználatot. Az utóbbi közleményben olyan nézőpontot 

kerestek,  ami elég konkrét  ahhoz, hogy értelmezze a régészeti  adatokat,  de ugyanakkor lehetőséget  is  kínál 

bizonyos  szimbolikus  magyarázatok  befogadására  Ez  a  korabeli  ember  „térhasználat”szokása.  (RACZKY — 

ANDERS megjelenés alatt)

A legújabb kutatási eredményeket korábbiaktól szélesebb látószögből nézve Csőszhalmot és Ferenci-

hát lelőhelyet összehasonlítva a térszemléletnek egymástól jól elválasztható szimbólumrendszerét vázolták fel 

(horizontális és vertikális térszemléleti elemek). Ennek a távolságtartó, óvatos, „kockázatcsökkentő” közlési 

módnak az eredményességét — a bizonytalan feltételezésekből adódó hitelvesztés elkerülése mellett — a jól 

kiválasztott lelőhely és a jól megszervezett kutatóprogram hitelessége adja. A „hólabdaszerűen” egyre növekvő 

új adatmennyiség alapján megírt, de következtetésekben erősen „visszafogott” szemléletű újabb és újabb 

közlemények elviszik odáig a mondanivalót, hogy abban váljon hitelessé az a felvázolt rendszer, amiben a 

hétköznapi (profán) és a hétköznapitól eltérő (szakrális) vonások és jelenségek létezhettek. Előnye még ennek a 

közlésmódnak a „folyamatos figyelem” fenntartása mellett, hogy egyetlen újabb közleményben sem kell 

magyarázni később egy hirtelen lineáris logika alapján előre szaladt következtetést vagy gondolatot. A jelenlegi 

magyarországi ősrégészeti szakirodalomban — főleg a vallástörténettel kapcsolatos kérdések tárgyalásában — 

követhető, átgondolt módszertani példa a Csőszhalomról szóló közlemények sora.

I.4.3. Néhány szó a szlovák és a román ősrégészeti kutatások állapotáról



Szükségesnek látjuk, hogy néhány megjegyzést tegyünk a Kárpát-medence területén a 

Magyarországgal szomszédos országok ősrégészeinek a vallással kapcsolatos jelenségek értelmezésében és 

közlésében jelentkező sajátos vonásaira. Mind a román, mind a szlovák kutatók, ha találkoztak egy kultusszal 

kapcsolatos jelenséggel, igyekezetek német vagy angol nyelven is közzétenni, hogy felhívják rá a nemzetközi 

kutatás figyelmét. A régebbi évtizedekben a német kutatással álltak szorosabb kapcsolatban a Kárpát-

medencében dolgozó ősrégészek. Az utóbbi évtizedekben az angolszász orientáció is megerősödött.

Jellemző vonásnak kell még tartanunk, hogy a szakrális jelenségek és tárgyak sorában első helyen az 

agyagidolok  és  egyéb  figurális  ábrázolások  álltak.  Rendkívüli  leletegyüttesek  előkerülésénél  pedig  néha 

merésznek mondható értelmezésekkel is megpróblkoztak. Így többek között egy gödörben talált temetkezések és 

egyéb különös eszközök együttese arra késztette a feltárót, hogy egyenesen „sámántemetkezés”-ként értelmezze 

a jelenséget. (VÍZDAL 1980)

Ritkaság számba megy,  amikor szentélyeknek meghatározott épületmaradványokat  tárnak fel több 

évig  tartó  kutatási  program  keretében.  Kisebb  előzetes  közlemények  után  lezárva  a  kutatást,  monografikus 

feldolgozásban adták közre a feltárás eredményét. Parţa szentélye esetében, a körülmények adta határokon belül, 

igyekeztek minden adatot  és  tárgyat  más tudományágak  képviselőinek a bevonásával  értékelni  és tematizált 

rendszerben közreadni. (LAZAROVICI ET AL. 2001)

Az utóbbi évtizedben elterjedőben lévő komplex környezetrajzzal és egyéb ökológia elemzésekkel 

összehangolt célirányos lelőhelykutatásra és feltárásra kevés példa van saját erőből. Üde kivételnek számít a 

német  és a román kollégák együttműködésének  következtében működő Temesvár  melletti  Újvári  tell  kutató 

program. Ennek eddigi  eredményeit  közösen tették közzé, amely felkelti  a szakmai figyelmet  és lehetőséget 

nyújt a folytatásra. (SCHIER 2001)

II. A TÉMA KIJELÖLÉSE ÉS KÉRDÉSEI

A témául választott rituális gödrök vizsgálatának mind térbeli, mind időbeli kereteinek a 

meghatározásában szerepet játszottak az adatgyűjtés közben tapasztalt lehetőségek és korlátok. Ezen feltételek 

mellett a határok meghúzásánál módszertani és elméleti problémák és helyzetek sorozatával kellett 

szembenéznünk. Ezért fontosnak tartottuk, hogy a kiválasztásnál előre látható problémás helyzetekkel 

kapcsolatban meghozzunk bizonyos döntéseket, amelyek mentén szűkíthettük a gyűjtési területünket, és eleve 

korlátoztuk (hitelesség foka szerint osztályokra bontottuk) az értékelés lehetőségeit.

A másik problémakört a vallástörténeti és az ősrégészeti irodalomban tetten érhető gondolkodás 

sajátosságai jelentik. Erről a rövid áttekintésünkben (I. fejezet) adtunk képet. Az abból következő szemléleti 

forma is megköveteli, hogy a téma elméleti és szellemi kereteiről és módszertani lehetőségeiről előre jelezzünk 



néhány olyan tényt, állapotot, amelyek mind az adatgyűjtést, mind a vizsgálati folyamatokat jelentősen 

befolyásolják.

A gyűjtéssel kapcsolatos vizsgálatokat is érdemes előre feltett kérdések köré koncentrálni, mert azok 

irányvonalat adnak az elemzéseknek. Így azok nem válhatnak határtalanná és céltalanná.

Fontos gyakorlati szempont volt még számunkra, hogy a Polgár környéki („Polgár-sziget”) 

lelőhelyeken azonosított rituális gödrökön kívül milyen széles körből lehet összegyűjteni annyi esetet, hogy azon 

keresztül érdemes legyen kitekinteni a jelenségekkel kapcsolatos egyéb vonásokra. 

Így találtuk meg a témánkat: rituális gödrök a Kárpát-medencében a Kr. e. 6000–3500 közötti 

időszakban.

II.1. A témamegjelölés problémái

A címben megjelölt fogalmak mindegyike értelmezési problémát vet fel. Ezért szükségesnek látszik 

annak minden egyes elemét külön definiálni, majd az együttes jelentésből adódó következményeket tovább 

vizsgálni; ellentmondásait és lehetséges jelentéshatárait előre felvázolni.

Céljaink  ismeretében  a  címből  4  fogalmi  elemet  szükséges  elkülöníteni  nyelvtani  összetartozás 

szerinti sorrendben:

1. gödör

2. rituális

3. Kárpát-medence

4. Kr. e. 6000–3500

A fenti fogalmaknak van immanens jelentése is, de a mi szempontunk szerint ezt csak a mai nemzetközi és 

magyar régészeti szakirodalomban használt és elfogadott jelentésformákhoz viszonyítva szeretnénk vizsgálni és 

meghatározni.



II.1.1. Gödör

A gödör fogalma alatt olyan régészeti jelenséget (objektumot) értünk, amit a valamikori 

földfelszínből (járószintből) mélyítettek le (ásták, kaparták stb.) a korabeli emberek. Régészeti szempontból ki 

kell emelnünk, hogy tudatos emberi tevékenység eredményeként jöttek létre azok a mélyedések, amit mi 

gödörnek hívunk. Így nem sorolhatjuk ide azokat, amelyeket állatok (járatok, odúk, fészkek) és amit maga a 

természet erői hoztak létre (vízvájta lyukak, medencék).

Régészeti értelemben a gödör fogalma többféle emberi szándékra is utalhat: 

a) agyagbánya és szemetes gödör  : A telepeken a legnagyobb számban és méretben előforduló kombinált 

funkciójú gödörtípus. Tapasztáshoz és kerámiakészítéshez szükséges nyersanyag-nyerőhelyként ássák 

ki, majd a telep szemétjével töltik fel. A két funkció az állandó telepeken szervesen összekapcsolódik. 

Ugyancsak szeméttel telnek meg a funkciójukat vesztett nyitott gödrök is (gödörlakások, kutak, földbe 

mélyített műhelyek, kiürített vermek).

b) kereső gödör  : A földbe vagy föld alá rejtett dolgok, nyersanyagok „kincsek” megszerzéséért ásott gödör 

(rablógödör, kőbánya stb.), később ezek mesterségesen vagy természetesen (víz és szél által) töltődtek 

be.

c) (funkcionális)  gödör  :  Azért  ásták ki,  hogy valamit  bele  állítsanak,  aminek a felszínen van szerepe. 

Leginkább házalaphoz tartozó és térelválasztó szerepet  betöltő cölöplyukak tartoznak ide.  A beásott 

házalapokat tartó oszlopok vagy támasztópillérek, esetleg kerítést rögzítő oszlopok rögzítésére kiásott 

gödrök mélysége és formája funkcionálisan igazodik a statikai követelményekhez (pl. a döngöléshez 

kiásott rész piskótaszerűen kibővíti a cölöpöt befogadó részt).

d) valamit magában rejtő gödör  :  Azért  ássák ki, hogy bele tegyenek valamit, és aztán azt úgy temetik 

vissza, hogy a felszínen már nincs funkciója. Ezt a formát a különböző raktározó vermek testesítik meg. 

Itt  azonban  meg  kell  különböztetnünk  azokat  a  raktárgödröket,  amelyek  ideiglenesen  védelmi  és 

megőrzési céllal rejtenek magukba valamit (terményt, nyersanyagot), amit később kiásnak az emberek 

vagy  amikor  valamit  véglegesen  elfednek  (szemét,  hulladék).  Ide  kell  sorolnunk  formálisan  a 

sírgödröket  is, mert  a halott beletétele után véglegesen temetik vissza azokat.  A halotti  szertartások 

szerint a betemetett sírhelyet valószínűleg megjelölik és elkülönítik az élők terétől, sőt bele áshatnak 

vagy  akár  kiáshatják  az  eltemetett  váz  egy  részét  (pl.  a  koponyát).  Az  ún.  „raktárleletek”  vagy 

„kincsleletek” is ide tartoznak, mert bár általában nem tudjuk eldönteni, hogy ideiglenesen rejtették el 

azokat a föld alá vagy valamilyen szimbolikus, szakrális céllal (pl. áldozati ajándéknak szánva), de a 

kiindulási mozzanat: a föld alá rejtés szándéka, egyértelműen ide sorolja ezt a jelenséget is.

e) nyitott gödör  : Ennek a típusnak a sajátos vonása, hogy azzal a céllal ássák ki a gödröt, hogy a lemélyült 

helyen valamilyen cselekvést elvégezzenek vagy folyamatosan végezzenek. Lényeges eleme, hogy a 

kiásott földet nem teszik vissza még részlegesen sem, hanem a nyitva hagyott gödör adja valamihez a 

feltételeket. Ilyen, pl. az ún. „gödörlakás”, a gödörbe süllyesztett műhely vagy az ivóvíznek kiásott kút. 

(Feltételezhető olyan áldozati szertartás is, amelyhez a kiásott gödröt valamennyi ideig nyitva hagyják 

és a gödröt magát nem mint áldozati ajándékot magában foglaló helyet, hanem mint földbe süllyesztett 



oltárt használják. Ezeket a gödröket előbb vagy utóbb tudatosan betemetik, bezárják, ezért ezt a gödröt 

a d) variánsba is sorolhatjuk.)

A gödör definíciója tartalmaz még egy olyan formai elemet, amelyet fontosnak tartunk megnevezni a 

régészeti  ásatások  egyéb  jelenségeitől  való  elkülönülés  miatt.  A  gödör  olyan  régészeti  objektum,  ami 

körülhatárolható az ásatási  felszínen: széle van, ami körbe zárul. Felülnézeti formája lehet szabályos:  kerek, 

négyszögletes,  ovális és lehet  szabálytalan (amorf).  Oldalnézetből (metszet) lehet nagyon sekély vagy mély, 

egyenetlen aljú vagy szabályos hengeres, téglatest alakú.

Külön érdekes értelmezési helyzet áll elő olyankor, amikor a gödör egy nagyobb gödöregyüttes része 

vagy egy korábbi gödör betöltésébe ásták bele újra. Ilyenkor is meg kell vizsgálni, hogy adott-e a gödörjelenség 

két fő eleme; az összezáruló szél és a lemélyülés mesterséges, tudatos emberi szándékhoz köthető volta.

II.1.2. Rituális

A  szó  latin  eredetű,  ritus  =  vallási  szokás  (szertartás)  a  jelentése.  Szinte  ugyanezen 

jelentéstartalommal ment át a mai európai nyelvekbe — így a magyarba is. A vallástörténeti szakirodalomban 

valamilyen vallásos szertartást vagy ahhoz kapcsolható jelenséget értenek alatta. A régészeti szakirodalomban 

olyan jelenség,  objektum, tárgy vagy tárgyegyüttes  leírásánál  és megnevezésénél  használják legtöbb esetben 

mint  jelzőt,  amelyiknél  feltételezik  a  mindennapi  tevékenységektől  eltérő  vallásos,  korabeli  hitvilággal 

kapcsolatos gondolatot, szándékot és tettet.

Ahhoz, hogy a  rituális szó kiválasztását meg tudjuk indokolni, szükségesnek látjuk, hogy a szóba 

jöhető  lehetőségeket  (variánsokat,  szinonimákat)  számba  vegyük.  A  vallással  vagy  hitvilággal  kapcsolatos 

kifejezésforma annyira elméleti és légies, hogy a régészeti jelenségekkel kapcsolatban alig használják a kutatók, 

legfeljebb  a  kiállítási  katalógusok  nagyközönséghez  írt  népszerűsítő  szándékú  szövegeikben  lehetett  ezzel 

találkozni.  A gödör  szó elé  jelzőként  még ott  sem tették oda,  mert  a  magyar  nyelvben  az  elvontságnak  és 

konkrétságnak olyan ellentétét hordozná magában, ami szinte viszolygást vált ki az olvasóból és kutatóból is.

A  szakrális jelző már sokkal jobban illik a gödör szó elé és elég gyakran használja a magyar és a 

külföldi, elsősorban a német szakirodalom. Ha a szó eredetét nézzük, akkor a magyar szakirodalomban — a latin 

sacer 3.  elsődleges  jelentése  a  szent,  szentséges;  átvitt  értelemben  a  vallással  kapcsolatos jelentéssel  — 

jelzőként,  magyar  képzővel  használták  a  kutatók.  Ebben  megerősítette  a  szándékukat  az  a  tény,  hogy  a 

meghatározónak számító német nyelvű szakirodalomban hasonlóan átvitt értelemben használták gyakran ezt a 

kifejezést (sakral) talán azért, hogy elkerüljük a heilig szó használatát a túlságosan a kereszténység szelleméhez 

kötődő jelentése miatt.

Ezután  a  80-as  évektől  kezdve  elsősorban  M.  Eliade  munkáinak  nyomán  a  francia  nyelvű 

szakirodalom hatására újra megerősödött a szakrális kifejezés a magyar nyelvű irodalomban. Ez a sacré szó a 

„szentséghez tartozó körzet” elkülönítésének a fogalmaként (a profane = hétköznapitól elkülönítve) került be a 

magyar  kutatók  gondolkodásába  és  erősítette  meg  a  szakrális jelző  használatát  a  magyar  nyelvű 

szakirodalomban. (BÁNFFY 1992, 196)

Azért  nem  ezt  a  jelzőt  választottuk,  mert  túlságosan  erősen  kötődik  a  vallástörténet  nagy 

világvallások leírásánál  használt fogalomrendszeréhez: mindenekelőtt a  Szent-hez. Rudolf Otto korszakalkotó 

műve miatt (OTTO 1997) különös jelentésköre van ennek a szónak és annak minden vonzatának az őstörténettel 



foglalkozó kutatók számára is. Az ősrégészetben a csak tárgyi emlékekből vizsgált, a korabeli gondolkodásra 

vonatkozó megállapítások bizonyossági foka nem éri el azt a szintet, amit a szakrális kifejezés sejtet. A rituális 

kifejezés valamilyen cselekménysorra utal elsősorban, aminek eredményeként létrejött az a régészeti jelenség, 

amit  mi ezzel  a  jelzővel  illetünk. A  szakrális jelző viszont egy árnyalattal  inkább gondolkodásra,  hitvilágra 

alapuló világnézetre vonatkozik, illetve azt sugallja, hogy erre vonatkozóan valamilyen biztos tudásunk lehet, 

ami a korabeli nyelvemlékek hiányában lehetetlen.

A forrásanyag sajátosságaiból adódó, távolságtartó, óvatos megközelítésnek a terméke a szimbolikus 

szó használata az utóbbi időkben. (BÁNFFY 2007; RENFREW — BAHN 1999, 375–379) Elsősorban az „angolszász” 

régészet kezdi használni az összes olyan régészeti jelenségre, amely „kilóg” a hétköznapi funkcionális 

cselekedetek és a természeti folyamatok eredményeként magyarázhatók közül. Különösen fontossá vált ez a 

szóhasználat az utóbbi évtizedekben elterjedt, átfogó településtörténeti szempontból leírt és értelmezett táj és 

ember viszonyára vonatkozó különös jelenségeknél: szimbolikus térszemlélet és használat (pl. a körárkos, 

halomsíros régészeti objektumoknál). Ez a megközelítés módszertani okok miatt igyekszik teljesen elkerülni a 

nyelvi emlékekből ismert vallástörténeti jelenségekre történő közvetlen utalást vagy áthallást. Ezzel a 

kifejezéssel egy más gondolati régióba helyezi át a kognitív régészet a különös régészeti jelenségek vizsgálatát.

Az együttes vagy átvitt jelentésű fogalmak használata a nyelvben azt a fejlődési fokot jelenti, amikor 

az emberi gondolkodásban szükségessé válik a tapasztalati tényektől és tárgyaktól történő elszakadás és az ún. 

elvont dolgok kifejezése. (DONALD 2001, 196–212) Ez a szimbolikus gondolkodási fokozat az emberi 

gondolkodástörténetnek egy nagyon fontos állomása, amely az emberi kultúra minden területén jelentkezik. 

(RENFREW — BAHN 1999, 375–401) Így az „angolszász” ősrégészeti szakirodalom a vallással kapcsolatos 

kérdések vizsgálatát ezzel a fogalomhasználattal áthelyezte a hagyományos kultúrtörténeti szemléletből a 

kulturális antropológia, a nyelvelmélet és a szociálpszichológia határterületére. Tudományelméleti szempontból 

egy olyan „körültekintő”, és „óvatos” módszertani megközelítési forma ez az eljárás, ami a következtetéseinek 

leírásában elsődleges követelménynek tekinti, hogy elkerülje azokat a fogalmakat, amelyek a források adta 

bizonyosság fokát túlhaladnák. Az utóbbi időben magyarországi kutatók is ezt a megközelítést kezdik követni és 

ennek szellemében egyre inkább használják a szimbolikus jelzőt a korábban szakrálisnak, rituálisnak, vagy 

kultikusnak mondott régészeti jelenség elemzésénél. (BÁNFFY 2007; RACZKY — ANDERS megjelenés alatt; RACZKY 

ET AL. 2005)

A rituális jelző jelentéséhez legközelebb a kultikus áll. Úgy is mondhatnánk, hogy a legutóbbi időben 

szinte egyenrangú jelentéskörben szerepel mind a két fogalom (rítus, kultusz). Jelzőként is szinte tökéletes 

szinonimái egymásnak. A különbség részben a korábbi használatban a sajátos körülmények következtében 



rátapadt jelentésmódosulásból, részben a két szó etimológiai karakterének eltéréséből tevődik össze. A régebbi 

fogalomhasználatban az ismeretlen funkciójú, különleges, szokatlan formájú tárgyak kultikus jelzőt kaptak. 

Értelmét ezzel a mondattal lehet visszaadni: „ismeretlen rendeltetésű tárgy”, amely lehet, hogy valamilyen 

vallásos elképzeléshez kapcsolható. (RENFREW — BAHN 1999, 388) Rejtetten ez azt is magában foglalta, hogy 

nem érdemes vele túl sokat foglalkozni, mert úgysem lehet biztosat ezekről a tárgyakról megtudni. Később a 

régészetben, ahogy fokozatosan előtérbe került a leletek megtalálási körülményeinek az adatolása és 

dokumentálása, úgy egyre határozottabban a szakrális jelző jelentéséhez közeledett a kultikus kifejezés is.

A kultusz szó a colere latin igéből származik, eredeti jelentése: művel, gondoz. A cultus szó így a 

megművelés, megmunkálás, ápolás, gondozás, díszítés jelentésű főnév, vagy az abból képzett jelző csak 

áttételesen jelent vallási szertartást, szokást esetleg ahhoz tartozót. Magában foglalja a szertartásrendszer egészét, 

amelynek folyamatos megléte a telep lakóinak életében fontos szerepet tölthetett be. Egyértelműen utal a 

cselekmény szellemi hátterére.

Ez a direktség, valamint a régebbről hozzáragadt „megismerhetetlenség” miatt inkább az újkeletűen 

elterjedt rituális jelzőt kívánjuk használni. Itt a szellemi háttér nincs ugyan kizárva, sőt egyértelműen utal is rá, 

de a hangsúly a szertartás cselekményi részén van. A gödör szó viszonylag konkrét jelentéséhez valamivel 

jobban illeszkedik a rituális szó gyakorlatiasabb, mint a kultikus elméletibb volta.

II.1.3. Kárpát-medence

Minden Európa földrajzi viszonyaival foglalkozó geográfiai elemzés vagy leírás kiemeli a Kárpát-

medence szembetűnő, az emberi megtelepedésre különösen alkalmas sajátos adottságait. A számtalan történeti, 

földrajzi ismertetés közül röviden két leírás alapján szeretnénk kiemelni a legfontosabb jellemzőket. Egyik egy 

régebbi  hagyományos  geográfiai  leírás,  (BULLA —  MENDÖL 1947)  a  másik  egy  napjainkban  készült 

paleoökológiai szemléletű leírás. (SÜMEGI — KERTÉSZ 1998)

A Kárpát-medence egy jól körülhatárolható földrajzi egység az európai kontinensen, amelynek É-ra, 

K-re és DK-re szinte teljes elzárást ad a Kárpátok összefüggő hegyvonulata. Ny-on a Keleti-Alpok hegyeinek, 

D-en pedig a Duna és mellékfolyóinak van határoló szerepe. 

Az említett két hegységen és az egész térségen ÉNy–DK-i irányban keresztülfolyó Duna mellett két 

nagyobb síkság (Alföld és Kisalföld) és kisebb dombságok, hegységek tagolják ezt a több mint 340.000 km²-nyi 

területet.

Ebből a szinte teljesen zárt tájegységből két kijárat nyílik nagyjából a Duna folyása mentén: a Bécsi-

medence  felé  a  Nyugati  Kapu és  a  Balkán felé  a  Déli  Kapu.  A földrajzi  leírások még két  vonását  szokták 

kiemelni:  központi  fekvését  Európa  területén,  valamint  zártsága  mellett  a  Duna  folyása  által  történő 

kettéosztottságát.



A Kárpát-medencén  belüli  fekvését  és  a  természeti  adottságait  tekintve  az  Alföldet  emelik  ki  a 

tájegységek  közül  és  „az  emberi  megtelepedésre  legalkalmasabb  területek  között  tartják számon,  a  holocén 

viszonyai közt”. (MAKKAY 1982a, 12–14)

Az  elmúlt  évtizedekben  az  ún.  környezetrégészeti szemléletű  megközelítések  szerint  is  ideális 

helynek  számít  a  Kárpát-medence  egésze  vagy  annak  bármelyik  tájegysége  az  ember  és  környezete 

vizsgálatához  (természeti  erőforrások  és  emberi  tevékenységek  rendszere).  Eszerint  a  Kárpát-medencében  a 

jégkorszaktól kezdődően „erőteljes környezeti mozaikosság alakult ki”. A makroszintű mozaikosságot a nagy 

éghajlati területek ütközőfelülete hozta létre, mivel három klímaöv is megtalálható itt: keleti – nyugati irányban a 

kontinentális,  nyugati  –  keleti  irányban  az  óceáni;  délről  –  északra  a  szubmediterrán  hatás  csökken,  a 

hegyvidéken  pedig  a  szubkárpáti  –  kárpáti  éghajlat  fejlődött  ki.  „…  a  különböző  környezeti  feltételekhez 

alkalmazkodott élőlények az időben kialakult ritmikus változások hatására térben hullámzó mozgást végeztek.” 

(SÜMEGI ET AL. 2003, 51–52)

A dolgozat  témáját  jelentő  rituális  gödrök vizsgálatához  választott  területi  egységként  a  Kárpát-

medencét  jelöltük  meg.  Ennek  kiválasztásához  a  fentebb  említett  ökológiai  tények  csak  közvetve  lehettek 

szempontok,  mert  a  vallástörténeti  kérdésekben  csak  erősen,  áttételesen  (szublimáltan)  tükröződnek  a 

gazdálkodás és az életmód sajátosságai. A témát ráadásul úgy választottuk ki, hogy az egy különleges régészeti 

jelenség értelmezésének lehetőségére irányuljon. Így az akkori emberek gondolkodását és hitvilágát és az ehhez 

szorosan kapcsolódó bizonyos célirányos cselekvési rendszereket kívánunk a régészeti jelenségek felől nézni és 

vizsgálni. Ezért számunkra még távolibb az ökológiai hatások vizsgálatának a jelentősége.

A rituális gödrök értelmezéséhez szükséges gondolati háttér mögött, mint társadalmi szervezettségi 

szint  vagy  a  területek  birtokbavételéhez  szükséges  szociális  egységek egyik  (!)  okozati  tényezőjeként 

jelentkezhet a tájadottság (ökológiai erőforrás). (RENFREW — BAHN 1999, 165–170, 216)

Érdemes megjegyezni, hogy néha a természeti adottságok messze nem egyedüli meghatározó faktorai 

a  társadalmi  szerveződéseknek  és  térfoglaló  mozgásoknak.  Erre  éppen a Kárpát-medence  Kr.  e.  6000–3500 

közötti időszaka a jó példa. A DK-Európa felől érkező közel-keleti igen fejlett neolit életforma hagyományaival 

rendelkező  kultúrák  a  tokaji  obszidiánbányák  elfoglalása  okán  és  az  európai  mezolit  alapokon  lassan 

neolitizálódó  népességgel  találkozva,  a  Kárpát-medencét  a  Duna  által  kettéosztott  DK–ÉNy-i  iránnyal  nem 

teljesen egybeesve hoztak létre egy lépcsőzetes „határvonalat” (ÉK–DNy). (T. BÍRÓ 2003, 99)

Később több mint  1000 évvel  a  Tisza mentén kialakult  koncentrált  tell  telepek lakói kőnyersanyagért  aktív 

cserekapcsolatokat létesítenek a Kárpátok északi hágóin keresztül és a kislengyelországi (volhiniai) bányákból 

szerzik be azokat, kevésbé használva a térben sokkal közelebb eső dunántúli (Sümeg) kőbányákat. (RACZKY ET AL. 

2002, 851)

Ugyanakkor  a  Lengyeli-kultúra  népessége  Aszód  környékén  átlépi  a  számára  biztos  természetes 

határvonalat  jelentő Duna vonalát  és előrenyomul  a Tokaji obszidián bányák irányába.  (KALICZ 1985, 70) A 

Polgár melletti Csőszhalom nevű késő neolit telep különleges volta is a Tokaj környéki obszidián bányákkal van 

összefüggésben. (RACZKY 1998, 14; RACZKY ET AL. 2002)

A fenti okok alapján elmondhatjuk, hogy a választott témánk szempontjából a Kárpát-medence, mint 

egy nagy ökológiai egység, nem lehetett elsődleges szempont a térkiválasztásnál. Sokkal inkább kínálná magát a 

nyugati régió: a vonaldíszes kerámia kultúrkörétől kezdődően a lengyeli kultúrán keresztül a Balaton–Lasinja- és 

a  Ludanice-kultúrák  időszaka,  vagy  a  keleti-délkeleti  régió,  a  Körös–Starčevo–Criş-kultúrkomplexumtól 



kezdődően a Vinča–Bánát–Tordos–kultúrákon át a Tisza–Herpály–Csőszhalom kultúrákon át a tiszapolgári és 

bodrogkeresztúri kultúrákig és a hunyadihalmi csoportig terjedő időszakig. Ennek is komoly buktatói vannak, 

mert mind a két régió a Kárpát-medencén túli területekkel alkot olyan mértékben egységet, hogy azok felvétele 

időszakonként jóval nagyobb területet  jelentene,  mint maga a Kárpát-medence. Ezenkívül ezek a kultúrák is 

sokszor régiókra szakadnak és igen elkülönülő arculatokat mutatnak, még ha a kulturális és genetikai gyökerük 

közös is. 

A Kárpát-medencében húzódó nagy regionális  határvonal viszont a kérdéses  időszakban inkább a 

termékeny együttműködés,  mint az ellenséges elzárkózás jelei mutatkoztak (lásd az I.4. részt). Így a Kárpát-

medencével  szemben  arányosan  számunkra  nem  kínálna  jobb  megoldást  annak  valamelyik  régiójának  a 

kiválasztása sem.

Más  megfontolások  alapján  választottuk  ezt  a  régiót.  A  téma  vizsgálatához  szükséges  adatok 

megfelelő mennyiségének összegyűjtése miatt, ami elengedhetetlenül szükséges az összehasonlító és statisztikai 

vizsgálatok elvégzéséhez, ilyen nagyságú régiót láttunk alkalmasnak. Ehhez azzal vetettünk számot, hogy záros 

határidőn belül mely területen nyílik valamilyen lehetőség az adatok összegyűjtésére. A Kárpát-medencén kívüli 

régiót a már közölt adatokon kívül elérhetetlennek éreztük. Ennél kisebb régióban a mai publikált adatok alapján 

nem lenne elegendő mennyiségű adat az összehasonlításra. 

A Kárpát-medencénél nagyobb régió, DK-Európa, Közép-Európa vagy a Gimbutas-féle „Óeurópa” 

pedig túl nagy lenne, és az adatgyűjtés is rengeteg technikai akadályba ütközne. Ezenkívül az összehasonlításnak 

újabb módszertani nehézséggel kellene szembenéznie, azzal, hogy egymástól túl messze lévő kultúrák régészeti 

jelenségeit kellene összehasonlítani, amelyek mögött megkérdőjelezhető az a kulturális és gondolati 

folytonosság, ami a szellemi hátterét kell, hogy jelentse azoknak a cselekménysoroknak, amelyeknek 

eredményeként létrejönnek azok a régészeti jelenségek, amiket mi „rituális gödröknek” határozunk meg. 

Általánosabban feltett kérdésnél elképzelhető az adatgyűjtéshez szükséges idő-, és térhatások kiszélesítése. 

(BÁNFFY 1992)

A  Kárpát-medence  —  viszonylag  zárt  ökológiai  téradottságai  ellenére  —  mint  a  kiválasztott  

vizsgálati  tér  több  megkerülhetetlen  módszertani  problémát  vet  fel  a  témaválasztásunk  szempontjából,  amit  

külön  meg  kell  vizsgálnunk  a  továbbiakban  ahhoz,  hogy  kijelölhessük  az  összegyűjtött  „rituális  gödrök”  

vizsgálatának a korlátait és a lehetséges következtetések érvényességi határait.

II.1.4. Kr. e. VI–IV. évezred első fele (Kr. e. 6000–3500)

A vizsgálandó téma időhatárait a Körös–Starčevo–Criş-kultúrkomplexum megjelenésétől a bádeni 

kultúra előtt a protobolerázi horizontig terjesztjük ki. Ez a közel 2500 év a Kárpát-medencében igen sokszínű és 

változatos fordulatokban gazdag korszak, ha tájegységenként a tárgyi kultúra formai és díszítésbeli sajátosságait 

szemléljük. Távolabbról nézve viszont sok állandóságot és hasonlóságot is mutatnak ezek a régészeti kultúrák. 

Kiterjedésükben, területhasználatukban, életformára utaló jegyeikben és külkapcsolatukban igen jól igazodnak 



az előttük lévő kultúrák határaihoz. Anyagi kultúrájukban — ami alapján megkülönböztetjük őket, — a formai, 

díszítésbeli változások mellett funkcionálisan és főbb típusokban és alapformákban igen sok genetikus 

kapcsolatot is megőriznek. Ezért választottuk ezt az időhatárt a címbeli téma vizsgálatára.

Mielőtt megneveznénk és kiemelnénk néhány olyan vonást, ami szerintünk meghatározza, részben 

megengedi és lehetővé, részben pedig problémássá teszi az időbeli választásunkat, a legújabb áttekintő 

ősrégészeti szakirodalom alapján szeretnénk összefoglalni a Kárpát-medence Kr. e. 6000–3500 közötti 

időszakának történelmi vázlatát. (BÓNA 1987; HERTELENDI — HORVÁTH 1992; HERTELENDI ET AL. 1995, 1998a b; 

KALICZ 1970; M. VIRÁG 2003; T. BIRÓ 2003; WHITTLE 1996, 355–372)

II.1.4.1. Neolitikum (Kr. e. 6000–4500/4400)

A neolitikum közel 1500 éves időszakát, vagy ha azt az egész kontinens területére kifejlesztve 

vázolják fel, akkor még jóval hosszabb időhatárok közötti eseményeket egy jól körülhatárolható, az emberiség 

egészét döntően érintő fejlődési folyamatnak írják le a kutatók. Ez a neolitizációs folyamat vagy régebbről G. 

Childe után használt kifejezéssel élve „neolit forradalom” a következő fő elemeket tartalmazza:

a) az élelemszerzésről áttérnek az élelemtermesztésre az emberek (gyűjtögetés, halászat, vadászat mellett a 

földművelésre és állattartásra);

b) ugrásszerűen megnő a népességszám;

c) állandó  telepek  rendszerében  lakják  a  területet,  amelynek  sokrétűen  igyekeznek  kihasználni  az 

ökológiai adottságait;

d) az  állandó telepeken  kialakul  a  házi  ipari  tevékenységek  rendszere,  amely szorosan kapcsolódik az 

élelmiszertermelés formájához;

e) az új életformában kialakulnak az emberek között az új kapcsolatrendszerek;

f) megindulnak  azok  a  társadalmi  folyamatok  (tagozódás  különböző  törzsi  és  főnöki  formációkban), 

amelyek a viszonylag hirtelen megnőtt létszámú emberi közösségeket alkalmassá teszik az új életforma 

megélésére;

g) az  új  életformához  igazodó  új  társadalmi  rendszerben  szerveződő  emberi  közösségek  új  kultúrát 

alakítanak ki, melyeknek az elemei az új hitvilágra épülnek (pl. a termékenységi kultuszok rendszere és 

az ehhez kapcsolható figurális és absztrakt művészeti termékek).

A neolitizáció folyamatában „új világ” születik meg, amely már embrionálisan tartalmazza az emberi civilizáció 

alapelemeit. (WHITTLE 1996, 369–371)



Ennek a neolitizációs folyamatnak, amelynek a délkelet-európai területek eseményei („ótörténelem”) 

sokáig elválnak a közép-, és nyugat-európai régiótól („új történelem”) egy találkozási vonala („határzónája”) a 

Kárpát-medence területét is érinti nagyjából ÉK–DNy-i irányban. (WHITTLE 1996, 72–121)

II.1.4.2. Kora neolitikum     (Kr. e. 6000–5500/5400)  

DK-ről, a Balkán felől elérik a Kárpát-medencét az első neolit életformát élő népcsoportok (Körös–

Starčevo–Criş-kultúrkomplexum). A Tisza bal oldali folyóinak partját a Dél-Alföldön és a dél-dunántúli 

(Balaton vonala) területeket benépesítik a folyóvizek közelében lévő magaspartokon sűrűn lakott falvaikkal. 

Ettől É-ra és Ny-ra még nincs jele a neolitizációnak ebben az időben. Közép-Európát neolit (mezolit?) vadászó 

és gyűjtögető közösségek lakják, laza szerkezetű ideiglenes bázistanyáikon éltek ezen a területen, akik egyre 

intenzívebb cserekapcsolatokat (pl. kőnyersanyag) folytattak a tőlük fejlettebb élelemtermelő életformát élő 

szomszédaikkal.

II.1.4.3. Középső neolitikum     (Kr. e. 5500/5400–5000/4900)  

A Körös–Starčevo–Criş-kultúrkomplexum, bár a VI. évezred közepére lassan beolvad, eltűnik, 

felszívódik a korábban már intenzív csere-, és információs kapcsolatokat folytató mezolit népességbe egy 

viszonylag gyorsan jött és rendkívül nagy területeken (a Párizsi-medencétől Ukrajnáig) elterjedt, más 

földművelési technikára épülő, élelemtermelő neolit kultúra (vonaldíszes kerámia kultúrája) „ellentámadására”. 

Ez az égetéses erdőirtásra épülő földműves népesség meghódította a teljes Dunántúlt és az Alföld nagy részét is, 

de D-en, a Balkán felől anatóliai és égei eredetű újabb erőteljes és igen fejlett tárgyi kultúrájú népesség jelent 

meg (Vinča-kultúra), hogy újabb lökést adjon a Kárpát-medence neolitizációs folyamatának.

Közben a Közép- és Kelet Európa nagy részét benépesítő vonaldíszes kerámia kultúrájának a 

népessége nagyobb földrajzi régiók mentén nagyobb csapatokra bomlott, majd a VI. évezred végére további 

kisebb lokális egységekre tagolódott. Így a Dunántúlon az ún. „dunántúli vonaldíszes kerámia” (DVK) az 

Alföldön pedig az „alföldi vonaldíszes kerámia” (AVK) népessége mutatott fel egyre több sajátos elkülönülő 

vonást. A későbbiekben a DVK több kisebb lokális csapatra bomlott (zselizi kultúra, kottafejes kerámia 

kultúrája, Keszthely-csoport). Az AVK szintén több kisebb, de annál karakteresebb helyi kultúrára nyílt szét. 

Ezek közül kiemelkedik a rendkívül gazdagon díszített kerámiaművességgel rendelkező bükki kultúra és az 



Alföld déli részén jelentkező szakálháti kultúra, amely a vonaldíszes hagyományokból a Tisza mentén 

folyamatosan jelen lévő déli hatások eredményeként az egymásfölé épült koncentrált teleprétegekből már 

megjelenő tell típusú települési forma előképeit hordozza magába.

II.1.4.4. Késő neolitikum     (Kr. e. 5000/4900–4500/4400)  

A Kárpát-medence neolit fejlődésének csúcspontjaként tekinthetünk erre az időszakra, ahol a 

dinamikusan és látványosan érvényesültek a Közel-Keletről Anatólián keresztül érkező újabb kulturális hatások. 

A vonaldíszes helyi népesség ettől látványosan eltérő hagyományrendszerének a találkozásából adódóan 

sajátosan kevert, de igen fejlett újabb kulturális képződmények jöttek létre a medence közepén húzódó 

„határzóna” térségében.

A Dél-Dunántúlra is kiterjedő vonaldíszes kultúrkör helyi hagyományain és a különböző déli–

délkeleti (a már eltűnt Starčevo-kultúra közvetett, a Vinča-kultúra közvetlen) hatásokon keresztül a mai 

Horvátország területén létrejött a Sopot-kultúra, ami összességében a déli kulturális elemek közvetítésével döntő 

tényező volt a közel egy évezreden keresztül fennmaradó lengyeli kultúra kialakulásában. A Kárpát-medence 

nyugati felén ebben a kultúrában éri el a neolitizációs folyamat a csúcspontját. Ez a Dunántúlt a mai 

Szlovákia/Felvidék nagy részét elfoglaló és ÉNy irányban (Morva-medence) a Kárpát-medence határain jóval túl 

elterülő kultúra, a gazdasági kulturális és hiedelemviláguk emlékei alapján „a nyugati (közép-európai) 

vonaldíszes kerámia népének genetikus utóda” (ZALAI-GAÁL 2005), amely sokrétű és intenzív kapcsolatrendszert 

épített ki a határai mentén minden irányban. Különösen fontosak ebből a Kárpát-medence K-i részén elsősorban 

a Tisza mentén létrejött régészeti kultúrákkal való kölcsönhatások.

A K-i oldalon is vonaldíszes előzményekből jött létre (szakálháti kultúra) a tiszai kultúra, amelyben 

sokkal erősebbek a déli Balkánon keresztül érkező közel-keleti vonások, mint nyugaton a lengyeli kultúrában. A 

kutatók többsége egyetért abban, hogy a tiszai kultúra és annak késői időszakában létrejövő és azzal genetikusan 

összetartozó Tisza menti tell telepeken virágzó Tisza–Herpály–Csőszhalom kultúrák nemcsak a Kárpát-medence 

keleti részének, hanem az egész medence területén végbemenő neolitizációs folyamat fejlődésének a 

csúcspontját jelentik. (MAKKAY 1982a)



Nem véletlen, hogy ez a különleges kulturális jelenségeivel kiemelkedő régészeti kultúra a Kárpát-

medence ÉK–DK-i irányú (Középső-Duna és Tisza vonalához kötődő) „határzóna” mentén jött létre. Időben 

visszamenőleg is sokat elmond a fenti terület határmenti „összeolvasztó” termékeny voltáról.

II.1.4.5. Rézkor     (Kr. e. 4500/4400–2800/2700)  

Az utóbbi évtizedek kutatásai alapján egyre biztosabbá válik, hogy a két korszak között etnikai és 

kulturális szinten nincs éles különbség, sokkal inkább a „folytonosság” jegyeit lehet felfedezni a neolit időszak 

vége és a korai rézkor között. A különbség elsősorban éghajlati és ennek következtében jelentkező környezeti 

változásokban keresendő. A neolit időszakra jellemző enyhe atlanti éghajlat kedvezett a földművelésnek. A Kr. 

e. V. évezred közepére egy hűvösebb (szubboreális) légkör hatására jelentős átalakulások mentek végbe a 

medence növényvilágában, aminek következtében az állattartás súlya megnőtt a földműveléssel szemben, s ez 

egy mozgékonyabb életformát tett szükségessé a rézkor időszakában. Ez csak a Kárpát-medence keleti részén, 

főleg a Tisza mentén hozott látványos változásokat a településtörténetben (tell telepek megszűnése).

II.1.4.6. Kora rézkor     (Kr. e. 4500/4400–4000)  

A Dunántúlon a Lengyeli-kultúra IV. legfiatalabb fázisa tölti ki a korai rézkor időszakát. A Kárpát-

medence keleti részén a Tisza–Herpály–Csőszhalom-kultúrák népessége hozta létre a Tiszapolgári-kultúrát, 

amely elhagyta a korábbi virágzó, viszonylag nagy lélekszámú tell telepeket és helyette kis telepek sűrű 

hálózatát alkotva népesítette be a területet. A neolit időszak folyamán elindult társadalmi folyamatok 

továbbfejlődésének eredményeként megjelennek a településektől jól elkülönülő nagy sírszámú temetők, amelyek 

a közösségnek új „állandóságot” jelentő területileg kötött tényezőjét jelenti.

A Kárpát-medence ÉK–DNy-i „határzóna” szerinti megosztottsága továbbra is fennmaradt. Ebben az 

időszakban az ökológiai változásokon túl nem érte más számottevő külső kulturális hatás a Kárpát-medencében 

élő népeket. A változások döntően a belső fejlődés eredményének tekinthetők.

II.1.4.7. Középső rézkor     (Kr. e. 4000–3600/3500)  

A Kr. e. IV. évezred közepére megjelenő változások a Dunántúlon hoznak lényegesebb 

átalakulásokat. A lengyeli kultúra népessége a délkeletről, a Balkánon keresztül jelentkező újabb kulturális 



hatásokra hozza létre a Balaton–Lasinja-kultúrát. Ehhez párhuzamosan kötődik egy rövidebb ideig a lengyeli 

kultúra helyi fejlődésének eredményeként tovább élő Ludanice-kultúra, amely a Dunántúl északi és a mai 

Szlovákia nyugati területein élt, amíg be nem olvadt a tűzdelt barázdás kerámia kultúrájának népességébe.

A Tisza mentén az ökológiai változások hatására létrejött tiszapolgári kultúra egyértelműen helyi 

fejlődés eredményeként fejlődött át a bodrogkeresztúri kultúrába, amely emlékei alapján „a rézkor igazi 

fénykora”. (M. VIRÁG 2003, 126) Ebben az időben kerültek a földbe azok a híres „aranykincsek” (Hencida, 

Tiszaszőlős), amelyek a Kárpát-medence leghíresebb leletei közé tartoznak a rézkorból.

A középső rézkor végére jönnek mind nyugatról, mind pedig délkeletről azok az erőteljes kulturális 

hatások, amelyek nagyjából egy időben vetnek véget mind nyugaton, mind keleten az addig virágzó 

fémművességével és egyéb igen gazdag tárgyi emlékeivel kitűnő kultúráknak.

Nyugaton az Alpok és az Adria vidéke felől települt be a tűzdelt barázdás kerámia kultúrájának népe, 

amely a Kárpát-medencét ÉK–DNy-i irányban átszelő hunyadihalmi csoporttal, ami a bodrogkeresztúri kultúrát 

szüntette meg és az Erdélyi-medence nagy részét is megszállta. Ezen erőteljes átalakulások mögött is inkább 

kulturális változások vannak, mint lakosságcsere. (Bár a települések számát tekintve jelentős 

népességcsökkenéssel kell számolnunk.)

Ez a két új kultúra indítja el azt a folyamatot, amely a késő rézkorban a bádeni kultúra kialakulásához 

vezetett, ami kiegyenlítette a Kárpát-medence keleti és nyugati része között lévő kulturális különbségeket és így 

egységesítette annak képét.

II.1.4.8. Késő rézkor     (Kr. e. 3600/3500–2800/2700)  

Ez az időben is hosszú és döntő változásokat hozó korszak viszonylag rövid ideig tartó protobolerázi 

horizontnak nevezett időszakkal indul, amikor a déli és keleti irányból érkező újabb hatások eredményeként jön 

létre az „első egységes arculat”, amely után hamarosan egy „addig nem látott, nagy kulturális tömb keletkezett”: 

a bádeni kultúra, amely elfoglalta a Kárpát-medence nagy részét. ÉK felől egy egészen új népesség szivárog be: 

a sztyeppei kurgánok népcsoportja. Hitvilágával és ahhoz kapcsolódó temetkezési szokásával egészen új színt 

hozott a Kárpát-medence keleti alföldi tájain. Ez a korszak látványosan zárja le a közel 2500 éves történelmi 

folyamatot, amelyre többé-kevésbé végig jellemző volt a közép-európai helyi kulturális erők és a Balkán felől 



hullámokban érkező kulturális hatások által kialakított találkozási vonal vagy inkább „határzóna” megléte, ami 

nagyjából DNy–ÉK-i irányban szelte át a Kárpát-medence területét.

Az eltelt több mint 2500 év alatt a délkelet-európai eredetű régészeti kultúrák összességükben 

fejlettebb formát képviseltek (koncentráltabb, jóval nagyobb lélekszámra utaló települések, sokszínűbb kerámia, 

ill. agyagipar, intenzívebb cserekapcsolatok). Ez a fejlődési különbség a keleti oldal javára a neolitikum idején 

végig megmaradt, bár a rézkor középső idejére jelentősen csökkent és lassan a kiegyenlítődés felé tartott. Ezt a 

folyamatot zárta le a Bádeni-kultúra megjelenése a késő rézkor folyamán, amely eltüntette a korábbi határzónát 

és kiegyenlítette a két oldal különbségét. Egységesítette a Kárpát-medencét és először vonta hatása alá szinte az 

egész térséget egy olyan régészeti kultúra, aminek genetikus kapcsolataiban még mindig jelentős szerepet 

töltenek be a déli elemek.

II.1.5. A Kárpát-medence régészeti kultúráinak genetikus kapcsolatáról

Nézzük meg nagyvonalakban azokat a vonásokat, amelyek a Kárpát-medencében a Kr. e. 6000–3500 

közötti időszakban az itt megismert régészeti kultúrák genetikus kapcsolataira utalnak.

1. Az utóbbi évtizedekben a kutatók az egyes területeken elkülönített régészeti kultúrák változásai mögött  

egyre kevésbé látnak etnikai mozgásokat, sokkal inkább ugyanannak a népességnek a „megújulását és  

továbbélését” a megváltozott környezeti  helyzethez vagy külső kulturális hatásokhoz alkalmazkodva.  

Sokszor  összetett  hatások  eredményeként  létrejövő  belső  fejlődés  eredménye  is  lehet  a  látványos 

változás a tárgyi kultúrában. Ezt az állapotot legjobban talán az tükrözi, hogy a Kárpát-medence fent 

felvázolt  2500  évnyi  időszaka  alatt  a  legtöbb  összefoglalásban  egyetlen  régészeti  kultúraváltozás 

mögött sem tételeztek fel „teljes lakosságcserét”. (M. VIRÁG 2003, 125–132; T. BÍRÓ 2003, 99–118)

2. A másik  olyan  lényeges  vonás,  ami  az  állandóságra  utal:  régiónként  a  régészeti  kultúrák  időben  

egymást  követve  sokszor  ugyanazon  a  területen élnek  tovább,  alkalmazkodva  az  ökológiai  

változásokhoz.  Pl.  a  szakálháti  kultúra  törzsterületéről  indul  ki  a  tiszai  kultúra  népessége,  amely 

továbbfejlődve  létrehozza  a  Tisza–Herpály–Csőszhalom-kultúrkört,  majd  annak  az  emberei  nem 

megtagadva az előzményeket, különösebb határváltoztatások nélkül hozták létre a tiszapolgári kultúrát, 

majd később ugyanezen a törzsterületen a bodrogkeresztúri kultúra kialakulása indult el.

3. A  térbeli  határokkal  kapcsolatban  a  kutatók  az  utóbbi  évtizedben  a  nyersanyaglelőhelyek  (kova,  

obszidián, Spondylus stb.) és a felhasználási területek összevetésében sokkal inkább arra gondolnak,  

hogy a régészeti kultúrák területi határai egyáltalán nem lehettek annyira zártak, hanem jóval nagyobb 

területek  (régiók)  —  sokszor  a  Kárpát-medence  természetes  határait  meghaladó  méretekben  — 

tartozhattak össze az akkori emberek tudatában, amelyeket a belső információáramlás és kereskedelmi  

kapcsolatok hálózata szőtt át. Így feltételezhetjük, nem lehettek áthatolhatatlan nyelvi (SÜMEGI 1998) és  



hitvilágbeli akadályok sem ezen a területen. Az igazi határ, amely nagy kulturális régiókat választ el 

egymástól, a már említett Kárpát-medencét DNy–ÉK-i irányába átszelő sáv lehetett, ami a neolitizáció 

folyamatában a Közel-Kelet felől érkező nagy kulturális áramlatok és a közép-európai helyi őslakosság 

találkozási zónája volt. Ennek e jelentősége és súlya túlnő a Kárpát-medence méretén. Két, a Kárpát-

medencénél jóval nagyobb régió találkozási zónája szeli át a térséget a természetes tagoltságával csak 

részben  egybeeső  irányba.  Ez  a  Kr.  e.  6000–3500 közötti  időszakban  Európa  egyik  legjelentősebb 

határzónája volt, ahol a kulturális kölcsönhatások eredményeként több olyan termékeny és sokszínű 

régészeti  kultúra  jött  létre,  amely mindkét  régió  fejlődésében  rövidebb,  hosszabb időre kiemelkedő 

csúcspontot jelentett. Ezt a területet tehát alapvetően nem ez ellenséges elzárkózás jellemezte, hanem a 

sokoldalú  kölcsönhatás,  aminek  eredményeképpen  a  jóval  fejlettebb  keleti  neolitizációs,  majd 

fémműves technikák, a gazdasági és a kulturális elemek immár közvetett úton terjedtek tovább nyugat 

felé.  De  a  vonaldíszes  kultúrkör  is  tudott  hatást  gyakorolni  a  Balkán  felől  jöttekre.  Ennek  a 

kölcsönhatásnak olyan régészeti  kultúrák lettek az eredményei,  mint a tiszai  kultúra és annak késői 

időszaka. Jó példa erre a Polgár melletti Csőszhalom, ahol a Ny-i hagyományokon nyugvó körárkos 

szentelt  tér  emlékei  fölött  a  közel-keleti  neolit  kultúrákra  jellemző  tell-típusú  telepek  égett 

omladékrétegei voltak. A település lakói a körülötte lévő nagy kiterjedésű horizontális teleppel együtt 

békés folytonosságban éltek és ötvözték a két kulturális régióból származó hatásokat. (RACZKY ET AL. 

2002)

4. Az  egyes  régészeti  kultúrák  népességének  szellemi  világában  a  határok  egészen  más  léptékben  

tagozódnak,  mint  a  róluk  szóló  történeti  értekezések  kronológiai  rendszerei.  Talán  nem  túlzás 

feltételezni, hogy a személyes ismertségi körökön jóval túleső szimbolikus értelemben gondolt „mi” 

tudat  határai  időben  és  térben  igen  messze  nyúlhattak.  Időben  az  ősök  tiszteletén  keresztül  sok 

generációra  esetleges  szimbólumokon (emlékhelyek)  keresztül  és  a  sajátos  kozmológiai  világképük 

szerint az „idők kezdetéig” is visszamehettek. A mitologikus világlátásban a határok időben és térben 

mindig a végtelenbe tolódnak ki, ahol a végeket valamilyen szimbolikus jelenségek (tűztenger, örök víz 

stb.) vagy démoni lények (sárkányok, szörnyek stb.) jelentik. (ELIADE 1987, 61–107; 2006, 58)

A korabeli emberek gondolkodásában — ahogy M. Eliade számtalan helyen kifejtette — az 

idő kétféle formája létezett: a mindennapi (profán) és az ünnepi (szent). A profán idő, ami a 

hétköznapok ideje volt, rövid szakaszokban tartalmazhatott lineáris elemeket (pl. napok egymásutánja), 

de mindez beleágyazódott egy ciklikus, visszatérő, szakrális világidőbe, amely mint kozmogóniai 

alaptényező magába zárja és egyben a végtelenbe ki is tágítja az archaikus emberek világát. (ELIADE 

1993, 81–112)

A régészeti kultúrák népességének időszemlélete olyan sajátos rendszert alkot, ami kellően 

rugalmas ahhoz, hogy a rituális szertartásokban ne képezzenek olyan korlátokat, amelyek az általános 

emberi kommunikációs formákat gátolnák. Ez a saját hagyományrendszeréhez módosult időszemlélet 

és az „ősök történetének” ismerete sok helyen kerülhetne szembe a mai kutatás által felvázolt történeti 



vázzal. Ennek közvetlen vizsgálata korabeli nyelvi emlékek hiányában lehetetlen. Ezt a paradoxont a 

régészet különböző megközelítési technikái kívánják feloldani. (RENFREW — BAHN 1999, 441–470)

II.1.6. A rituális gödrök összehasonlítását erősítő és gyengítő tényezőkről

A Kárpát-medencében a Kr. e. 6000–3500 között az eddigi kutatási eredmények és azokból 

kirajzolható tendenciák alapján, valamint a legújabb régészeti módszertani megközelítési formák szerint is  

feltételezhető, hogy a vizsgált régészeti kultúrák népessége a világról alkotott felfogásuk, hitviláguk és az ahhoz 

kapcsolódó vallásos szertartásaik gyakorásában nem térhetnek el olyan mélyen egymástól, hogy lehetetlen és  

értelmetlen vállalkozás legyen számunkra a formai és tárgyi vonások alapján kiválasztott rituális gödrök 

összehasonlítása és elemzése. A csak formai összevetésnek nincs módszertani akadálya, de a korabeli 

gondolkodásra vonatkozó következtetések levonásában fel kell tételeznünk, hogy lényegi elemekben olyan 

közös tudati világ kapcsolja őket össze, amely nem zár ki olyan általános rituális folyamatok és cselekedetek 

(mint pl. az áldozat) meglétét, amelyek funkcionálisan megmagyarázhatják az olyan régészeti jelenségeket, 

amiket rituális gödröknek tartunk. Ezért mertük kiválasztani ezt a hosszú időszakot az adatgyűjtéshez.

Így is komoly módszertani kitételek mentén lehet elvégezni a kigyűjtött objektumok összehasonlítását. 

Szükségesnek látjuk az eddig felvázolt történetik kép alapján az összehasonlítást lehetővé tévő tényezőket 

röviden szembeállítani a módszertani problémákat jelentő gyengítő érvekkel: 

1. Az összehasonlítást megerősítő  , lehetővé tévő tényezők:

 A  Kr.  e.  6000–3500  közötti  időszakban  a  Kárpát-medencében  létrejött  régészeti  kultúrák  sokféle 

genetikus  kapcsolódási  pontot  mutatnak.  Különösen  az  ugyanazon  területen  időben  egymást  követő 

régészeti kultúrák mutatnak nagy hasonlóságot (továbbfejlődés, továbbélés).

 A  neolitizációs  folyamat  alapvetően  tartalmaz  olyan  általános  jegyeket  (állandó  telepek, 

élelemtermelés,  állatok háziasítása stb.),  amelyek  alapján a hitélet  ehhez kapcsolódó általános rituális 

jelenségeit  (termékenységi  kultuszok, átmeneti rítusok, alapító, felszentelő kultuszok, átmeneti  rítusok, 

alapító, felszentelő, megtartó áldozatok stb.) feltételezhetjük.

 A neolit életforma, majd annak rézkori továbbfejlődése a nagy régiós határzóna mentén sokkal inkább a 

kölcsönös  nyitottság,  együttműködés  szellemében  történt  mint  az  elkülönülésben.  A  régészeti 

kutatásokban a nyersanyag-kereskedelem, információcsere meglétére utaló emlékek a meghatározóbbak.

2. Az összehasonlítást gyengítő  , problémákat jelentő tényezők:

 A fenti 2500 évben a Kárpát-medencében húzódó ÉK–DNy-i irányú határzóna végig fennállt, amelyet a 

két  oldalán  lévő  régészeti  kultúrák,  gyökereiket  tekintve,  határozottan  különböztek  egymástól.  Ez  a 



különbség minden bizonnyal  jelen volt  a  világról  alkotott  felfogásukban  (hitvilág)  is.  (Pl.  nyugaton a 

„körárokrendszerek”, keleten a házakban lévő „kultikus sarok”) (BÁNFFY 1992)

 Az ökológiai  sajátosságok (mozaikos,  összetett  tájadottságok)  és egyéb,  főleg a  keleti  és  a  nyugati 

területek  hagyományai  magukban  hordoznak  olyan  mély,  eltérésre  utaló  jegyeket,  amelyek 

feltételezhetően  alapjaiban  érinthetik  a  hitvilágot  és  az  ahhoz  köthető  rituális  folyamatokat  is  (pl.  a 

vonaldíszes  extenzív  földművelés  technikájához  szervesen  kapcsolódó  körárkok,  a  balkáni  eredetű 

vízparti kultúrák termékenységi kultuszai).

 Nyelvi emlékek hiányában nem lehet biztos tudásunk arról, hogy a különböző, általunk szakrálisnak 

minősített régészeti jelenségek mögött milyen gondolati háttér húzódik meg és annak mik az idő és térbeli 

irányai és határai.

A fenti definíciós körülírásunkkal szerettük volna felvázolni, hogy a témánkhoz tartozó történelmi képből mely 

elemeket gondolunk meghatározónak a módszertani követelmények mérlegelésénél.

II.1.7. A téma kijelöléséhez előrevetített szociális és vallástörténeti 

keretekről

A témaválasztásnál a címben használt fogalmak magyarázatával csak a közvetlen értelmezés határait 

és buktatóit igyekeztünk feltárni. Közvetve viszont olyan fontos kérdések merülnek fel a régészeti jelenségek 

szellemi  hátterével  kapcsolatban,  melyek  lényegét  fontosnak  látszik  előre  vetíteni,  hogy  szándékunk  a 

továbbiakban követhető legyen. Ilyen kérdéseknek gondoljuk a következőket:

a. Mi jellemzi a Kr. e. 6000–3500 közötti időben a Kárpát-medencében élt emberek szociális viszonyait?

b.  Milyen előmegállapításokat kell tennünk a korabeli hitélettel kapcsolatba hozható régészeti tárgyak és 

jelenségek vizsgálatához?

II.1.7.1. Előrevetített szociális kép (vázlat)

A Kárpát-medencében  a  Kr.  e.  6000–3500 közötti  időszakban  itt  élt  embereket  mindenekelőtt  a 

letelepült életforma kialakulása, majd annak egyre intenzívebbé váló formái jellemezték. Az V. évezred második 

felére jelentkező ökológiai változások nyomán a „széttelepülés” új rendszere alakult ki.

A balkáni eredetű Körös–Starčevo–Criş-kultúrkör és a helyi őslakosság hagyományaiból kiinduló 

vonaldíszes kultúrkör telepei már lakóházak és a hozzájuk tartozó gazdasági terek rendszeréből állt. A neolit 

kultúrák továbbfejlődésével a telepek sűrűsödése, majd a tell-típusú koncentrált telepek megjelenésével olyan 

intenzív területi igénybevételi forma terjed el a Tiszai-kultúra időszakára, ami az addigi gyakorlathoz képest 

példa nélküli. (MAKKAY 1982a) A neolitizáció folyamatában viszonylag jól nyomon követhető a társadalom 

tagozódása a különböző nagyságú szociális egységekre. (RENFREW — BAHN 1999, 165–175) Az élelemtermelő 

életmód régészetileg tetten érhető alapegysége a lakóházból és hozzá tartozó kiegészítő épületekből és gazdasági 



udvarból álló elemi vagy esetenként talán nagycsaládi egység, amely a faluközösségekben a legelemibb 

szociokulturális integrációs szintet jelenti. (SAHLINS 1973, 162) Az egyes települések a neolitikumban jóval 

nagyobb nagyságrendbe tartoztak, mint egy családi egység. Ezeket a több családi egységből álló kis falvakat 

nevezhetjük nemzetségi egységnek is, amely egy nagyobb szociokulturális integrációs szintet képez. Egy vagy 

akár több száz lakóházból álló településen létrejöhetnek még nagyobb szociális egységek is, amelyeket 

nevezhetünk törzsi egységeknek; ezek már egy igen összetett és sokféle formában előforduló szociokulturális  

integrációs szintnek felelnek meg. (SERVICE ET AL. 1973, 153–168) Ezen a szinten már megjelenhetnek a 

közösségi rendeltetésű épületek, terek. Egyre több jel mutat arra, hogy ezeken a településeken belül vagy a 

közvetlen környezetükben állandó jellegű szakrális terek és épületek jönnek létre, amelyek nemcsak annak az 

egy településnek, hanem egy nagyobb tájegységnek a szakrális központjai is lehetnek.

A fenti  tények  alapján  a  Kárpát-medence  Kr.  e.  6000–3500 közötti  időszakában  itt  élt  régészeti 

kultúrák  népei  a  Service-féle  kategóriák  szerinti  törzsi szervezettségi  fokozat  szegmentáris  formájának 

(szociokulturális  integrációs  szint)  felelnek  meg és  bizonyos  vonások  már  előre  átmutatnak  a  főnöki típusú 

társadalmak  felé,  amit  másképpen  központosított  törzsi  társadalomnak  is  neveznek.  A  „főnökség”  jegyeit 

egyértelműen  a  rézkor  időszakában  lehet  felfedezni.  A  fejedelmi  sírok  (Tiszaszőlős)  és  az  abban  található 

kiemelten fontos presztízs tárgyak kiemelt vezéri kultuszra utalnak. (MAKKAY 1989)

A  kulturális  antropológia  jeles  képviselői  állapítják  meg,  hogy  a  hitvilággal  összefüggő  vallási 

szertartások átszövik, leképezik, sőt sokszor szabályozzák a társadalmi folyamatokat és mozgásokat. (DURKHEIM 

2003, 377–397; RAPPAPORT 1999, 429–437) Jelenleg sem a magyar, sem a külföldi ősrégészeti szakirodalom nem 

használja közvetlenül ezeket a társadalmi tagolódásra vonatkozó fogalmakat, melyek a kulturális antropológiából 

származnak,  mert  sok  oldalról  problémásnak  érzik.  Mindenekelőtt  a  bizonyossági  szintek  különbsége  miatt 

kisebb-nagyobb  integrációs  szintekről  beszélnek.  Egyedül  a  településeken  belüli,  jól  elkülöníthető  családi  

egységeket, mint alapegységet fogadják el. Közvetlenül mi sem használjuk, csak mint viszonyítási alapot.

A  mi  témánknál  elkerülhetetlenül  szükség  van  bizonyos  távoli,  áttétes  viszonyítási  formák 

alkalmazására,  mert különben lehetetlen lenne a rituális szertartásokkal kapcsolatban bármilyen megállapítást 

tenni  a  régészeti  „néma  jelenségek”  alapján.  Ezért  gondoljuk  úgy,  hogy  a  régészeti  kultúrák  rituális  

jelenségeinek  értelmezésénél  és  magyarázatánál  valamilyen  szinten  felhasználhatjuk  az  írásbeli  vagy  nyelvi  

emlékek alapján ismert hasonló társadalmi – szervezettségi fokú, időben és térben messze eső példákat is.

II.1.7.2. Előrevetített vallástörténeti kitételek (a temetkezéssel kapcsolatos 

gödrök kizárása a gyűjtésből)

Írásbeli  források  hiányában  csak  a  tárgyi  emlékekből  következtethetünk  rituális  cselekedetekre. 

Minden régész, aki behatóbban foglalkozik kultikus vagy rituális jelenségekkel, elkerülhetetlennek tartja, hogy 

azokat a forrástípusokat, amelyekből ki kell indulnia, felsorolja, magyarázatot fűzzön hozzá. (Pl.  BÁNFFY 1992, 

185–187;  MAKKAY 1975, 166;  T. BIRÓ 2003, 112;) A nagyobb összefoglaló kézikönyvekben és művekben is 



pontokba foglaltan összegzik azokat a régészeti szempontokat, amelyek mentén lehet a régészeti jelenségeket 

kultusszal  kapcsolatba  hozni.  (RENFREW —  BAHN 1999,  390–391)  Így  mi  is  felsoroljuk  azokat  a  régészeti 

jelenségeket, amelyek alapján a vallással kapcsolatba hozható cselekedetekre és funkciókra gondolhatunk:

• a telep hulladékai közt előforduló agyagszobrok és plasztikák;

• az árkokkal vagy oszlopokkal körülzárt terek, amelyek elkülönülnek a település többi részétől;

• olyan épületromok, amelyekben különleges funkciójú tárgyak vannak (agyagoltár, agyagplasztika);

• gödrök  vagy  árkok,  amelyek  betöltésében  különleges  leletegyüttesek  szerepelnek  (ép  edények, 

állatcsontok, kőeszközök).

Ezenkívül a hitvilággal kapcsolatban rengeteg információt hordoznak magukban a temetkezések: sírok a telepen 

belül  (házon belül) egyesével  vagy kiscsoportokban, majd a telepen kívüli  rendezett  temetők megléte  a már 

említett különálló fejedelmi sírokkal együtt  a korabeli  társadalom belső tagozódásáról és a vallásos világkép 

differenciáltságáról egyszerre beszélnek. (VEIT 1996, 37–43) 

A  temetkezésekkel  kapcsolatos  gödröket  viszont  módszertani  okokból  kizártuk  a  vizsgálandó 

objektumok közül. Ezt a kitételt azért kellett megtennünk, mert a temetőknél, temetkezéseknél teljesen „fordított  

helyzet” áll elő a régészeti kontextusok vizsgálatában, mint a telepeken vagy más, eleve nem szakrális területen  

keresendő rituális objektumok kiválasztásánál. A temetkezéseknél minden a hitvilággal függ össze; minden egyes  

jelenség eleve rituálisnak minősül, még ha semmi rendkívülit sem tartalmaz. Egy árok vagy egy üres gödör is a  

halotti kultusz kelléke lehet, ezért ott egészen más hozzáállással kellene közeledni a gödrök vizsgálatához. Mi az  

a  különleges  vonás,  ami  alapján rituális  közegből  kiemelhetjük  és  hétköznapi  funkciót  tételezhetünk  fel  egy 

régészeti objektum mögött, ami egy temetkezési helyen található?

II.1.8. A régészeti jelenségek értelmezésének elméleti problémáiról

A témaválasztás  kapcsán  szembe  kell  nézni  két  olyan,  az  értelmezési  formákra  és  az  értékelési 

szintekre vonatkozó módszertani problémával, ami behatárolja az anyaggyűjtési területünket és az elvégzendő 

vizsgálatoknak  és  a  lehetséges  összehasonlításoknak  is  feltételeket  szab.  Ezeket  a  kérdéseket  nevezhetjük a 

régészet  egyik  legsajátosabb  ismeretelméleti  problémáinak  is.  Az  angolszász  területeken  az  „újrégészeti” 

irányzat  felvetett  szinte  minden  olyan  módszertani  és  technikai  kérdést,  amellyel  a  régészet  művelői 

találkozhatnak. (RENFREW — BAHN 1999, 36–37) Mi most egy olyan problémakört vetünk fel, ami természeténél 

fogva  elsősorban  az  írott  szövegekkel  foglalkozó  tudományok  (történelem,  irodalomtudomány,  filozófia) 

alapkérdése: egy megismert szöveg alapján hogyan tehetünk megállapítást annak körülményeire, vonatkozásaira; 

a  „leírás”  és  „magyarázat”  milyen  viszonyokat  tételez  fel  az  elemző és  az  elemzés  tárgya  között;  a  nyelv 

sajátosságai milyen viszonyokat és értelmezési helyzeteket képeznek. (FABINY 1987, 179–198;  GADAMER 1990, 

11–27; GRONDIN 2002;)

Ebből  a  szemléletből  mi  a  témánk  értelmezéséhez  igazodva  két  problémakört  emelünk  ki  némi 

egyszerűsítéssel:  a  fogalmi  transzformáció  problémáját és  a  források  hitelesség  szerinti  osztályozásának a 

követelményét (kényszerét).



II.1.8.1. Fogalmi transzformációs szintek a régészeti jelenségek 

értelmezésében

Az alapproblémát a fogalmi (kettős !) transzformáció kényszere jelenti.

I. TRANSZFORMÁCIÓS SZINT
A régészeti lelőhelyeken található tárgyi emlékekből és az azokhoz tartozó dologi adatokból korabeli emberek 

tetteire  és  szándékára  kívánunk  következtetni.  Ez  úgy  történik,  hogy  a  megtalált  tárgyakat  és  jelenségeket 

elnevezzük a mi nyelvünkön, majd következtetéseket és feltételezett folyamatokat írunk le.

II. TRANSZFORMÁCIÓS SZINT
A régészeti jelenségek alapján feltételezhetünk egy olyan hitvilággal átszőtt gondolkodást, aminek a korabeli 

emberek által jól ismert nyelvi és gesztusbeli jelrendszere volt. A saját nyelvükön (jelrendszerükön) nyilván 

számtalan variáns megléte mellett egy valamilyen szinten mitologikus világot (mint magyarázó narratívát) is 

felépítettek. Ebből kiindulva végezték el azokat a kultikus szertartásokat és rituális tetteket, aminek emlékeit 

megtaláljuk ma a régészeti lelőhelyeken. Nyelvi emlékek hiányában ez az első értelmezési szint örökre rejtve 

marad előttünk, csak közvetett régészeti jellegű utalásokat tehetünk rá.

Ez  nem a  klasszikus  „hermeneutikai  probléma”,  amikor  egy  meglévő  szövegből  következtetünk 

vissza egy „ismeretlen elveszett szövegre”, hanem ennél sokkal bonyolultabb, mert egy „elveszett” (ismeretlen 

nyelv) alapján történt cselekvés ránk maradt tárgyi emlékeiből a saját nyelvünkön úgy utalunk egy történetre, 

hogy az az elveszett „első történetet” kívánja keresni. Ez a „fordított hermeneutikai helyzet” képezi leginkább a 

régészet lényegét akkor, amikor a korabeli hitvilággal kapcsolatos jelenségeket akarunk elemezni.

Nem vállalkozunk ennek a teljes folyamatnak a végigviteléhez. Témánk szerint csak a kiindulóponttal  

foglalkozunk. A régészeti jelenségek között felismerjük, kiválasztjuk és elkülönítjük, majd elemezzük a „rituális  

gödröket”. Összegyűjtjük,  majd a tárgyi és helyzeti mivoltukból adódóan korabeli eseményekre (cselekmény,  

szándék) kérdezünk rá. Következtetésünket az elnevezésben akarjuk kifejezni: áldozóhely-e az áldozó gödör, ha  

nem az, akkor miért nevezzük így stb.

II.1.8.2. A rituális gödrök értelmezésének hitelességi fokairól

A második módszertani  problémánk a források  minőségében  rejlik.  Az eltérő minőség az  adatok 

eltérő  hitelességét  jelenti. Az  eltérő  hitelességű  adatok  összehasonlításának  eredménye  kétségbe  vonható 

következtetésekre ad lehetőséget.

Az adatforrások hitelességi fokozatai:

a) elsődleges  hitelességi  fok  :  az  adatgyűjtő  folyamatosan  jelen  volt  az  ásatáson,  ő  dokumentálta  vagy 

valamilyen szinten részt vett benne, figyelemmel kísérte a jelenséget, az adatfeldolgozást és a tárgyak 



restaurálását  és  közben lehetősége  volt  folyamatosan  értelmezni azt,  később is  lehetősége  nyílik  az 

ásatási dokumentumokban és a leletek között kutatni;

b)másodlagos hitelességi fok  : az igényes, megbízható publikációban történt közlésekből való gyűjtés, ahol a 

régészeti jelenségek részletes leírással és képi, rajzi mellékletekkel dokumentáltak, de az adatgyűjtőnek 

nincs módja a személyes vizsgálatokra (autopsziára) vagy az eredeti ásatási dokumentumokban való 

kutatásra;

c) harmadlagos  hitelességi  fok  :  szűkszavú,  hiányos,  de  hiteles  közlés  vagy  szóban,  vagy  valamelyik 

szakfolyóirat hasábjain; szintén nincs lehetőség személyes vizsgálatokra.

Az  elsődleges  hitelességi  fokban gyűjtött  adatok  a  legalkalmasabbak  a  vizsgálatra.  A  másodlagos és 

harmadlagos hitelességnél az a legnagyobb módszertani probléma, hogy valaki más már eldöntötte, hogy ezek a  

jelenségek áldozó gödrök, eleve ezért tudjuk kigyűjteni. Az autopszia hiányában nehéz felülvizsgálni a közlő 

döntését. Márpedig az alaphelyzet azért kritikus ebben az esetben, mert a mi vizsgálatunk célja is az, hogy a 

fellelhető  tények  alapján  következtetve  a  lehetséges  cselekménysorra,  elnevezzük  a  gödröket.  Ezt  az 

ellentmondást  csak  kitétellel  lehet  feloldani.  Külön vizsgáljuk az  elsődleges  hitelességi  adatokat  és  külön a 

másodlagos és harmadlagos kategóriákhoz tartozókat, majd a következtetéseket is ennek függvényében szabad 

levonni.

II.2. A téma kérdései

1. Az  összegyűjtött  „rituális  gödrök”,  mint  különleges  régészeti  jelenségek,  a  leírások,  elemzések  és 

összehasonlítások  során  módszertanilag  képezhetnek-e  egy  olyan  bizonyossági  szintet,  ami  alapján 

kiemelve a lelőhely kontextusból formai,  betöltési  és körülmény adataikat  összehasonlítva  típusokat 

különíthessünk el, amelyek a funkciókkal állnak kapcsolatban?

2. A „rituális gödrökről” egyenként a lelőhely kontextusából nézve eldönthetőek-e, hogy funkcionálisan 

minek nevezhetjük azokat?

II.2.1. A TÉMA KÉRDÉSEIRE ADHATÓ VÁLASZOK LEHETŐSÉGEIRŐL

1. Az  első kérdés olyan módszertani  természetű,  amelyre  az elemző, leíró rész végén lehet  összesített 

képet adni, s azt a folyamatot kell értékelni, amin keresztül a „rituális gödrök” egyedeit felismertük, 

megalkottuk, létrehoztuk. E kérdés mögött a régészeti jelenségek között mindenképpen különlegesnek 

számító „rituális gödrök” statisztikai vizsgálhatóságának a problémája húzódik meg.

2. A második kérdés mögött az ősrégészet egyik legfontosabb ismeretelméleti problémája húzódik meg: a 

fogalmi megragadás kényszere, mint adatgyűjtési lépés már annyi előrevetített ítéletet tartalmaz, amely 

nehézzé  vagy  akár  lehetetlenné  is  teheti  a  későbbi  elemzéseket.  Ehhez  viszont  a  szakma  már 

szolgáltatott egy helyzetet, amelyből érdemes átfogalmazni és konkrétabbá tenni a kérdést.

De ehhez előbb szeretnénk kiemelni néhány fogalmat a régészeti szakirodalomból, és azok mentén konkrétabban 

tesszük fel a kérdést. 

A bothros — áldozó gödör — kultikus gödör — Opfergrube, sacrificial pit fogalmakat áttekintettük 

már  a  I.1.4.  részben.  A  végén  kiemeltük,  hogy  az  „áldozó  gödör”  kifejezés  a  magyar  szakirodalomban 

egyértelműen azt jelenti, hogy a gödör maga az áldozati cselekmény színhelye.



Alternatívaként kínálkozik egy másik kifejezés,  amely nem rokon ezzel, hanem lényegében tér el 

ettől. Ez a kifejezés a római és a provinciális régészetben jól ismert „favissa” kifejezés.  Ezzel kapcsolatban a  

Pauli–Wissowa  féle  lexikon  Favisae  Capitolinae  címszava  ezt  tartalmazza  (a  favissa  jelenti)  a  kapitoliumi 

templom területén földalatti sziklába  vájt üreget vagy  aknát, amelybe  nem áldozati ajándékként, hanem mint  

megőrző helyre rakták le a szolgálati szertartásokban szükséges istenszobrokat. Ezt a Capitolium felújításakor  

ásták ki, amikor a Lutatius Catulus consul által tervezett teljes templomi kerület mélyre fektetése, lesüllyesztése  

lehetetlenné vált. (P.W.R.E. 2054)

Mindezt a Gelliusnál (II.10) fennmaradt Terentius Varro írás alapján idézi a lexikon. A kivájt gödörre 

a  (cisterna)  szót  használja,  ami  egyértelműen  vízgyűjtő  aknát,  gödröt,  medencét  jelent.  Erről  az  antik 

auctorhelyről származik a „favissa” kifejezés, amely a középkorban is megmaradt, mint templomi kegytárgyakat 

magába fogadó föld alatti sziklaverem.

Az antik  régészetben  és  művészettörténeti  szakirodalomban,  főleg  a  rómaiba  így került  be olyan 

jelentéssel,  hogy  templomi  kellékeket,  istenszobrokat,  egyéb  vallással  kapcsolatos  szakrális  vonatkozású 

tárgyakat magába záró gödör. (LEBEGYEV 2007)

Ez  a  kifejezés  nem  ment  át  az  ősrégészeti  szakirodalomba.  Helyette  inkább  a  német  nyelvű 

irodalomban a körülírást választják: „sakraler Abfall” jelenti a „szent hulladékot” és az ezt magába záró gödör 

pedig  „sakraler  Abfallgrube”  néven  fordul  elő.  (STAPEL 2003)  Az  ilyen  betöltésű  vagy  rendeltetésű  gödröt 

magyarul mi is körülírással nevezzük el: „rituális szemetes gödör”.

A második kérdést úgy fogalmaznánk át, hogy a kiválasztott rituális gödrökről egyenként a lelőhely 

kontextusa függvényében történő leírása és elemzése alapján eldönthető-e az, hogy funkciója szerint „áldozó 

gödör” vagy „rituális szemetes gödör” volt-e?

II.2.2. A TÉMA KÉRDÉSEIHEZ TARTOZÓ RITUÁLIS FOLYAMAT LÉNYEGÉRŐL

A rituális  gödrök létrejöttéhez leginkább az  áldozat és az  áldozati szertartások köthetők. Röviden 

tekintsük át ezeknek a folyamatoknak a lényegét a vallástörténeti irodalom alapján.

Ezenkívül fontosnak tartjuk még, hogy az áldozati szertartások lényegéről felvázoljunk egy 

cselekményi modellt, amely a téma kérdései szempontjából megkerülhetetlen szemléleti fókuszpontot jelenthet.

Szintén le kell szögeznünk, hogy a régészeti kontextus keretében értelmezhető rituális gödrök 

funkcionálisan leszűkítik az áldozati szertartások számba jöhető körét.

II.2.2.1. AZ ÁLDOZATRÓL



Az áldozati szertartások és az azokhoz kapcsolódó régészeti jelenségek értelmezése előtt szükséges 

egy gondolatot leszögezni az áldozat lényegéről és szellemi hátteréről. Az áldozat lényegét tekintve az emberi 

gondolkodás két végpont között mozog.

Az egyik végpont, amikor majdnem egyenlő, kétoldalú viszonyként értelmezik az emberek és istenek 

viszonyát.  Különösen  egyes  ókori  szerzők  (pl.  Lukianos)  mitikus,  ironikus,  meseszerű  leírásait,  félreértve 

születtek  ilyen  értelmezések.  Ezekben  hangsúlyozták  benne  az  „agóraszellemet”,  hogy  az  istenekkel  való 

viszony  a  „do  ut  des”  alapú  hétköznapi  cserekapcsolatok  formáját  öltik,  különösen  a  jósdáknál  folyó 

szertartásokban vagy fogadalmi ajándék bemutatásoknál. (NILSSON 1967, 45–47)

A  másik  végpont az  abszolút  kiszolgáltatott  egyenlőtlen  viszony,  amelyet  a  keresztény 

kultúrkörökben Ábrahám és Izsák története testesít meg. Ábrahám az egyetlen kincsét, a későn született fiát 

készül feláldozni Isten parancsára, amikor az angyal megfogja a kezét.

Valójában az ókori kultúrák emberei nem tartották magukat semmilyen szinten egyenlőnek a Felsőbb 

Erőkkel, Szellemekkel. Alapélményük volt az istenekkel szembeni kiszolgáltatottság és az ehhez kapcsolódó 

félelemérzet (mysterium tremendum). Emellett áthatotta őket az emelkedettség (fascinans) érzése is. A Rudolf 

Otto által használt „numinózus” fogalom közelíti meg leginkább azt az összetett „életérzést”, „világérzést”, ami 

áthatotta az embereket régen (és talán ma is?), ha az Istenekre, Szellemekre, Természetfölötti Erőkre gondoltak. 

(OTTO 1997)

Ebben megtévesztő lehet a modern ember számára a természeti népek vidámsága és életöröme. De 

közelebbről megnézve ez egyáltalán nem így van. A „tremendum” vagy „numinózus” élmény sokkal áthatóbb, 

mint  a  modern  embernél.  A  vidámság  és  jókedv  az  a  szertartások  eleven  közösségi  vonatkozásainak  a 

következménye. (LÉVI-STRAUSS 1973)

II.2.2.2. Az áldozati szertartásokról

Az összefoglaló vallástörténeti művek, értekezések, lexikonok az áldozást vagy az áldozati szertartást 

valamilyen kommunikációs formának írják le, amely az ember és az isten vagy valamilyen Természetfölötti Lény 

között jön létre.

Az áldozati szertartások és rítusok rendkívül sokfélék, bonyolultak és összetettek lehetnek. (DURKHEIM 

2003, 301–316; NILSSON 1967, 44–47) Kultúránként, földrészenként és népenként más-más formában van jelen 

minden társadalomban. Azonkívül maga az áldozati szertartás a rituális folyamatok rendszerében sokszor csak 

egy szegmens rész. (DURKHEIM 2003; TURNER 2002, 11–59)  Léteznek olyan hosszú „tisztító” vagy „gyógyító” 

szertartások,  amelyek  különböző fázisaiban  többször  is  szerepel  az  áldozat,  mint  kapcsolatteremtési  forma. 

(DURKHEIM 2003, 310–315)  Bizonyos áldozati formák olyanok, mint a keresztény ember számára a napi ima; 

személyesen  a  házában  vagy  a  mindennapi  életében  is  végezheti,  de  vannak  alkalmak,  amikor  elmegy  a 

templomba és akkor egy jóval  nagyobb szertartás  keretében hívő közösségben teszi  ezt.  Ezenkívül lehetnek 



nagy,  évenkénti  ünnepek,  amikor  elmegy  egy  zarándokhelyre,  ott  hatalmas  tömegben  lesz  része  egy  olyan 

szertartássorozatnak, amelyben közösen imádkoznak.

Számtalan áldozati formát tartanak nyilván az ókori népeknél is. (NILSSON 1967, 132–157) Ezeket 

legtöbbször  az  alapján  nevezik el,  hogy milyen  tárgy  vagy dolog  játszik benne  központi  szerepet.  Így  van 

italáldozat  (libáció),  ételáldozat,  tojásáldozat,  hajáldozat  stb.  Külön  kategória,  amikor  állatot  ölnek: 

összefoglalóan véres áldozatnak hívják. Ilyenkor áldoznak kecskét, juhot, marhát, lovat. Az elnevezésnek vannak 

olyan formái is, amelyek az alapján történnek, hogy mit csinálnak az áldozati tárggyal vagy állattal. Ilyen, pl. az 

„égetéses”áldozatok elnevezés.

A szertartások leírásánál általában nem az áldozat leírása van a középpontban, hanem hogy melyik 

istennek  milyen  ünnepséget  vagy  szertartást  rendeztek,  amelynek  keretében  bemutattak  áldozatot  is  azon  a 

helyen, ahol annak az istennek a szenthelye, temploma van. Ilyen, pl. Bauphonia ünnepe, amit athéniak Zeusz 

tiszteletére tartottak, és aminek keretében különös módon áldoztak fel egy ökröt. (NILSSON 1967, 152–155)

Ugyanígy sokszor szerepelnek áldozat bemutató események a jóslások leírásánál vagy a jósdák 

működésének ismertetésénél. Ilyen Traphonios barlangi jósdájának a leírása, majd a jóslást kérők 

megjelenésének és áldozat bemutatási kötelezettségeinek az ismertetése (Pausanias IX. 39.) A hosszú, bonyolult 

szertartásban csak az elején kell bemutatnia egy kosáldozatot, amelynek belsejét meg kell mutatnia egy 

papjósnak; később már nincs ilyen jellegű motívum a szertartásban.

Az áldozati szertartásoknál még nagyon fontos esemény a  közös lakoma: a felszentelt, feláldozott 

állat vagy ital közös elfogyasztása, amely annak a szellemnek vagy Istennek a nevében történik, amelynek az 

egész ünnepi szertartás szól. (DURKHEIM 2003, 310–313)  Ilyenkor a lakoma által, amiben a levágott állat vérét 

kilocsolták  vagy  tűzben  elégették  a  húsát,  a  szertartás  résztvevői  egyesülnek  a  Természetfölötti  Erőkkel, 

Szellemekkel, Istenekkel.

Számunkra  ebből  a  legfontosabb  tény  az,  hogy  magát  az  áldozati  cselekményt  sohasem  lehet 

magányos elkülönült tettként szemlélni, hanem mindig valamilyen rituális szertartás részeként jelentkezik és a 

jelentése, valamint a jelentősége is azon belül értelmezhető biztosan.

II.2.2.3. Az áldozati cselekmény egy modellje

A téma kérdései miatt szükségesnek érezzük, hogy az áldozati cselekményt kiemeljük a rituális 

folyamatból és a különböző leírások alapján egy olyan általános modellben vázoljuk fel, amely elengedhetetlenül 

szükséges vizsgálati szempont lesz a „rituális gödrök” funkcionális értelmezésénél.

Az áldozati cselekményt úgy emeljük ki, hogy tudjuk, az maga legtöbbször a rituális folyamatban 

csak egy esemény a cselekménysorban. A legtöbb esetben kihagyhatatlan ugyan, de az egész rituális folyamat 

célja felől nézve mellékes tettnek minősül. Ezt a modellt a következő műnek és leírások alapján állítottuk össze: 

DURKHEIM 2003; HEGYI 2003a; LÉVI-STRAUSS 1973; NILSSON 1967; Pausanias: Descripciones Graeciae; SIMON 2003; 

TURNER 2002 (lásd az 1. táblázatot).



E modell szerint a téma második kérdése úgyis megfogalmazható, hogy a földbe került áldozattal 

kapcsolatos leletegyüttesek az áldozati szertartás melyik fázisának az eredményeként kerültek oda. A 

„főcselekmény” vagy az „utócselekmény” eredményeként tették le a föld alá azokat. Az szinte kizárt, hogy az 

„előcselekmény” közben kerülnének le a föld alá ezek a tárgyak. (Ha ismerhetnénk az őskorban az egyes 

áldozati cselekményekhez tartozó egész rituális folyamatokat és azt célja felől nézve felosztanánk ugyanígy elő-, 

fő-, utócselekményre, akkor nagyon sokszor maga az áldozat egésze a rituális „előcselekményekhez” tartozna 

legtöbbször, mert ez a rész a legtöbb esetben a kapcsolatteremtés (kommunikációs aktus) eszköze.)

Sajnos  a  fent  felvázolt  modellnek  a  hivatkozásokban  használt  leírások  szerint  pont  az  a  fő-  és 

utócselekmény közötti határvonal nem mindig egyértelmű. Így a feláldozott állat húsának az elfogyasztása lehet 

a  fő-,  de  az  utócselekmény is.  Úgy próbáltunk  különbséget  tenni,  hogy ha  az  áldozati  helyszínen  közösen 

fogyasztották  el,  akkor  a  főcselekmény  része,  ha  nem a  helyszínen,  hanem  külön-külön  minden  résztvevő 

hazaviszi  vagy  közösen,  de  máshol  fogyasztják  el,  akkor  az  áldozati  cselekmény  egésze  szempontjából  az 

utófázishoz  tartozik.  Ennek  megfelelően  nevezhetjük  az  általunk  kiválasztott  rituális  jelenségeket  áldozó 

gödörnek vagy rituális szemetes gödörnek.

II.2.2.4. Az áldozati szertartások értelmezésének régészeti kontextus adta 

határairól

Fontos szempont előre látnunk azt, hogy a régészeti lelőhelyeken található földbe ásott rituális gödrök 

léte erősen korlátozza az értelmezésnél felmerülő lehetséges áldozati szertartások körét.



Az antik vallástörténeti munkák egyértelműen kifejezik, hogy a nagyon gazdag és sokszínű áldozati 

ceremóniák  döntő többsége  a felszínen a föld felett  történnek  (templomok,  szent  helyek,  szabadtéri  oltárok 

közelében). Egyedül a khthonikus istenek tiszteletére ásnak le gödröt a földbe, hogy aztán abba vagy az áldozati 

állat vérét vagy más ital vagy étel áldozatot letegyenek. Ez leginkább Hádés (névadó példa Homérosnál),  de 

Démétér,  Persephoné, Poseidón is lehetett.  (NILSSON 1967, 444–481) Idetartozhatnak még az építő áldozatok, 

amelyeknek  szintén  van  „földhöz  kapcsolódó”,  „földben  lakó  istenekhez  vagy  szellemekhez”  kötődő 

vonatkozásuk.

Ezért, amikor a „rituális gödrök” funkcióját vizsgáljuk, hogy „áldozó gödör”-e vagy „rituális 

szemetes gödör”, akkor gyakorlatilag arra kérdezünk rá, hogy valamelyik khthonikus Szellemnek, Erőnek, 

Istennek mutattak be áldozatot, vagy valaki másnak — mutattak be áldozatot — a felszínen és annak 

emlékmaradványait temették el, megkülönböztetve a napi szeméttől.

Ez azért fontos szempont az őskori vallástörténet számára, mert a régészeti kontextusban vizsgált 

áldozati szertartások emlékaránya szükségszerűen egyoldalú. A felszínen folytatott áldozati vagy azt magába 

foglaló más rituális folyamatok emlékeinek nyomait nagyon nehéz megtalálni és elkülöníteni.

III. Leírások, elemzések

Az első bizonyossági fokba sorolható rituális gödröknél (a 77 felmerült lehetséges esetből végül is a 

témamegjelölésnél lefektetett szempontok szerint 21-et választottunk ki) a részletes leírás és elemzés egymástól 

elválaszthatatlan folyamat. Ennek kell tartalmaznia mindazokat a tényeket és mozzanatokat, amelyek elvezetnek 

bennünket ahhoz az „értekező helyzethez”, amikor fogalommal kiemelünk és meghozunk egy ítéletet: „rituális 

gödörnek” nyilvánítjuk a régészeti jelenséget.

Az egyes gödröknél az értelmezés lehetőségei erősen eltérnek egymástól. Van ahol nagyon széles és 

sokszínű helyzetek és jelenségek mérlegelésére nyílik lehetőség, és van ahol a lehetőségek tárháza igen leszűkül. 

Az  viszont  egyértelmű  tény,  hogy  minden  egyes  régészeti  jelenség  értelmezése  is  a  régészeti  lelőhelyen 

kezdődik. Úgy is mondhatjuk, hogy a feltárás maga a régészeti  jelenségek „elsődleges  meghatározásának” a 

folyamata. Elsősorban e miatt soroljuk ezt a helyzetet az első bizonyossági fokba.

III.1. A 174. és a 272. obj. sz. gödöregyüttes (Polgár–Csőszhalom-dűlő)
(1., 2. kép)

Ennek az objektumnak a jelentősége olyan naggyá vált, hogy egy teljes elemzéshez elengedhetetlenül 

fontos az összes ismert adatnak, de mindenekelőtt az ásatás körülményeinek és eseményeinek az ásatási 

dokumentumokon (ásatási napló, stratigráfiai könyv, fotók, rajzok) keresztül történő felelevenítése. Ennek az 



esetnek minden lehetséges adat és szempont szerint történő elemzését a módszertani lehetőségekre vonatkozó 

kérdés megválaszolásához elengedhetetlenül szükségesnek éreztük. (II.2.)

III.1.1. A feltárás története (Ásatási napló 1995, 62–76)

A 174. objektumszámon nyilvántartott gödör feltárása 1995. augusztus 12-én kezdődött el és 

szeptember 8-án fejeződött be. Közben a feltárt jelenségek átértékelése kapcsán újabb objektumszámokat 

osztottunk ki (272., 320.) az akkori ásatási értelmezési gyakorlatunknak megfelelően. Ezek alá különböző, ún. 

stratigráfiai számok tartoztak, amelyek a részjelenségeket igyekeztek a feltárás során a felismerés pillanatában 

rögzíteni. Egy új jelenség (pl. betöltésváltozás), új név, azaz szám. A feltárási körülmények mostohasága, a 

leletcsomagolás és a külön megkezdett restaurálási munkálatok „egymásra csúszása” miatt támadt némi zűrzavar 

a számozásban, ami miatt azt később egyszerűsíteni kellett. Ez egy külön problémakör lett a feldolgozás során, 

amit megpróbálunk külön áttekinteni majd.

A feltárás menetét és a dokumentálási lehetőségeket döntően befolyásolták az ásatáson a mostoha 

időjárási körülmények. Július közepétől augusztus végéig rendkívül sok eső esett (több mint 12 nap, lehetetlen 

volt érdemi földmunkát végezni a területen). A helyzetet nehezítette, hogy a 174. obj. sz. gödör az akkor több 

mint 2,5 hektárnyi összefüggő kinyitott területnek abba a középső részbe esett (BV 23-as négyzet), ami enyhén 

lemélyült és így a minden oldalról oda gyűlt víznek lefolyó árkokat próbáltunk nyitni gépi úton; sőt a 

meddőhányó mellett két vízgyűjtő medencét is ástunk, bízva abban, hogy az ott összegyűlő víz majd elpárolog 

utánpótlás hiányában. Ezzel szemben már augusztus 9-én az áll a naplóban, hogyha így esik az eső, megtelnek a 

medencék és a felületen lehetetlen lesz dolgozni.

A másik víz adta nehézséget a gödör aljának bontásánál a talajvíz természetes közelsége jelentette. 

Az ásatási felszíntől több mint 3,5 m-rel mélyebben jelentkező edénydepót gyakorlatilag hol felülről, hol alulról 

öntötte el a víz. A viszonylagos szárazabb napok után sem párolgott el úgy a talajvíz, hogy az edénydepó alja ne 

vízben állt volna. Ezen szivattyúzással sem lehetett segíteni. Ez nagyon nehézzé tette az edénydepó általunk 

„látványrétegekre” bontott felületeinek a feltárását, rajzolását. A legalsó részről csak fotó készült, a rajz 

elkészítése már lehetetlen volt.

Ugyancsak leszűkítette a feltárási folyamatot dokumentáló csapat lehetőségét a víz áztatta első 

kútbetöltés is. Ez a maga omlásveszélyével hamar arra kényszerítette az ásatókat, hogy lebontsák azt a betöltési 

falat, ami az első kút feltöltéséből maradt kb. 150 cm-es mélységben. Így a második kút (áldozó kút) leásását a 



dokumentálásnál a fenti kényszer miatt „kiszélesítettük” az első kút szélességére. Itt sikerült pontosan megmért 

metszetet készíteni a kúttest keresztmetszetéről. Ez a plusz lemélyülés adta a kútaknában található edénydepó 

„látványrétegenkénti” dokumentálási lehetőségét. Különösen a rajzolóknak kellett tudni tartósan megközelíteni a 

mélyen lévő (3,5 m) edénydepót. Ha szilárd falú lett volna a második kútakna beásása, akkor sem lehetett volna 

oldalrábontás nélkül dokumentálni az alján lévő leleteket. Ilyen átázás miatti omladékony földviszonyok 

közepette mind a második kút betöltéses oldala, mind az egész kettős kútoldal rányitással történő metszetre 

bontása több mint 4 m mélyen lehetetlen feladat volt. Az átnedvesedett fal beomlását semmilyen kitámasztással 

sem lehetett volna megakadályozni. Ennek a következményeit az értelmezésben még külön fogjuk elemezni.

A víz okozta nehézségek mellett voltak olyan „kuriózumszerű” események, amelyek néhány napra 

szintén hátráltatták a feltárást. 1995. augusztus 25-én a Magyar Köztársaság akkori elnöke, Göncz Árpád 

látogatta meg az ásatást, ahol mi a látványbemutatáshoz nem szedtük fel a két nappal korábban már dokumentált 

edényréteget (nem tudván, hogy van-e még másik alatta!?). Másnap, szombaton (augusztus 26.) ismét óriási eső 

zúdult a területre, ami lehetetlenné tette egészen a hét közepéig a gödör aljában való munkát.

A feltárás egyszerre folyt a 174. objektumtól K-re, kb. 26 m-re lévő 271. obj. sz. nagyméretű és a 

jóval délebbre lévő 302. és 363. obj. sz. gödröknél. (Ennek a felszínen történő „kalandozásnak” szintén a 

feltárandó térség közepére begyűlő víz okozta „szükségállapot” volt az oka. A magasabban lévő száradás által 

előbb alkalmassá váló területeken, különösen a két szelvényfal mentén haladtunk előre. Ez tükrözi a „kijelölő” 

számoknak (stratigráfiai számok) a sorrendje területi eloszlás szerint.) Ezekben a gödrökben feltűnően sok volt 

az égett patics és egyéb elszenesedett maradványok mellett az átlagnál jóval nagyobb mennyiségű edénytöredék, 

kőeszköz és állatcsontmaradvány volt a betöltésükben. Előfordultak benne emberi koponyadarabok és 

beletemetkezések is, hol a gödör aljába, hol a betöltésébe. Ezek közül kiemelkedett a már említett 271. obj. sz. 

gödör, amely a betöltésében különösen nagydarab áglenyomatos paticsdarabokat és három gyermeksírt is 

magában foglalt.

Ezen erős égésre utaló nyomok — amely a horizontális telep egészére egyáltalán nem volt jellemző 

— hívták fel a figyelmet rögtön az első ásónyom után a 174. obj. sz. gödörre, mert annak betöltésében is 

jelentkezett az erősen átégett paticsréteg, amely a betöltését igen keménnyé tette.

A másik tényező, ami a felszínen kijelölt, valamint a gödör ÉK-i részén a metszetben jelentkező 

forma alapján felmerült: a „kút lejáróval együttes” gyanúja, ami a feltárás eddigi történetében egy visszamenő 

felfedezés volt: a nagy szeméttel telt agyaggödrök alján és a házak mellett a kutak sokszor egészen hosszú 



lejáróárkokkal összekötve kerültek elő. Ezek azért utólag derültek ki, mert a betöltésükben sokszor nincs 

telepszemét és nem is az időjárás tölti fel omlással és vízbemosásos csíkokkal, hanem feltételezhetően 

mesterségesen gyorsan temetik be azokat a használat utáni időkben, talán a gyermekbalesetek elkerülése végett. 

A gyors és hasonló sárga agyaggal való feltöltés mind színben, mind tömörségben felismerhetetlenné tette ezeket 

a jelenségeket (a sírokhoz hasonlóan!) a terület kinyitása után közvetlenül. A későbbiekben a szél, a nap és a víz 

hatására megjelent a repedések mentén sokszor a növények gyökérzete vagy egy föld alatti rágcsáló segítségével 

a gödör széle, amely mentén utólag a kutak és a sírok tucatjait azonosítottuk a már feltárt területen. Itt azonban 

nem igazolódott be a „kútlejáró” gyanú, mert kiderült, hogy egy későbbi szarmata gödör vágott bele véletlenül a 

neolit gödörszélbe (293. obj.). Később világossá vált, hogy É-i oldalon egy másik szarmata gödör is érintheti 

(237. obj.). (3., 4. kép)

Két nappal később a gödör egészének az alsó felét borító paticsos betöltést egy újabb stratigráfiai 

számon különítettük el, mint eltérő karakteres réteget (485. str.). Feltűnő volt, hogy innen is áglenyomatos, külső 

felszínén „vonalas díszítésű”, jól átégett paticsdarabok kerültek elő. (Ásatási napló 1995, 63)

Újabb esős napok után (augusztus 22-én) tisztázódott, hogy a 174. obj. sz. gödör bontása befejeződött 

és az ÉK-i oldalából egy kút indul lefelé, amit mint új jelenséget új objektum-, és stratigráfiai számmal neveztük 

el (272. obj,. 539. str.).

Egyébként ezen időszakban a metszetre bontás nehézsége miatt a rétegenkénti dokumentálás (fotó, 

rajz) elmaradt, de a „kútlejáró” két metszetéről és egy már kibontott állapotáról átnézeti fotó készült. Ugyancsak 

a felszín „elsárosodásának” köszönhető az a zűrzavar, hogy az első stratigráfiai szám (338.) alatt csomagoltuk el 

a gödör leletanyagának legnagyobb részét. Ezután a különleges paticsbetöltés megkapta a 485. str. számot, amit 

különleges „paticsgyűjteményt”-ként határoltunk el a gödör egészét érintő nem annyira paticcsal teli betöltésétől 

(320. str.).

Végül a legalján, a lemélyülő nyugati oldalon, újra nagyobb mennyiségben jelentkeztek az erősen 

átégett paticsdarabok. Ez a réteg megkapta az 519. str. számot. Ebben a helyzetben — újabb elázás után a gödör 

még nem teljesen kibontott K-i sarkában nem egyértelműen látszott a lemélyülés — azt gondoltuk, hogy ez a 

paticsos nyugati oldalon lévő lemélyülés lesz a kút. Ezért először a 272. obj. számot ide rendeltük. 1995. 

augusztus 22-én kiderült, hogy a 174. obj. sz. gödör nyugati fele 35–40 cm-es lemélyülés után lezárul, míg a 

sárral átmosódott K-i oldal végsőnek szánt kitisztítása után egy majdnem szabályos négyszög alakú folt indul  

lefelé. Így átírtuk erre az oldalra a 272. obj. számot, hozzárendelve az 539. str. számot.



Másnap folytatódott a kútrész feltárása, amelyben augusztus 23-án elértük az edénydepót, amelyet 

kitisztítva bemutatásra meghagytunk a két nappal később sorra kerülő Göncz Árpád látogatására (1995. 

augusztus 25.).

Az augusztus 23-i bontásnál merült fel a szűk, négyszögletes gödör szélesítésének lehetősége. Mivel 

nem gondoltunk arra, hogy 180 cm után egy rendkívüli leletegyüttesre bukkanunk, így már a lelet nélküli kutak 

jól bevált gyors bontástechnikájával haladtunk lefelé. (Részben félve az újabb esőzésektől, részben a korábbi 

tapasztalatok alapján, miszerint a mély agyagnyerő gödrök aljánál nyíló víznyerő kutakban, gödrökben és 

lemélyedéseken (ebben az időben már 20-nál többet feltártunk) nagyon ritkán találtunk akár egy kerámia-, vagy 

csontdarabot is, rohamtempóban haladtunk lefelé. A gyors kútbontás rutinfeladattá vált az ásatáson.)

Itt a 272. obj. sz. kútnál azért feltűnő volt a betöltés módosulása. A 174. obj. sz. gödör feltöltése égett 

paticsos hulladék alatt még egy barnás, néhol fekete, elszenesedett szemcsékkel kevert rétegződés után egy 

viszonylag egynemű, sárga színű agyagfeltöltés fedte le az edénydepót.

Az edénydepó felső rétegének előkerülése után mindenki számára egyértelművé vált a gödör 

különleges volta. Mivel lent, a négyszögletes gödör beásása világosan látszott a 272. obj. sz. kút feltöltésében, 

ezért a nem dokumentált 174. obj. sz. gödör alján jelentkező négyszögletes folt alapján a kút teljes testébe 

másodjára beleásott kútakna különválása miatt a 320. obj. számot adtuk a gödörnek és a 615. str. számot. 

Hamarosan a gondosan „látványrétegenként” elkülönített „edényszeleteket” szintén elneveztük egy-egy str. 

számmal. Ezeket a str. számokat később visszavontuk, mert egyértelművé vált, hogy az áldozati célú edénydepó 

összetartozik, így feleslegesen bontottuk volna széjjel 7 „látványréteg” szerint.

A leletek jelentőségének tudatában a dokumentálás (fotó, rajz, naplóbeli leírások) kiszélesedett és 

igyekezett mindenre kitekintő lenni. Így a 7 rétegben bontott depóról 12 rajzot készítettünk és a helyszínen a 

felszedésnél összetartozónak látszó darabokat együtt csomagoltuk el összesen 151 tételben. Ezért pl. a Polgári 

Régészeti Bázison dolgozó restaurátor is bekapcsolódott az edények feltárási munkálataiba és közvetlenül 

elkezdte minden darabját külön tisztítani és restaurálni. Szintén megnő az értéke a 174. obj. sz. gödör 

kerámiaanyagának. Azt is előreveszik a mosásban, tisztításban és rögtön keresik a választ arra, hogy van-e 

összeillő darab a lenti hiányos edények és a fenti gödör kerámiatöredékei között. Tóth Gyula restaurátor talált is 

olyat, de közben kiderült, hogy a fenti gödör stratigráfiai számok szerinti tagolását nem követte pontosan a 

csomagolás, így a 174. obj. sz. gödör anyaga összekeveredett. Ezért az összeillő kerámiatöredékek csak a 174. 

obj. sz. gödör betöltésének és a földbe leásott áldozati leletegyüttesnek a közeli kapcsolatára utal. Arra a kérdésre 



viszont, hogy a 174. obj. sz. gödör betöltésében lévő 272. obj. sz. kút feletti sűrű paticsréteg az a négyszögletes 

kútakna tudatos fedése volt-e, vagy csak a 174. obj. sz. gödör teljes alját elfoglaló rétegbetöltés; nem tudunk 

válaszolni. (3., 4. kép) Az utolsó réteget, amely már egyértelműen a talajvíz szintje alá esett, sárral kevert formái 

miatt rajzban nem volt értelme megörökíteni, de némi szivattyúzás után fotón sikerült rögzíteni. A naplóban is 

részletesen rögzítésre került az utolsó két szint, amelyhez már csak kicsire összetört kerámiadarabok, egy 

őrlőkőtöredék (háromszög alakban) tartoztak, valamint egy kova magkő és szarvasagancs-darabokból és 

szarvaslábszár-csontokból álló állatcsontlerakás bélelte ki az edénydepó alját.

1995. szeptember 8-ra befejeződik a 174., 272., 320. obj. sz. gödöregyüttes feltárása és 

dokumentálása. Még beleástak a talajvíz alatt lévő iszapba, valamint a felszínen a gödör széleket átvizsgálták 

olyan nyomok után kutatva, amelyek még bővíthetik az információkat a gödör szerepével kapcsolatban. A gödör 

mélyén már nem találtak újabb leleteket, amelyek az edénydepóhoz tartoztak volna, csak a 272. obj. sz. kút 

betöltésének nyomait. Tehát a második beásás nem ment le az első kút aljáig, hanem valószínűleg csak az akkori 

talajvíz szintjéig. A felszínen a gödör közelében talált cölöplyuknyomok a 174. obj. sz. gödör szélét érintő két 

szarmata gödörhöz (237., 293. obj.) tartoznak.

III.1.2. A feltárás közbeni értelmezés története (A felismerés főbb állomásai 

időrendben)
A felismerések és megnevezések a számok kiadásához kapcsolódnak.

• 1995. július végén a BV 23-as négyzet K-i sarkába eső foltot 174. objektum-, és 338. str. sz. kijelöltük.

• 1995. augusztus 14-én megkezdődött a bontása és az égett paticsos betöltése miatt rögtön bekerült az 

égett  házelemeket  tartalmazó  neolit  gödrök  közé.  Megkapta  a  485.  str.  számot  az  égett  betöltés 

elkülönítésére. Itt felmerült már a gödör alatti kút lehetősége a 293. obj. sz. szarmata gödör metszetben 

jelentkező foltjával kapcsolatban történt kútfeljáró félreértelmezése kapcsán.

• 1995. augusztus 18-án a gödör teljes szélességű bontásával a patics melletti rész megkapta a 320. str. 

számot, majd a nap második felében a Ny-i oldalon lévő lemélyülést (kútgyanúval!) elkülönítettük az 

519. str. szám alatt.

• 1995.  augusztus  22-én  eldőlt,  hogy  a  174.  obj.  sz.  gödör  alján,  a  K-i  oldalon  egy  kút  betöltése 

körvonalazódott, nagyjából szabályos négyszögletes formában. Ez megkapta a 272. sz. objektum-, és az 

539. str. számot.

• 1995.  augusztus  23-án  kiderült,  hogy  a  kút  beásása  kettős  betöltésű,  ami  kétszeri  kiásásra  és 

betemetésre utal. A második beásás az első feltöltésében egy szabályos négyszögletes formában történt 

és az alján összetört edénydepó található. Ezért a második beásás megkapta a 320. obj. számot és a 615. 

str. számot.



• 1995. augusztus 29-től szeptember 8-ig, amíg van megjegyzés a naplóban a 320. objektumszám alatt 

elkülönített régészeti objektum mindenhol áldozó gödör vagy bothros néven szerepel.

III.1.3. A FELTÁRÁSON ÖSSZEÁLLT ELSŐ 
ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTELMEZÉS

A leletegyüttes jelentőségének felismerésével megnőtt érdeklődés nemcsak a dokumentációs 

figyelem kiszélesedését, a további régészeti adatok fokozott kezelését, valamint a restaurátori munka kiemelt ide 

koncentrálását jelentette, hanem a feltáró csoport folyamatosan értelmezte a jelenségeket és ennek a közös 

elemző gondolkodásnak egy tömör összefoglalása megtalálható a naplóban is (Ásatási napló 1995, 72), amely 

önkritikusan tekint vissza a feltárás folyamatára, de megfogalmazza azokat a kérdéseket is, amelyek majd 

kiindulópontjai lehetnek a későbbi feldolgozásnak. 

„Három fő kérdés vár megoldásra az áldozógödörrel, ill. létesítésének körülményeivel kapcsolatban. Az egyik     az, hogy a 174. obj. 

sz. gödör betöltése hogyan viszonyul a gödör felszíni betöltéséhez, tehát ahhoz a bizonyos omladékos, paticsos réteghez? 

Egynemű vele vagy később temették be, esetleg éppen fordítva?

Második kérdés az edénydepó maga, amely kb. 2 m mélységben kezdődött, hogyan viszonyul a felette lévő, ill.  a felszínhez 

közelebb lévő paticsos betöltéshez? Közvetlenül van-e köze hozzá vagy egyáltalán nincs?

Harmadik kérdés: az edénydepónak volt-e  kiásva elsődlegesen a gödör vagy bele  van ásva másodlagosan egy már korábban 

kiásott nagyobb gödörbe, konkrétan egy kútba?

A három kérdés közül legegyértelműbben a harmadikat tudtuk eldönteni, vagyis az edénydepót beleásták egy valamikori kút 

betöltésébe. Tehát a négyszögletes gödör belehelyezkedik egy kerekded, vagy inkább ovális kút laza szerkezetű, visszatöltött, 

sárga talajába. Ezt a négyszögletes gödröt tehát felülről ásták bele. Megszakításokkal, különböző szürkés, sárga agyagos 

betöltést is tartalmazó rétegekkel, de gyakorlatilag külön is elvált az egész kút homogén sárga belsejétől. A másik bizonyíték erre 

az, hogy nemcsak lefelé, hanem minden irányban oldalra is (elvált). Az áldozó gödör, ill. a valamikori kút leásása és feltöltése két 

különböző fázis. Ennek megfelelően a 320. objektum számot adtuk az áldozógödörnek (615. str.).

Az első és a második kérdésünkre nem tudunk ilyen egyértelmű választ adni. Tehát az áldozó gödör — mint említettük — 

négyszögletes formában bele van ásva a kútfeltöltésbe felülről. Az áldozó gödör legfelülről való beásása a paticsos betöltés alatt 

kezdődik. A paticsos réteg betöltése sokkal szélesebb és az emlékeink alapján sokkal szétszóródottabb, mint maga a négyszögletes 

gödör.  Tehát  nem állíthatjuk,  hogy  a  paticsos  betöltés  az  áldozati  gödör  visszatöltéséhez  tartozik,  vagyis  annak  befedése. 

Közvetlenül  az  alatta  lévő  rétegtől  —  amely  a  174.  obj.  sz.  gödör  aljával  nagyjából  megegyezik  —  már  jelentkezett  a 

négyszögletes beásás. Ugyanígy kérdéses a paticsos betöltéses résznek a 174. obj. sz. gödör többi betöltésének az összefüggése, 

vagyis egyszeri betöltés történt-e vagy pedig ez a rész külön van betöltve. Erre a kérdésre nagyon megnehezíti a választ az a 

tény, hogy ebbe a gödörbe — pontosan a pereménél — és a 174. obj. sz. gödör Ny-ra kinyúló nyúlványába pont belevágott a 236. 



obj. sz. kerek, szarmata gödör, amely D felé nagyon kis ponton érintkezik az eredeti gödör betöltésével. Azt kell mondanunk — 

mivel nem tudtuk, hogy ennek a kútnak lenn ilyen kettős szerepe lesz — ezt a kis rövid részt nem is figyeltük meg nagyon.”

III.1.4. A feltárás utáni feldolgozó, értékelő és bemutató munkáról 

(1995–2007)
A feltárás során kiderült a kutatócsoport számára ennek a leletegyüttesnek a fontossága, ezért mind a 

restaurálásban, mind az egyéb vizsgálatokban kiemelten kezelték a leleteket.

Az  első  nagy,  az  M3-as  autópálya  nyomvonalán  végzett  feltárásokat  bemutató  országos 

vándorkiállításon és az arról készült katalógusban is kiemelt helyen szerepelt az áldozó kút és annak restaurált 

edényegyüttese.  (RACZKY ET AL. 1997)  A  későbbiekben  is  Polgár–Csőszhalom  neolit  lelőhely  horizontális 

telepéről szóló tanulmányokban a legjelentősebb régészeti objektumként szerepel. (RACZKY ET AL. 2002; 2005)

Az  ausztriai  Heldenbergben  nyílt  kiállítás  katalógusában  (5.  kép)  már  egy  nagyon  szép 

gödörmetszettel  kombinált  ábrán  értelmezve  jelent  meg  az  edénydepó.  Feloldottuk  a  „látványrétegenként” 

dokumentált formából és a restaurált edények egymásfelettiségét értelmezve szemléletesen mutattuk be. (RACZKY 

ET AL. 2005)

Ehhez szükséges volt néhány kompromisszumot kötni. Az egyik, hogy a kissé zűrzavarosra sikeredett 

számozásos rendszerben mindenképpen el kellett végezni némi egyszerűsítést. A leglényegesebb, hogy a 272. 

obj. sz. elsődleges kút elfoglalta a 320. obj. sz., másodlagosan kiásott áldozó kút szerepét. Ez az értelmezés-

módosulás funkcionálisan a 174. obj. sz. gödör részének tekintette a víznyerő lemélyülést, az eredeti 272. 

objektumot. Így az ettől mindenképpen funkcionálisan különböző második leásás kapta a 272. obj. számot. 

Ebben az értelmezés-módosulásban szerepet játszott a 2001-ben feltárt 966. objektum tapasztalata is, ami sok 

helyen módosította a 174. obj. sz. gödör és a beleásott áldozó kút viszonyával kapcsolatos elképzeléseket.

A kompromisszumkötésnek a másik oka a hiányos dokumentáció volt, amelyben a feltárás leírásában 

részletesen  ismertetett  körülmények  következtében  bizonyos  megfigyelések  elmaradása  miatt  nem  lehetett 

egyértelműen tisztázni az „áldozó kút” beásásának a kezdetét.  A 174. obj. sz., elsődleges agyagnyerő  gödör 

telepszeméttel  történő  feltöltődése  előtt  vagy  után  ásták-e  bele  az  áldozó  kutat?  Ebben  szerepet  játszott  a 

leletcsomagoláskor  felcserélt  statigráfiai  számok  okozta  zűrzavar  is.  Mindenképpen  hiányzott  innen  egy 

metszetre bontás lépése, amely ezt a kérdést eldönthette volna.

Szintén hiányzott  egy metszetrajz  vagy fotódokumentum az  elsődlegesen  víznyerő  kútnak kiásott 

szélesebb  lemélyülés,  majd viszonylag  egynemű sárgásszürke,  legalább  a  174.  obj.  sz.  gödör  aljáig  történő 

feltöltés után a rituális céllal újra kiásott második szabályos négyszögletű kút helyzetének az ábrázolására. Igaz, 

erre vonatkozólag a naplóban egyértelműen rögzített megfigyelés leírása található, ami szerint a 174. obj. sz. 

gödör alján szabályos négyszögletes foltot vettek észre, amelyről sajnos fotó és rajz sem készült. Itt is szerepet 

játszott a 2001. évi 966. obj. sz. gödör feltárásának tapasztalata, ahol egy sokkal nagyobb méretű agyagnyerő 

gödör alján, közel a talajvízhez jelent meg a négyszögletes folt, egy ott is feltöltődött kút testében. A nagy gödör 

és az elsődleges víznyerő hely összetartozása itt sokkal egyértelműbb volt. Ott egyéb megfontolások miatt magát 



az  áldozó  kútaknát  sem különítettük  el  külön  objektumszámon,  csak  új  stratigráfiai  szám mentén  történt  a 

megkülönböztetés: egy bonyolultabb, több tényezős jelenségcsoportot kellett összefüggően értelmezni.

A heldenbergi kiállítás katalógusában (5. kép) az ásatók úgy döntöttek, hogy ragaszkodnak ahhoz a 

metszetrajzhoz, ami egyedül készült el az egész gödöregyüttesről. Ez a metszetrajz és az edénylerakatról készült 

fotók egyértelműen bizonyítják a kút  betöltésnek kettősségét,  de a metszetrajz  is  azt  az állapotot  rögzítette, 

ahogy az áldozati edénytömeget több mint két hét alatt feltárta, dokumentálta a feltáró csapat. A naplóban leírt 

megfigyeléshez is csak emlékezet alapján lehetett volna rajzot készíteni. Mivel ilyen nem készült, így maga a 

feltárás  résztvevői is  az önmagukkal  szkeptikus álláspontra helyezkedtek és csak az elkészült metszetrajzzal 

igazolható formában ábrázolták az áldozó kutat.  Így lett  az áldozó kút szélesebb testű („cilinderes  forma”). 

(RACZKY ET AL. 2005, 205) Igaz az utóbbi megjegyzés akkor is megfelelne, ha a 174. obj. sz. gödör aljáig vinnénk 

fel  a keskenyebb átmérőjű,  egyenes falú, négyszögletes formát.  A funkcionális  értelmezés szempontjából túl 

nagy különbséget nem jelent a két forma: talán csak annyit, hogy a keskenyebb alapján nem tételezhetünk fel 

hosszabb lenntartózkodást az áldozatot bemutatóktól.

III.1.5. A SZÁMOZÁS KÖRÜLI „ZŰRZAVAR” 
FELOLDÁSA

Az ásatásokon nyilvántartási könyvben a „Harris-matrix”-nak (HARRIS 1979) nevezett rendszer 

módosított formáját alkalmaztuk. A nagyfelületű, horizontálisan többségében nem érintkező, vertikálisan meg 

egyenesen ritkán rétegelt régészeti lelőhely kihívásához igazodva két számsor összekapcsolódásával vezettük a 

nyilvántartást. Az egyik számsor a „kijelölő” szám volt (stratigráfiai szám), a másik pedig az ún. „értékelő”. 

Ezekkel az objektum bontásának és egyben értelmezésének a folyamatát rögzítettük. (A kijelölésnél is adtunk ki 

objektumszámot egy stratigráfiai számhoz rendelve. A feltárás során a stratigráfiai számok növekedtek nagyobb 

mértékben, mert minden egyes új jelenséget azon a számsoron különítettünk el először. A funkcionálisan vagy 

korban elváló régészeti jelenségeket objektumszámokkal is elválasztottuk egymástól. Mindezt a feltárás 

befejezésénél rögzítettük a nyilvántartási könyvben és ez alapján végeztük el a leletcsomagolást és a fotók, 

rajzok nyilvántartásának is ez volt a módja. (NAGY 2001)

Akadtak tévedések és hibák a nyilvántartás kezelésében, de egészében jól igazodott ez a rendszer a 

nagy feltárások követelményeihez.

A 174. obj. sz., hosszúkás, agyagszerű gödör a telep szemétjével feltöltve:

 388. str. — felszíni leletekhez kevert 485. str.-hoz tartozó leletek

 485. str. — a gödör K-i oldalán lévő áglenyomatos paticstömeg

 320. str. — a gödör középső része betöltési leletanyagának egy része

 519. str. — a gödör Ny-i lemélyülésében lévő paticsok és leletek



Mivel mind a négy számon lettek leletek elcsomagolva, így meg kell mindegyiket tartanunk, de 

tudnunk kell, hogy a 338. str. sz. eredetileg felszíni anyaghoz sok került a 485. str. sz. egység és főleg a 320. str. 

sz. rész anyagából. Egyedül az 519. str. sz. egység nem keveredett a többi anyaggal.

A 272. objektum, a 174. obj. sz. gödör K-i felében víznyerési céllal kiásott kút, amit visszatemettek:

 539. str.  — a víznyerő kút betöltését  jelentette volna,  amelyből  a másodlagosan beásott  áldozó kút 

töltésével  egybebontva  sem  került  elő  lelet.  (Ez  a  gyanútlan  gyors  bontási  technikának  is  lehet  a 

következménye!)

A 320. objektum, a 272. obj. sz. kút feltöltésébe másodjára beásott négyszögletes formájú áldozó kút:

 615.  str.  —  ezen  a  számon  csomagoltuk  el  az  áldozati  leletegyüttes  összes  leletét.  (Az  ún. 

„látványrétegeknek” kiadott 6 új stratigráfiai számot még a feltárás közben megszüntettük.)

A 320. objektumszámot a feldolgozás során az azonos számból adódó zavar, valamint újabb funkcionális 

átértékelés miatt megszüntettük. Így az 539. str. számot, amin semmilyen leletanyag nem került elcsomagolásra, 

átírtuk a 174. obj. sz. gödörhöz funkcionálisan és így a 272. objektumhoz hozzárendelhetjük a 615. str. számot, 

amely magát az áldozó kutat jelenti az edénylerakattal együtt.

Így a jelenlegi módosított értékelési állapotnak a következő helyzet felelne meg a leginkább: létezik a 

174., 272. obj. sz. gödöregyüttes, amelyből a 174. obj. sz. gödör különböző betöltési részleteit a 320., 338., 485.,  

519. str. sz. egységek szerint osztottuk fel, ahol az első háromban keverve sikerült elcsomagolni a leleteket.  

Ehhez társul még a víznyerő kút lemélyülése 539. str. számon, amin nem csomagoltuk el a leleteket. A 272. 

objektum 615. str. száma jelenti az áldozó kutat a leleteivel együtt.

III.1.6. A 174. és a 272. obj. sz. gödöregyüttes formai és funkcionális leírása

A 174. obj. sz. gödör felszíni formája klasszikus hosszú gödör, aminek az alja tagolt formát mutat. (2-

4. kép) Az ásatási felszíntől 150 cm mélyen teknő alakban lesüllyedő forma. A gödör alján jelentkező tagoló 

padka relatívan 35–40 cm-rel emelkedik ki. A nyugati rész jóval nagyobb térfogatú, mint a keleti oldal. A keleti 

oldalba belevágott É-ról a 293. obj. sz. méhkas alakú szarmata gödör; ÉNy-ról a 237. obj. sz., szintén szarmata 

gödör érintette az oldalát. A gödör hossza 7,6 m, átmérője a Ny-i oldalon 2,3 m, míg a K-i részen 1,7 m. A keleti 

oldal alja enyhén ellipszis formába mélyül le a talajvízig. Ez a mélység a gödör aljától számítva közel 3 m. 

Összességében az ásatási felszíntől mért mélysége a kútnak kb. 4,5 m. Ennek a kúttestnek a legnagyobb 

szélessége 2,5 m. A beleásott „áldozó kút” szabályos négyszögletes formája az edénydepónál mérve 120×65 cm. 



Mélysége a 174. obj. sz. gödör aljától számítva az edénylerakat tetejéig 180 cm, míg maga az edénytömeg 

vastagsága 90 cm.

A két gödöregyüttes funkcióját az ásatási adatok alapján röviden a következőképpen foglalhatjuk 

össze. A 174. obj. sz. gödör agyagbányaként nyílt meg a 234. 243. 330. obj. sz. házak valamelyikének építési 

időszakában. Ehhez kapcsolódik részben vagy ezt a „ház kiszolgáló szerepet” erősíti és folytatja az a tény, hogy 

a K-i felébe leásnak egy kutat. Ez egyszerre lehetett állatok és emberek számára szükséges ivóvízkeresés és az 

agyaggal kapcsolatos munkákhoz (tapasztás, kerámiakészítés) szükséges „ipari víz” nyerése céljából. 

Természetesen a kétféle vízigény kielégítését valameddig egyszerre is betölthette a kút.

A következő változást az hozza, hogy a kút használata megszűnik és valószínűleg annak veszélyes 

volta miatt gyorsan betemetik agyaggal, nem várnak a telep szemétjénél való lassú természetes feltöltődés 

folyamatára. Ezért nem találunk telephulladékot a kút ezen betöltésében (lent sem).

Innen a megfigyeléseink hiányossága miatt a további feltételezhető események szerint két variációban 

kell gondolkodnunk:

A. variáció (3. kép)  : A kút mesterséges feltöltése után a 174. obj. sz. gödör a telep hulladékaival kezd 

lassan  vagy  gyorsan  (a  paticsok  valószínűleg  egy  tudatos  teleprendezés  által  egyszerre  vagy  több 

hullámban, de mesterségesen kerültek bele) megtelni.  Miután megtelt, kiválasztják ezt a helyet, hogy 

egy nagyobb rituális folyamat eredményeként a már egyszer kiásott kút feletti feltöltődést kibontsák, 

leássanak  a  vízig  és  letegyék  az  áldozati  leletegyüttest.  Majd  visszatemetik:  előbb  a  tiszta  sárga 

agyaggal takarják be, majd hamuval kevert agyaggal fedik le, a végén pedig egy akkor leégett! épület 

paticsaival töltik fel a telep járószintjéig.

B. variáció (4. kép)  : A kutat, miután funkcióját veszítette, mesterségesen feltöltötték az agyagnyerő gödör 

aljáig és mielőtt a gödör egésze el kezdett volna megtelni a telep hulladékaival, kiválasztották a rituális  

folyamat helyéül és a gödör aljánál vágták bele a keskeny, de szabályos négyszögletes áldozó kútaknát, 

ahol  elvégezték  az  áldozati  tárgyegyüttes  letételét,  majd  visszatemették  a  tiszta  sárga  és  pernyével 

kevert agyaggal a gödör aljáig. Ezután töltődik fel a 174. obj. sz. gödör a telep szemétjével, illetve a 

paticsos feltöltés lehet szándékos fedés is.

A két variáció közül egyértelműen a „B”-t tartjuk valószínűbbnek, mert a régi kútbetöltésbe való visszaásás 

sokkal logikusabb lépés a 174. obj. sz. gödör feltöltődése előtt, mint utána. Ezenkívül a 174. obj. sz. gödör Ny-i  

részében is jelentős mennyiségű hasonló minőségű paticsot deponáltak, ami minden bizonnyal egyszerre került  

bele az egész gödörbe. Sajnos itt a megfigyeléseink hiányossága miatt egyértelműen az „A” variáció sem zárható 

ki.



A továbblépés szempontjából 2001-ben, a 966. objektumnál megfigyelt jelenségek is egyértelműen a 

„B” variáció lehetőségét erősítették meg.

III.1.7. A leletek leírása

Az áldozó kút leletegyütteséből az edényeket gondosan restaurálták (5., 6. kép) (kiállításon vannak 

jelenleg is). Ezért azok pontosan leírhatóak. Az állatcsontok és a kövek viszont vizsgálat alatt vannak, így itt 

nélkülözni kellett az autopsziát. Azokat az Ásatási napló, a Stratigráfiai könyvek és a fotók alapján tudjuk 

megközelítőleg ismertetni, nyilván méretek és pontosabb leírás nélkül.

Az áldozó kút edényeinek egyenkénti leírása

1. Fazék (8. kép/1.)

Kihajló peremű edény, vállán függőlegesen két füllel megerősítve. Összetört állapotban került elő, kisebb 

darabok hiányoznak belőle.

m: 17,8 cm

sz.á: 13,4 cm

 f.á: 7 cm

2. Amforatöredék (8. kép/2.)

Szabályos, kettős kónikus testű, hengeres nyakú edény; hasvonalán két vízszintes füllel kiegészítve. Díszített, 

külső felületén fekete színű vonalas minta festésének nyomai látszanak. Az edény nyaka teljesen hiányzik, de a 

többi része szinte teljesen épen került elő.

m: 17,8 cm

ny.á: 11 cm 

 f.á: 5,2 cm

3. Amforatöredék (8. kép/3.)



Enyhén ferde állású, kettős kónikus testű edény, amelynek testvonalán két vízszintes fül van. Díszítet,: külső 

felületén fekete színű vonalas minta festésének a nyomai látszanak. Az edény szája hiányzik, de ezt és az egyik 

fülsérülést kivéve, ép testtel került elő.

m: 9,5 cm

 f.á: 2,7 cm

sz.á: 3 cm

4. Amfora (8. kép/4.)

Kettős kónikus testű, kisméretű edény, hasvonalán négy függőlegesen feltett füllel. Díszítetlen felületű, a szája 

körüli törések (egészre kiegészített) kivételével épen került elő.

m: 13,5 cm

sz.á: 6,2 cm

 f.á: 4 cm

5. Négykaréjos testű edény (8. kép/5.)

Enyhén kifelé hajló peremmel, alatta több helyen átfúrt lyukkal. A nyak és a perem részéből kitört darabok 

hiányoznak. Díszített, külső felületének egészén fekete bitumen és festék nyomai látszanak.

m: 16 cm

 f.á: 7,4 cm

sz.á: 11,6 cm

6. Fazék két füllel (8. kép/6.)

Egyenes falú edény, nyakán két függőlegesen feltett fül. Külső felületén fekete bitumenfestés nyomai látszanak. 

Erősen törött állapotban került elő. Több helyen kellett pótolni a hiányzó darabokat.

m: 18 cm

sz.á: 14,8 cm

 f.á: 7 cm

7. Amfora (9. kép/1.)

Enyhén ferde és aszimmetrikus testű edény, kónikus testvonalán két vízszintesen feltett füllel. Díszítetlen 

felületű; az egyik fülénél és a pereménél lévő sérülést kivéve épen került elő.

m: 29 cm

sz.á: 11 cm

 f.á: 8,4 cm

8. Fazék (9. kép/2.)



Enyhén ívelt testű, kifelé hajló peremű edény, hasvonalában négy kis bütyök rátétellel. Díszített, egész külső 

felületén halszálka és textilminta formáját követő fekete bitumenfestés nyomait őrzi. Összetört állapotban került 

elő, testéből több darab hiányzik.

m: 18,6 cm

sz.á: 15,8 cm

 f.á: 6,8 cm

9. Fazék (9. kép/3.)

Enyhén ívelt testű, kihajló peremű edény, hasvonalában négy függőleges bütyökkel díszített. Összetört 

állapotban került elő: testéből több darab hiányzik.

m: 14 cm

sz.á: 12 cm

 f.á: 5 cm

10. Fazék (9. kép/4.)

Enyhén ívelt testű edény, kihajló pereme alatt átfúrt lyukkal. Külső felületén vízszintes vonalak mentén fekete 

bitumenfestés lekapart nyomai láthatók. Teljesen épen került elő.

m: 14 cm

sz.á: 13 cm

 f.á: 6,8 cm

11. Amfora (9. kép/5.)

Szabályos, kettős kónikus testű edény, hasvonalán két vízszintes fülrátétellel. Összetörten került elő, több 

darabja hiányzik.

m: 27 cm

sz.á: 10 cm

 f.á: 6,8 cm

12. Amforatöredék (9. kép/6.)

Enyhén szabálytalan, torzított, kettős kónikus testű edény, amelyet két vízszintesen feltett füllel egészítettek ki. 

Díszített felületű, vonalsávos minta mentén fekete színű festés nyomai láthatóak. Összetört állapotban került elő. 

Testéből több darab, a nyaka pedig teljesen hiányzik.

m: 14,6 cm

ny.á: 8,8 cm

 f.á: 6,6 cm

13. Fazék (10. kép/1.)



Enyhén ívelt testű, kihajló peremű, díszítetlen felületű edény, oldalán két függőleges fülrátétellel. Összetört 

állapotban került elő, több darabja hiányzik. Kiegészített.

m: 19,4 cm

sz.á: 15 cm

 f.á: 7,2 cm

14. Amforatöredék (10. kép/2.)

Kettős kónikus testű edény, hasvonalán két vízszintes fülrátétellel. Nyaka teljesen hiányzik, de az edény többi 

része töretlenül került elő.

m: 20,2 cm

ny.á: 7,4 cm

 f.á: 3,1 cm

15. Amfora (10. kép/3.)

Kettős kónikus testű, enyhén szabálytalan formájú edény, hasvonalán két vízszintesen rátett füldísszel. Az edény 

nyaki része összetörten, a többi része épen került elő. Jelentős darabok nem hiányoznak belőle.

m: 30,6 cm

sz.á: 11,4 cm

 f.á: 9,6 cm

16. Amfora (10. kép/4.)

Kettős kónikus testű edény, amelynek enyhén kihajló pereme négyszögletes formára nyílik ki és a hasvonalán 

két vízszintesen feltett fül erősíti. Egész felülete gondosan díszített. Vörös alapon fekete festéssel, vonalas 

rombuszminta nyomai borítják be a külső felületét. Összetörten került elő, több darab hiányzik a testéből.

m: 29,6 cm

sz.á: 10,4 cm

 f.á: 8,2 cm

17. Amfora (10. kép/5.)

Kettős kónikus testű edény, amelynek hasvonalán két vízszintesen feltett fül található. Külső felülete 

rombuszmintás fekete festéssel díszített. Összetört állapotban került elő, testének jelentős részű darabjai 

hiányoznak.



m: 28,8 cm

sz.á: 10,8 cm

 f.á: 8,6 cm

18. Nyaktöredék (amfora) (10. kép/6.)

Nyaktöredéke egy minden bizonnyal kettős kónikus testű amforának. Enyhén kihajló peremű, hengeres 

nyaktöredék, külső felülete gondosan díszített: vörös alapon fekete színű festéssel háromszög alakú vonalsáv 

fedi le az edény külső felületét. Pontosan a fekete festett vonallal vízszintesen lezárt vonalnál tört le az 

edénytestről a nyaki rész.

m: 12 cm

sz.á: 9,6 cm

ny.á: 8,2 cm

19. Amforatöredék (11. kép/1.)

Kettős kónikus testű, enyhén szabálytalan formájú edény, hasán egy vízszintesen feltett füllel megerősítve. Az 

edénytest épen került elő, csak a nyaki része hiányzik.

m: 23,6 cm

sz.á: 10,8 cm

 f.á: 8 cm

20. Fazék (11. kép/2.)

Hengeres nyakú kónikus testű edény, amelyet nyaki és hasi találkozási vonalánál függőlegesen feltett füllel 

egészítettek ki. Felületén díszítés nyomai látszanak. A has felső részén függőlegesen feltett bütyökdísz és 

vonalas mintás fekete festés nyomai láthatóak. Az edény hosszában tört el és az egyik része teljesen hiányzik.

m: 23,2 cm

sz.á: 17 cm

 f.á: 7 cm

21. Fazék (11. kép/3.)

Tagolatlan testű, enyhén kihajló peremű edény, amelyet a pereme alatt függőlegesen feltett két füllel egészítettek 

ki. Épen került elő.

m: 16,6 cm

sz.á: 13,8 cm

 f.á: 6,6 cm

22. Fazék (11. kép/4.)



Enyhén kihajló peremű edény, amelyet két, függőlegesen feltett füllel egészítettek ki. Összetört állapotban került 

elő, testének jelentős része hiányzik.

m: 25 cm

sz.á: 17 cm

 f.á: 7,8 cm

23. Amfora (11. kép/5.)

Kettős kónikus testű, hengeres nyakú edény, amelyet hasvonalán két vízszintes feltett füllel erősítettek meg. 

Külső felülete fekete vonalmintás festéssel díszített. Összetört állapotban került elő. Az edénytestből jelentős 

rész hiányzik.

m: 34,8 cm

sz.á: 11,8 cm

 f.á: 8,2 cm

24. Fazék (12. kép/1.)

Enyhén kihajló peremű, hengeres nyakú, kónikus testű edény, a has és a nyak találkozásánál függőlegesen feltett 

füllel kiegészítve. Összetörve került elő, jelentős része hiányzik.

m: 18,4 cm

sz.á: 13 cm

 f.á: 5,2 cm

25. Fazék (12. kép/2.)

A nyak és a has találkozásánál tagolt testű edény, oldalán két függőlegesen feltett bütyökfüllel kiegészítve. 

Teljesen épen került elő, csak az alsó felén volt egy törés.

m: 17 cm

sz.á: 11 cm

 f.á: 6,4 cm

26. Nyaktöredék (12. kép/3.)

Hengeres testű, enyhén kihajló peremű nyakrésze egy valószínűleg kettős kónikus testű amforának. A külső 

felülete vörös alapon fekete vonalmintás festéssel díszített. Több darabra törve került elő.

m: 12 cm

sz.á: 12 cm

ny.á: 13 cm

27. Fazék (12. kép/4.)



Széles, hengeres testű edény két oldalt függőlegesen feltett füllel kiegészítve. Külső felülete vörös alapon fekete 

vonalfestéssel díszített. A fülek átfúrásának magasságában vastag fekete festett csík osztja ketté az edény 

felületét. Töredékesen került elő, a fenék- és peremrészből hiányoznak részek.

m: 9,6 cm

sz.á: 8,8 cm

 f.á: 4,4 cm

28. Fazék (12. kép/5.)

Hengeres nyakú, kónikus testű edény, vállánál két függőlegesen feltett füllel megerősítve. Szájából hiányzik egy 

jelentős darab.

m: 21 cm

sz.á: 13,8 cm

 f.á: 7,8 cm

29. Amforatöredék (12. kép/6.)

Kettős kónikus testű, hengeres nyakú edény, hasvonalán két vízszintesen feltett füllel kiegészítve. Felülete 

vonalmintás fekete festéssel díszített. A nyakának jelentős része hiányzik. Az edény többi része épen került elő.

m: 25,6 cm

sz.á: 9 cm

 f.á: 7,2 cm

30. Amfora (13. kép/1.)

Kettős kónikus testű, hengeres nyakú, enyhén ferde állású edény, amelyet hasvonalán két vízszintesen feltett 

füllel egészítettek ki. A nyaki rész indulásánál több függőlegesen feltett bütyök díszíti a felületét. Összetörve 

került elő. Jelentős darabok hiányoznak a testéből.

m: 30 cm

sz.á: 10 cm

 f.á: 8,8 cm

31. Fazék (13. kép/2.)

Kónikus testből hengeres nyakba ívelten átmenő edény enyhén kihajló perem alatti részen átfúrt lyukakkal. 

Hasvonalán négy függőlegesen feltett kis fül egészíti ki. Szájánál törten került elő, néhány darab hiányzik belőle.

m: 17,8 cm

sz.á: 14,2 cm

 f.á: 6,2 cm

32. Nyaktöredék (13. kép/3.)



Perem felé enyhén keskenyedő nyaktöredék egy valószínűleg kettős kónikus testű, hengeres nyakú amforából. 

Szélein sérülten, de egy darabban került elő a nyaktöredék, de a hozzá tartozó edénytest nélkül.

m: 14 cm

sz.á: 12 cm

ny.á: 14 cm

33. Amforatöredék (13. kép/4.)

Kettős kónikus testű és valószínűleg hengeres nyakú edény, amelynek feltűnően legömbölyített hasvonalán két 

vízszintesen feltett bütyökfül található. Felületét vörös alapon fekete vonalmintás festéssel díszítették. A 

nyakvonal feletti rész hiányzik. A meglévő edénytest egy oldalrepedés ellenére nagyjából épen került elő.

m: 18,4 cm

sz.á: 9,6 cm

 f.á: 7,2 cm

34. Amfora (13. kép/5.)

Kettős kónikus testű, hengeres nyakú edény enyhén legömbölyített, hasvonalán két vízszintesen feltett füllel 

kiegészítve. Felületét vörös alapon fekete vonalmintás festéssel díszítették. Összetörve került elő. A pereméből 

hiányzik egy jelentős darab.

m: 28,2 cm

sz.á: 10 cm

 f.á: 7 cm

35. Fazék (13. kép/6.)

Enyhén kihajló peremű edény, amelyet vállánál két vízszintesen feltett füllel erősítettek meg. Vörös színű 

felületét a nyaki résznél felfestett vízszintes fekete sáv látványosan tagolja. Épen került elő.

m: 18,6 cm

sz.á: 15 cm

 f.á: 5 cm

36. Fazék (14. kép/1.)

Kónikus testű, hengeres nyakú edény enyhén kihajló peremmel. A nyak és has találkozásánál lévő vonalnál két 

függőlegesen feltett füllel egészítették ki, még két bütyökkel is díszítették a felületét. Kevés töréssel majdnem 

épen került elő.

m: 24 cm

sz.á: 14,6 cm



 f.á: 9,6 cm

37. Amforatöredék (14. kép/2.)

Kettős kónikus testű, hengeres nyakú, enyhén ferde állású edény, amelyet két oldalán vízszintes fülekkel 

egészítettek ki. Összetörten került elő, a perem részei hiányoznak.

m: 28 cm

sz.á: 11 cm

 f.á: 8 cm

38. Amforatöredék (14. kép/3.)

Kettős kónikus testű, valószínűleg hengeres nyakú edény, amelyet hasvonalán vízszintesen két füllel egészítettek 

ki. Összetörve került elő. Hiányzik a nyaka teljesen.

m: 27,8 cm

sz.á: 17 cm

 f.á: 9,6 cm

39. Amfora (15. kép/1.)

Kettős kónikus testű, hengeres nyakú, erősen ferde állású edény, amelyet hasvonalán vízszintesen feltett fülekkel 

erősítettek meg. Felületét vörös alapon fekete vonalmintás festéssel díszítették. Összetörve került elő. Nyakából 

jelentős rész hiányzik.

m: 27 cm

sz.á: 16 cm

 f.á: 8 cm

40. Nyaktöredék (15. kép/2.)

Hengeres formájú nyaktöredék, valószínűleg egy kettős kónikus testű, hengeres nyakú amforaedényből. A 

felületét vörös alapon fekete vonalmintás festéssel díszítették. Mindenhol töredékes.

m: 14 cm

ny.á: 14 cm

sz.á: 11,5 cm

41. Miniatűr pohár kiöntőcsővel (15. kép/3.)

Díszítetlen felületű, enyhén kiszélesedő peremű edény, oldalából egy átfúrt kiöntőcső áll ki. Épen került elő.

m: 9,2 cm

sz.á: 9 cm

 f.á: 5,4 cm

42. Fazék (15. kép/4.)



Kónikus testű, kihajló peremű edény, amelyet nyakánál két függőlegesen feltett füllel egészítettek ki. Épen került 

elő.

m: 17,8 cm

sz.á: 12 cm

 f.á: 7,4 cm

43. Fazék (15. kép/5.)

Kónikus aljú, hengeres felső testű edény enyhén kihajló peremmel, oldalról két függőlegesen feltett bütyökfüllel. 

Összetörve került elő, de jelentős darab nem hiányzik belőle.

m: 17,4 cm

sz.á: 13,2 cm

 f.á: 6,8 cm

44. Fazék (15. kép/6.)

Kónikus aljú, hengeres felső testű edény enyhén kihajló peremmel, oldalról két függőlegesen feltett bütyökfüllel. 

Összetörve került elő, pereméből hiányzik néhány darab.

m: 22,2 cm

sz.á: 14,2 cm

 f.á: 8,6 cm

45. Fazék (16. kép/1.)

Vékonyfalú, enyhén ívelt hengeres testű edény, kihajló peremmel. A pereme környékén enyhén összetörve került 

elő. Pereméből hiányzik néhány kisebb rész.

m: 18 cm

sz.á: 15 cm

 f.á: 6,8 cm

46. Fazék (16. kép/3.)

Vékonyfalú, enyhén ívelt hengeres testű edény, kihajló peremmel. A perem alatt átfúrt lyuk található. Összetörve 

került elő. Az aljából jelentős rész hiányzik.

m: 14 cm

sz.á: 12,2 cm

 f.á: 7 cm

47. Nyaktöredék (16. kép/2.)



Hengeres testű enyhén kifelé hajló peremű nyakrésze egy valószínűleg kettős kónikus testű amforának. A külső 

felülete vörös alapon fekete vonalmintás festéssel díszített. Több darabra törve került elő.

m: 13,2 cm

sz. á: 9,6 cm

ny. á: 12 cm

48. Amforatöredék (16. kép/4.)

Szabályos formájú, kettős kónikus testű edény, amelyet két vízszintesen feltett füllel egészítettek ki. Díszített 

felületű, vonalsávos minta mentén fekete színű festés nyomai láthatóak. Összetört állapotban került elő. Testéből 

több darab, a nyaka pedig teljesen hiányzik.

m: 20 cm

ny.á: 12 cm

 f.á: 5,8 cm

49. Amfora (16. kép/5.)

Enyhén ferde és aszimmetrikus testű edény, kónikus testvonalán két vízszintes feltett füllel. Az edény 

összetörten került elő. A hasánál jelentős darabok hiányoznak.

m: 22 cm

ny.á: 10,6 cm

 f.á: 5,8 cm

50. Fazék (16. kép/6.)

Kónikus testű, kihajló peremű edény, amelyet nyakánál két függőlegesen feltett füllel egészítettek ki. Épen került 

elő.

m: 21,6 cm

sz.á: 16,4 cm

 f.á: 6,8 cm

51. Fazék (16. kép/7.)

Enyhén szabálytalan formája miatt ferde állású, hengeres nyakú és torzított kónikus testű edény, amelyet 

vállvonalában két függőlegesen feltett füllel erősítettek meg. Összetörve került elő. Jelentős része hiányzik.

m: 22 cm

sz.á: 12,4 cm

 f.á: 7 cm



52. Fazék (17. kép/1.)

Kónikus aljú és hengeres felső testű edény, amelyet oldalán két függőlegesen feltett füllel egészítettek ki. 

Összetörve került elő, de jelentős rész nem hiányzik belőle.

m: 20,8 cm

sz.á: 16,4 cm

 f.á: 7,6 cm

53. Amforatöredék (17. kép/2.)

Szabályos, kettős kónikus testű, hengeres nyakú edény, hasvonalán a két fül elhelyezkedése enyhén 

aszimmetrikus. Díszített, külső felületén fekete színű vonalmintás festés nyomai látszanak. Az edény nyaka 

hiányzik, de a többi része szinte teljesen épen került elő.

m: 22,6 cm

sz.á: 9 cm

 f.á: 6 cm

54. Amfora (17. kép/3.)

Kettős kónikus testű edény, amelynek hasvonalán két vízszintesen feltett fül található. Az edénytest épen került 

elő, csak a nyaki rész tört össze és abból hiányzik egy jelentős peremrész.

m: 33,6 cm

sz.á: 12,8 cm

 f.á: 9,2 cm

55. Fazék (17. kép/4.)

Kettős kónikus aljú és hengeres felső testű edény, enyhén kihajló peremekkel. Perem alatt több átfúrt lyuk 

található rajta. Hasvonalát 5 darab bütyökrátétellel díszítették. Összetörve került elő, de jelentős darab nem 

hiányzik belőle.

m: 22 cm

sz.á: 16,8 cm

 f.á: 7,8 cm

56. Amforatöredék (17. kép/5.)

Kettős kónikus testű és hengeres nyakú edény enyhén befelé húzott peremrésszel. A legömbölyített hasvonalon 

vízszintesen feltett bütyökfül helye látható. Felülete vörös alapon fekete vonalmintás festéssel díszített. Összetört 

állapotban került elő. Nyakából, aljából jelentős rész hiányzik.



m: 25 cm

sz.á: 10 cm

57. Amfora (18. kép/1.)

Kettős kónikus testű és hengeres nyakú, ferde állású edény enyhén kihajló peremmel. Nyaka az edény testéhez 

nézve feltűnően keskeny és hosszú (majdnem korsóforma). Felső része vörös alapon fekete vonalmintás festéssel 

díszített. Összetörve került elő. Alsó részéből és pereméből hiányzik néhány darab.

m: 25 cm

sz.á: 6,2 cm

 f.á: 7,2 cm

58. Fazék (18. kép/2.)

Kónikus aljú, hengeres felső testű edény enyhén kihajló peremmel, melyet oldalról két függőlegesen feltett 

bütyökfüllel egészítettek ki. Összetörve került elő, de jelentős darab nem hiányzik belőle.

m: 22,4 cm

sz.á: 16,6 cm

 f.á: 8,8 cm

59. Fazék (18. kép/3.)

Kónikus aljú, hengeres felső testű edény enyhén kihajló peremmel, melyet oldalról két függőlegesen feltett 

bütyökfüllel egészítettek ki. Összetörve került elő, de jelentős darab nem hiányzik belőle.

m: 21,6 cm

sz.á: 15,6 cm

 f.á: 8 cm

60. Fazék (18. kép/4.)

Enyhén ferde állású, hengeres nyakú edény, amelyen nem egy magasságban vannak a vízszintesen feltett fülek. 

Épen került elő, csak a szájánál van némi csorbulás.

m: 26,2 cm

sz.á: 12 cm

 f.á: 8,5 cm

61. Fazék (18. kép/6.)

Kónikus aljú, hengeres felső testű edény enyhén kihajló peremmel, melyet oldalról két függőlegesen feltett 

bütyökfüllel egészítettek ki. Összetörve került elő, de jelentős darab nem hiányzik belőle.

m: 23 cm



sz.á: 14 cm

 f.á: 7 cm

62. Amfora, a vezérdarab (18. kép/5.)

Ferde állású, kettős kónikus testű és hengeres nyakú edény, amelyet hasvonalán vízszintesen feltett fülekkel 

egészítettek ki. Az edény nyaka és teste az alsó rész kivételével vörös alapon összetett vonalmintával az egész 

felületet befedve fekete festéssel díszített. Az edény nyakának és hasának találkozásánál húzott fekete sáv két 

különböző mintaformára tagolja a felületet. A nyakon rombuszok fedik be a felületet, míg a hasrészen 

keresztformában végződő „labirintus”motívum teríti be az edény külső felületét. Az ábrarendszer igazodik az 

edény ferde voltához. Az edény legszebben megmaradt felületdíszítése mellett a másik különlegessége, hogy 

teljesen épen maradt meg a többségében összetört edényegyüttes közepén.

m: 27 cm

sz.á: 11,2 cm

 f.á: 6,8 cm

63. Fazék (19. kép/1.)

Kónikus testű, kihajló peremű edény, amelyet nyakánál két függőlegesen feltett füllel egészítettek ki. 

Összetörten került elő. Felső részének jelentős hányada hiányzik.

m: 14,2 cm

sz.á: 9 cm

 f.á: 5 cm

64. Amfora (19. kép/2.)

Enyhén ferde állású, kettős kónikus testű és hengeres nyakú edény, amelyet hasvonalán vízszintesen feltett 

fülekkel egészítettek ki. Az edény nyaka és teste az alsó rész kivételével vörös alapon összetett vonalmintával az 

egész felületet befedve fekete festéssel díszített. Az edény egész felületét egyformán díszítették, amely az erős 

lekopás ellenére a felső kétharmadnyi felületén minden oldalról megőrizte a díszítő mintaformákat. A nyaki 

részen ugyanazon rombuszháló fedi be az edény felületét, mint a 62. számú edénynél. A hason lévő motívumok 

viszont már eltérőek. Teljesen épen került elő.

m: 17,8 cm

sz.á: 9 cm

 f.á: 6 cm

65. Amfora (19. kép/3.)



Enyhén ferde és aszimmetrikus testű edény, kónikus testvonalán két vízszintesen feltett füllel. Nyakának, 

hasának a ferdeségét tovább erősítő felfestett fekete sáv tagolja és díszíti a felületet. Összetörve került elő, de 

jelentős darab nem hiányzik belőle.

m: 28,6 cm

sz.á: 9,8 cm

 f.á: 7,6 cm

66. Fazék (19. kép/4.)

Kónikus aljú és hengeres felső testű edény, amelyet oldalán két függőlegesen feltett füllel egészítettek ki. 

Összetörve került elő, de jelentős rész nem hiányzik belőle.

m: 14,6 cm

sz.á: 12,8 cm

 f.á: 5,2 cm

67. Amfora (19. kép/6.)

Szabályos kettős kónikus testű edény, hasvonalán két vízszintesen feltett fül egészíti ki. Összetörten került elő, 

több darabja hiányzik.

m: 28 cm

sz.á: 23 cm

 f.á: 20 cm

68. Amfora (19. kép/5.)

Kettős kónikus testű és hengeres nyakú enyhén kifelé hajló peremű edény, amelyen a hasvonalán két, a nyak és a 

has találkozási vonalán pedig négy függőlegesen feltett fül található. Összetörve került elő. Több darabja 

hiányzik.

m: 17 cm

sz.á: 9 cm

 f.á: 6 cm

69. Fazék (19. kép/7.)

Kónikus testű kifelé hajló peremű edény, amelyet nyakánál két függőlegesen feltett füllel egészítettek ki. 

Pereméből hiányzik egy jelentősebb darab, de ezt leszámítva épen került elő.

m: 17 cm

sz.á: 14 cm

 f.á: 7 cm

70. Fazék (20. kép/5.)



Kónikus testű, kihajló peremű edény, amelyet nyakánál két függőlegesen feltett füllel egészítettek ki. Az edény 

külső felülete, főleg a nyaki rész vörös alapon fekete vonalmintás festéssel díszített. Összetörve került elő. 

Hasából és nyakából több darab hiányzik.

m: 14,6 cm

sz.á: 11,2 cm

 f.á: 8 cm

71. Amforatöredék (20. kép/1.)

Szabályos, kettős kónikus testű, hengeres nyakú edény, hasvonalán két vízszintes füllel kiegészítve. Az edény 

nyakán két függőlegesen feltett bütyökdísz is van. Díszített: külső felületén fekete színű vonalas minta 

festésének nyomai látszanak. Az edény nyaka teljesen hiányzik, de a többi része szinte teljesen épen került elő.

m: 25,4 cm

sz.á: 8,2 cm

 f.á: 6,6 cm

72. Fazék (20. kép/2.)

Enyhén ívelt testű edény, kihajló pereme alatt átfúrt lyukkal. Külső felületét hálóminta borítja. Összetörve került 

elő, és jelentős darabok hiányoznak belőle.

m: 14,8 cm

sz.á: 13,8 cm

 f.á: 10 cm

73. Amfora (20. kép/3.)

Kettős kónikus testű, hengeres nyakú edény enyhén legömbölyített, hasvonalán két vízszintesen feltett füllel 

kiegészítve. Felületét vörös alapon fekete vonalmintás festéssel díszítették. Összetörve került elő. A pereméből 

hiányzik egy jelentős darab.

m: 20,8 cm

sz.á: 18 cm

 f.á: 5,6 cm

74. Fazék (20. kép/4.)

Kónikus testű edény, amelynek pereme befelé szűkül. Vállán két vízszintesen feltett füllel megerősítve. 

Összetörve került elő. Jelentős darabok hiányoznak belőle.

m: 22,6 cm

sz.á: 16 cm



 f.á: 5,6 cm

75. Amfora (21. kép/1.)

Kettős kónikus testű edény, amelynek enyhén kihajló pereme négyszögletes formára nyílik ki és a hasvonalát 

pedig két vízszintesen feltett fül erősíti. A nyaka egész felülete gondosan díszített. Vörös alapon fekete rombusz 

alakú vonalmintás festés nyomai borítják be a külső felületét. Összetörten került elő: több darab hiányzik a 

testéből.

m: 29 cm

sz.á: 10,2 cm

 f.á: 8 cm

76. Amforatöredék (21. kép/2.)

Kettős kónikus testű, valószínűleg hengeres nyakú edény, amelyet hasvonalán vízszintesen két füllel egészítettek 

ki. Összetörve került elő. Nyaka nagy része hiányzik.

m: 19 cm

sz.á: 11 cm

 f.á: 7,6 cm

77. Amfora töredékei (21. kép/3.)

Kettős kónikus testű, valószínűleg hengeres nyakú edény, amelyet hasvonalán vízszintesen két füllel egészítettek 

ki. Összetörve került elő. Hiányzik a nyaka teljesen. Felületét vörös alapon fekete vonalmintás festéssel 

díszítették.

m: 19 cm

sz.á: 11 cm

 f.á: 7,4 cm

78. Fazék (21. kép/4.)

Kónikus testű, kihajló peremű edény, amelyet nyakánál két függőlegesen feltett füllel egészítettek ki. Összetörve 

került elő és a pereméből jelentős darab hiányzik.

m: 16 cm

sz.á: 13,6 cm

 f.á: 5 cm

79. Aljtöredék (21. kép/5.)

Felfelé kiszélesedő falú edény (kónikus testű amfora?) aljtöredéke. Felületén fekete festés nyomaival. Több 

darabból ragasztották össze.



m: 15 cm

 f.á: 11 cm

80. Aljtöredék (21. kép/6.)

Kettős kónikus testű edény aljtöredéke. Több darabból összeragasztott.

m: 11 cm

 f.á: 7,6 cm

81. Fazék (22. kép/1.)

Tagolatlan testű, enyhén kihajló peremű edény, amelyet a pereme alatt függőlegesen feltett két füllel egészítettek 

ki. Teljesen épen került elő.

m: 18,2 cm

sz.á: 18 cm

 f.á: 8,4 cm

82. Aljtöredék (22. kép/2.)

Kettős kónikus testű edény aljtöredéke. Több darabból összeragasztott.

m: 14,6 cm

 f.á: 7 cm

83. Amfora (22. kép/3.)

Kettős kónikus testű, enyhén szabálytalan formájú edény, hasvonalán két vízszintesen rátett füldísszel. 

Összetörten került elő. Jelentős rész nem hiányzik az edényből.

m: 30,8 cm

sz á: 11,4 cm

 f.á: 7,4 cm

84. Fazék (22. kép/4.)

Kónikus aljú és hengeres felső testű edény, amelyet oldalán két függőlegesen feltett füllel egészítettek ki. 

Összetörve került elő, de jelentős rész nem hiányzik belőle.

m: 22 cm

sz á: 18,6 cm

 f.á: 8,6 cm

85. Fazék (22. kép/5.)



Enyhén ívelt testű edény kihajló peremmel. Külső felületét festett hálóminta díszíti. Összetörve került elő, és 

jelentős darabok hiányoznak belőle.

m: 13 cm

sz.á: 12 cm

 f.á: 7 cm

86. Fazék (23. kép/1.)

Enyhén ívelt testű edény, amelynek pereme alatt átfúrt lyuk található. Külső felületén fekete festés nyomai 

láthatók. Épen került elő.

m: 14,6 cm

sz.á: 13 cm

 f.á: 9,4 cm

87. Nyaktöredék (23. kép/2.)

Hengeres testű, enyhén kihajló peremű nyakrésze egy valószínűleg kettős kónikus testű amforának. A külső 

felülete vörös alapon fekete vonalmintás festéssel díszített. Több darabra törve került elő.

m: 12 cm

sz.á: 10 cm

88. Négykaréjos edény (23. kép/3.)

Enyhén kihajló peremmel, alatta több helyen átfúrt lyukkal. A nyak és a perem részéből kitört darabok 

hiányoznak. Díszített: külső felületének egészén fekete bitumenes festés nyomai látszanak.

m: 22 cm

sz.á: 16 cm

89. Kis pohár (23. kép/4.)

Vastag falú, durván kidolgozott, ferde állású edény.

m: 2,7 cm

sz.á: 2,5 cm

 f.á: 2 cm

90. Kis pohár (23. kép/5.)

Vastag falú, durván kidolgozott ferde állású edény. Pereme alatt két fül egészíti ki.

m: 2,8 cm

sz.á: 2,7 cm

 f.á: 1,2 cm



91. Fazék (24. kép/1.)

Kónikus aljú és hengeres felső testű edény, amelyet oldalán két függőlegesen feltett füllel egészítettek ki. 

Összetörve került elő, de jelentős rész nem hiányzik belőle.

m: 20 cm

sz.á: 17,6 cm

 f.á: 6,6 cm

92. Fazék (24. kép/2.)

Enyhén ívelt testű edény, kihajló pereme alatt átfúrt lyukkal. Összetörten került elő. Testéből jelentős darabok 

hiányoznak.

m: 17,8 cm

sz.á: 15,2 cm

 f.á: 8 cm

93. Fazék (24. kép/4.)

Enyhén ívelt testű edény, kihajló pereme alatt átfúrt lyukkal. Összetörten került elő. Testéből jelentős darabok 

nem hiányoznak.

m: 14,2 cm

sz.á: 12 cm

 f.á: 7 cm

94. Amfora (24. kép/3.)

Kettős kónikus testű és hengeres nyakú edény, enyhén kihajló peremmel. Hasvonalán vízszintesen feltett füllel 

kiegészítve. Összetörten került elő, de jelentősebb darab csak a pereméből hiányzik.

m: 15,6 cm

sz.á: 12 cm

 f.á: 8 cm

Ezenkívül az áldozati leletegyütteshez tartoznak még:

95. Kőeszközök

 magkövek és pengék kovából (legalább 10 darab)

 néhány obszidiánpenge

 háromszög alakú kődarab (őrlőkőtöredék)

96. Állatcsontok



 szarvasagancsdarab

 szarvasmarha lábszárcsontok és bordatöredékek (legalább 5 darab)

 kisebb csontok

97. Folyami kagylóhéjak

Nem tartozik az áldozati leletegyütteshez, de a 174. obj. sz. gödör végül is formailag és valamilyen szinten 

funkcionálisan is kapcsolódik a 272. obj. sz. áldozó kút jelenségéhez (III.1.6.), ezért annak a leleteiből is leírunk 

néhányat.

1. Paticsok

Több nagydarab áglenyomatos paticsdarab került elő, erősen átégve némelyiknek a külső oldalán vonalmintás 

díszítés nyomaival.

2. Állatcsontok

Szarvasmarha és kis kérődzők vázcsontjai a telep szemetesgödreihez hasonlítva átlagos mennyiségben.

3. Kőeszközök

Elég nagy számban kerültek elő, különösen kovaféle magkövek és pengék.

4. Kerámia

Mindegyik rétege igen gazdag volt kerámiaanyagban. A restaurálásnál több edényt egész formára ki lehetett 

egészíteni. Ebből ismertetünk hármat.

a) Agyagfedő (7. kép/1.)

Vékonyfalú, tagolt testű edény, enyhén kihajló peremű fogórésszel kiegészítve. A felső szélek hiányoznak.

m: 5,5 cm

sz.á: 13 cm

 fogórész á: 4,5 cm

b) Fazék (7. kép/2.)

Kónikus aljú, ívelten hengeres testű, kihajló peremű edény, amelyet a hasán kívül négy függőlegesen feltett 

bütyökfüllel erősítettek meg. Jelentős darabjai hiányoznak.

m: 9,5 cm

sz.á: 9 cm

 f.á: 5 cm

c) Tál (7. kép/3.)



Enyhén kihajló peremű, rövid falú edény, amelyre kívülről függőlegesen hozzáerősítettek két középen 

ujjbenyomással tagolt bütyökfület. Pereme ujjbenyomással díszített. Jelentős darab hiányzik belőle.

m: 6,5 cm

sz.á: 16,5 cm

 f.á: 11 cm

d) Kis fazék (pohár) (7. kép/4.)

Kónikus aljú, erősen ívelt testű kihajló peremű edény, amelyet a nyakánál kívülről két függőlegesen feltett 

füllel erősítettek meg. Ujjbenyomással tagolt pereméből hiányzik egy darab.

m: 7 cm

sz.á: 6 cm

 f.á: 3 cm

Az a) edény a 320. str. sz. alatti elcsomagolt leletek közül került elő, míg a b) a 485. str. sz. alatti, a c) és a d) 

pedig az 519. str. sz. alattiból származik. (3., 4. kép)

A 174. obj. sz. gödör leleteinek eddigi feldolgozottsági szintjén azt mondhatjuk el, hogy az átlagosnál 

leletekben gazdagabbnak számít a telephulladékkal feltöltött gödrök között. Különlegességét a nagy mennyiségű 

és nagyon átégett agyagtapasztás-darabok adják és kapcsolják egyben a telep azon gödreihez, amelyekben 

szintén valamilyen „nagy égés” maradványai jelentkeztek (271., 302., 312., 363. obj. sz. gödrök).

A 174. obj. sz. gödör jelentőségét természetesen leginkább az áldozókút jelenségével való genetikus 

összetartozás adja. A négy edény ebből a szempontból formai alapon egyformán mutatja a hasonlóságot a 

telephulladékokban lévő kerámia típusokkal (a, c), de az áldozati együttesben lévőkkel is (b, d). Az utóbbi 

formák a telep általános edénytípusai között is jelen vannak. Így a 174. obj. sz. gödör betöltését a jelenlegi 

feldolgozottsági szinten nincs alapunk a már említett paticstömeg kivételével különlegesnek tekintenünk. Ez a 

gödör a telep mindennapi hulladékával töltődött fel, tehát egy közepes méretű „szemetes gödör” a telepen, amely 

hasonlóan a telep többi nagy szemetes gödreihez elsődlegesen agyagnyerő gödör volt.

III.1.8. Az áldozati leletegyüttes összefoglalása, összetételének és 

állapotának első elemzése

A 94 darab edényegységből álló leletegyüttest formai alapon 4 fő kategóriába sorolhatjuk.



 Amforák: 44 db (37., 38. kép)

 Fazekak: 45 db, ebből pohár formájú finom edény: 11 db (39. kép, 40. kép/2.)

 Négykaréjú edények: 2 db (40. kép/2.)

 Egyéb kategória: pl. egy kiöntőcsöves pohár és két gyűszűnyi pohár (40. kép/3.)

Az állatcsontokról és a kövekről „távolról” nehéz mit mondani, számukat és helyzetüket tekintve (kiegészítő) 

kisebb részét alkotják a leletegyüttesnek. Az a tény, hogy az edényegyüttes alá helyezték azokat, mint egy 

„befogadó alapot” képezve annak, szintén a „kiegészítő szerepüket” valószínűsíti.

Szeretnénk kiemelni két olyan sajátosságát a leletegyüttesnek, amelyeket meghatározónak érzünk a további 

vizsgálatokban.

Az első ilyen sajátosság az edényegyüttes összetételéből adódik. Az edények között meghatározó 

forma az amfora, azoknak is majdnem a fele gondosan díszített felületű (vörös alapon fekete színű, rombusz 

vagy más vonalmintás festéssel díszített). Különösen érdekes ezek közül az a 6 darab (25–28. kép), amely a 

külső felületén lévő festett díszítés mellett egyéb megkülönböztető jegyeket is visel (négyszögletes perem, belső 

peremfestés, bütyökdíszek). Ezek alapján állíthatjuk, hogy ezek az edények eleve nem hétköznapi használatra 

készültek. Tehát a Csőszhalmon található festett kerámiának a korábbi kutatásban felmerült „presztízsáruként” 

való értelmezését a horizontális telep ezen edénylelet együttese is megerősíti. (LICHARDUS — LICHARDUS-ITTEN 

1997, 204–212)

Ugyancsak nem hétköznapi tárgynak minősülhet az a néhány fazék (30. kép/2., 4.) is, amelynek a 

felülete szinte fekete színű vonalmintás festéssel gondosan díszített, vagy azok a pohár alakú vékonyfalú 

edények (9. kép/2.; 31. kép/2-4.), amelyek többségét gondosan kidolgozott textilmintás bitumenfestéssel 

díszítettek.

A két négykaréjos testű edény (8. kép/5.; 30. kép/1.), mint edényforma is ritkaságnak számít a telep 

hétköznapi hulladékgödreiből előkerült töredékek alapján, de további, fekete bitumenes bevonattal ellátott 

felülete és finom szimmetrikus testformája szintén kiemeli a hétköznapi használatból. (RACZKY ET AL. 1997, 39)

Az amforák, mint formák is különlegesnek számítanak a telepen használt edények között. A telep 

hulladékgödréből előkerült kerámiatöredékek eddigi vizsgálatai alapján joggal állapították meg, hogy az amforák 

nagy száma főleg a festettek nagy aránya olyan különlegességnek számít az áldozati leletegyüttesben, amely 

szemben áll a telep hétköznapi, funkcionális edények használati szokásaival. (RACZKY — ANDERS megjelenés 

alatt)



A festés, mint díszítési mód önmagában is fontos kiemelő tényezőnek minősült korábban a kutatás 

számára a csőszhalmi tell anyagában. (LICHARDUS 1995–1996, 204–212) Itt, most ebben a leletegyüttesben 

majdnem a fele az edényeknek festéssel díszített. Ezen a telepen előkerült kerámiatöredékek alapján 

rekonstruálható hétköznapi edényhasználati szokásoktól nagyon eltér. Tehát azt mindenképpen leszögezhetjük,  

hogy a 174. és a 272. obj. sz. gödöregyüttes áldozó kútjában lévő leletegyüttes a hétköznapitól  

megkülönböztetett, „ünnepi”, „rituális” szertartásban való kiválasztás jeleit mutatja. Az edények jelentős része 

a hétköznapi használat értékénél nagyobb, ill. más szimbolikus jelentéssel bíró „presztízstárgynak” minősül.

A másik nagyon lényeges problémakör, amit az áldozati leletegyüttes felvet, az az edények tört 

állapotának a kérdése. Tudatos törésről van-e szó vagy véletlen? Hol és hogyan történt az edények törése?

Ha jól megvizsgáljuk az edényeket, akkor azok több mint 80 %-a alaposan összetört állapotban került 

elő az áldozó kútból. Több mint 65 %-ból a restaurálás során jelentős darabok hiányoztak. Az úgynevezett 

kiegészíthető edények csoportjából (33., 34. kép) is több mint az egyharmadánál komoly nagy darabok 

hiányoztak az edények testéből. Ha ide vesszük még a 9 edényegységet (36. kép), amikor csak elenyésző kis 

részek kerültek elő — legtöbb esetben festett felületű amfora edények testéből — elgondolkodtató helyzet áll 

elő. Ha a felszedés körüli, majd a restaurálás közbeni természetes hibalehetőségeket is beszámítjuk, akkor is 

egyértelmű, hogy az edényegyüttes a letétel előtt vagy közben szándékos törési műveleteken ment át.

A régészeti tárgyak tört állapotával kapcsolatban az utóbbi években újra megnőtt az érdeklődés itthon 

és nemzetközi szinten is. (CHAPMAN 2000; CHAPMAN — GAYDARSKA 2007, 19–52; RACZKY — ANDERS megjelenés 

alatt) Különböző régészeti helyzetekben próbálják vizsgálni a tört állapotban előkerült tárgyak eredetét és 

körülményét (ún. zárt, félig zárt, nyitott helyzetekben). (CHAPMAN — GAYDARSKA 2007, 19–52) A mi 

edényegyüttesünk azért jó példa egy ilyen vizsgálatra, mert tökéletesen „zárt helyzetnek” számít: egy rituális 

folyamat eredményeként tették le oda és betemették, lezárták az egészet a kútaknába. A feltárásnál már minden 

kutatói figyelem oda összpontosult a feltáró csoport részéről, így komoly „információvesztéssel” már nem kell 

számolnunk a feltárás során. Vizsgálható tehát az egész leletegyüttes a „törési események” szempontjából.

Ezzel kapcsolatos helyzet viszont igen ellentmondásosnak látszik. A 94 edényből 27 olyan, ami 

teljesen „összerakható”, tehát nagyobb méretű darab nem hiányzik a testéből. Ebből a 27-ből viszont 15 olyan, 

amely teljesen épen került elő (32. kép): ha a 15-ből kivesszük a 3 nehezen sérülő miniatűr poharakat és 

kiöntőcsöves ivóedényt, akkor 12 olyan viszonylag nagyobb testű edényünk van, amely valamilyen rejtélyes ok 

miatt épen maradt az edényegyüttesbe kerülés során. A 12 épen maradt edény közül 2 a legszebben díszített 



felületű amfora. (27. kép; 28 kép/2.) A leletegyüttes helyzetét tovább bonyolítja, hogy mint már említettük, 9 

olyan edény van (36. kép), amelyeknek csak a töredékei kerültek elő a kútaknánál. Nagy részük hiányzik, 

minden bizonnyal nem is kerültek le oda. Valahol a felszínen maradtak vagy máshol. Ezek nagy része festett 

felületű amfora töredék: tehát az ún. ”presztízstárgynak” számító edényekből való.

Ezekből a tényekből a következő látszik világosan. A kútaknába lekerült edények egy részét még 

biztosan a felszínen valamilyen szertartás keretében törték össze, és a gödörbe már csak töredékesen tették le.  

Ilyen lehetett a már említett 9 edénytöredéken kívül még a 32–38 edény, amelyekből jelentős darabok 

hiányoznak. Így feltehetően 41–47 edényt biztosan a felszínen törtek össze. Még 32–38 edényt összetörhettek fent  

is, de akkor annak szinte minden darabját ledobták a kútba, vagy lent törték össze talán úgy, hogy ledobták 

azokat a kútakna szájából a többi edényhez. Vannak olyan edények, amelyek valóban úgy törtek, pl. a 

peremüknél vagy az aljuknál, mintha csak egy eséstől származó ütés érte volna azokat. Igaz, olyan edény is van, 

aminek szinte minden darabja úgy került le, hogy szinte teljesen összetört.

Az egész képet igazán az a 15 (32. kép), ill. a „törhetetleneket” leszámítva 12 edény teszi végképp 

rejtélyessé, amelyek épen kerültek elő. Ezeket nyilván nem akarták összetörni. Néhány erősebb falú kisebb testű 

fazéknál, tekintettel azokra a perem körüli sérülésekre, amiknek a nyomai azért láthatóak. Elképzelhetjük, hogy 

a ledobást sikerült átvészelniük, de a két gyönyörűen díszített amforánál (27. kép; 28. kép/2.) mindez csak úgy 

képzelhető el, hogy ezeket lehelyezték úgy, hogy védetté tették a később bedobottak ütéseivel szemben is.  

(Befedték más edényekkel.)

Így a „zárt helyzetű” leletegyüttes „törésvizsgálat” szempontjából igen heterogén képet mutat.

III.2. Polgár–Csőszhalom-dűlő 966. obj. sz. gödörfeltárásának rövid 

története

A 966. obj. sz. gödör feltárása 2000 nyarán, augusztus 14–16. között kezdődött el, amikor a gödör 

megkapta a 966. objektumszámot. K–Ny-i irányban kijelöltek az ásatók egy metszetfalat, amelytől É-ra a 2094. 

str. számot, D-re pedig 2137 str. számot adták ki. Először a nagy gödör foltjába belevágó szarmata ház (965. 

obj.) és két másik szarmata gödör (963., 964. obj.) feltárását végezték el. (41. kép)

Az első elkezdett ásónyomból (az É-i oldal 2094. str. sz. részén) nagy mennyiségű leletanyag került 

elő, ami felhívta a feltárók figyelmét arra, hogy ez a hatalmas kiterjedésű gödör a település eddig megtapasztalt 



rendje szerint a 968., 969., 973. obj. sz. házakkal alkothat valamilyen „szociális egységet” (ld. Stratigráfiai 

nyilvántartó könyv 966. obj., 2094. str. sz. lap megjegyzése). (1. melléklet)

A gödör teljes feltárása 2001. augusztus 15 – szeptember 6.-a között történt, az előző évi 

felületfelosztás szerint. A különböző, hétköznapitól eltérő jelenségek felfedezésének sora az ásatási napló 

tanúsága szerint a következő sorrendben történt: augusztus 16-án a 2094. str. sz. (É-i) rész K-i területének 

sarkában egy kútlemélyülést figyeltek meg, amely megkapta a 2143. str. számot.

Augusztus 24-én a gödör D-i területén (2137. str. sz.) egy gyermeksír került elő (985. obj.) 

Ugyanezen a napon 8-9 vadkanállkapocs- és egyéb állatcsontokból álló lerakatot találtak egy viszonylag kerek, 

elkülönített területen, a nagy gödör D-i részének közepén. Felismerve a különleges mivoltát, azt a 2159. str. 

szám alatt különítették el azzal a megjegyzéssel, hogy a felette lévő ásónyomból ugyanezen a helyen már 

elcsomagoltak 3-4 db vadkanállkapcsot, de azt akkor még a gödör általános betöltéséhez tartozónak gondolták és 

úgy csomagolták el. (44. kép) Ha megnézzük az elhelyezkedését az állatcsontoknak, akkor egyre inkább úgy 

látjuk, hogy mesterséges szándék húzódik ezen lerakat mögött és ha hozzávesszük, hogy a felette lévő 

földrészben szintén voltak már vadkanállkapcsok, akkor nem kizárt az sem, hogy valamilyen beásási szándék is 

meghúzódhat az állatcsontok lerakatában.

Augusztus 27-én a már felszedett vadkanállkapcsok alatt találtak egy kutat, amit 2161. str. számon 

különböztettek meg. (41. kép) A kút és az állatcsontlerakat egymás felettisége már feltette az ásatók számára azt 

a kérdést, hogy talán mégsem profán célú ez a kút.

Augusztus 28-án a 985. obj. sz. gyereksírt feltárták a gödörben, majd szintén ezen a napon jelentkezik 

egy váratlan jelenség. A már korábban felfedezett 2143. str. sz. nagy kút betöltésében az ásatási felszíntől kb. 

170 cm-rel mélyebben, nagyjából 60×50 cm kiterjedésű négyszögletes szürkés fekete folt bontakozott ki, aminek 

a 2162. str. számot adták. (41., 42. kép; 43. kép/1., 2.)

Innen néhány mondat a 2001. évi Ásatási naplóból:

„Betöltése laza, szerves anyagban gazdag, faszenes, hamus. Fala meglepően egyenes, függőleges, oldalai sarkosak. (Rejtély, 

hogyan ásták ki.) Bontás közben, kb. 50 cm-rel lejjebb a szűk kis gödörben, összetartozó edények töredékei kerültek elő: a gödör 

ÉNy-i sarkában egy kisebb, festett amfora, közepén egy mély tál, míg DNy-i sarkában egy újabb, festetlen amfora fekszik. 

Betöltéséből kerámiatöredékek, állatcsontok, szokatlanul sok pattintott kőeszköz (köztük egy fél obszidián nyersanyag, 

valamint egy rontott, csiszolt kővéső) került elő. Mindez azt bizonyítja, hogy újabb kultikus gödörről van szó: hasonló, csak 

kisebb az 1995-ben feltárthoz.”



Augusztus 29-én 5 edényt szedtek fel a kútakna betöltéséből, valamint magköveket, állatcsontokat, 

kerámiatöredékeket is. Van az Ásatási naplóban ezenkívül egy másik rendkívül fontos mondat: „Tovább folytattuk 

a 2143. str. sz. kút mélyítését, hogy később könnyebb legyen az áldozó gödör bontása.” Ez a mondat már magyarázatot 

adhat 1995-ben a 174. obj. sz. gödör aljáig feltöltött 272. obj. sz. kút megmaradt betöltésének a visszabontására 

is. Az É-i oldalon (2094. str. sz.) a már ismert 2143. str. sz. kút és az abba beleásott 2162. str. sz. áldozó aknából 

Ny-ra egy újabb kerek gödröt fedeznek fel az ásatók, amit a 2163. str. sz. alatt különböztetnek meg, amiben még 

ezen a napon egy ép amforát találtak. (41., 42. kép; 43. kép/4., 6.)

Szeptember 5-én tovább folyt a 2162. str. sz. áldozó kút feltárása. Sok profil és aljtöredék került elő. 

Ezenkívül az É-i szelvényfal tövében a kutakhoz lejtő lejárók egyikén szintén épen maradt edénykupac került 

elő: benne újabb amforával.

Szeptember 6-án a nagy tanúfal dokumentálásával és a jelenségek leírásával, értékelésével lezárult a 

feltárás. A 966. obj. sz. gödörrel kapcsolatban a következő megjegyzés került a naplóba: „...egy újabb kútba ásott 

áldozó gödröt figyeltünk meg. Az 1995-ben feltárt 174. obj. sz. kút – kultikus gödör együttese tehát nem egyedi jelenség, hanem 

a 6. lelőhely lakóinak életében időről időre ismétlődő tevékenység régészeti „maradványa”. E tevékenységben a kútnak — még ha 

be is temetődött — ill. a víznek fontos szerepe lehetett.”

III.2.1. A 966. objektum feltárásának számozásáról és értékeléséről

A 966. obj. sz. gödröt a 2000-ben kiadott objektumszám alatti egységként kezelték a 2001-es teljes 

feltárás időszakában is. A feltárás közben észlelt új jelenségek a 966. obj. sz. egységen belül kaptak új 

stratigráfiai számot („részjelenség”). (41. kép)

 2143. str. — kútlemélyülés a K-i oldalon

 2159. str. — vadkanállkapocs-lerakat

 2161. str. — kút a D-i oldalon

 2162. str. — áldozó akna a 2143. str. sz. kút betöltésére ásva

 2163. str. — kútszerű lemélyülés a 2143. str. sz. kút mellett

Egyedül a beásott gyereksírt különítették el külön objektumként (985. obj., 2150. str.), követve a régi 

gyakorlatot, amikor minden új számú jelenséget rögtön objektumszámmal is elkülönítettünk.

Az itteni számozási rendszer konzekvens és leginkább megfelel a gyakorlati és az elvi 

szempontoknak is, amit az ásatási nyilvántartás megkövetel. Elvi szempont, hogy a számozási rendszer tükrözze 



az ásatási jelenségek értékelési folyamatát. Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy a hatalmas 966. 

objektumszámon elkülönített telepgödör különböző korabeli tevékenységek helyszíne volt és így „magába 

foglalja” az összes benne talált különleges jelenséget is.

Agyagnyerőhely aljából kutak nyíltak víznyerés céljából, majd feltöltötték azokat és a gödör is lassan 

töltődni kezdett. Ezután különböző olyan rituális cselekedetsornak volt a helyszíne a nagy földbe mélyített tér, 

amelyben vadállatcsontokat, köztük sok vaddisznóállkapcsot temettek el az egyik kút betöltésébe, valamint több 

helyen is hagytak, illetve tettek le a vizes edényekből (amforákból, fazekakból) külön is meg több darabból álló 

egységekben is.

Ezek közül kiemelkedik az egyik már betemetett kút testébe a nagy gödör akkori feltöltési szintjébe 

visszaásott szabályos négyszögletes akna, amelyben több mint 10 vizes edényt, valamint állatcsontokból és 

kőeszközökből álló áldozati lerakatot helyeztek el, majd visszatemették azt égett hamus betöltésbe ágyazva.

Ezt követően a gödör a telep szemétjével feltöltődött és magába fogadott még egy gyereksírt a késő 

neolit telep idejéből, valamint a szarmata idők telepbeásásait. A 966. obj. számú gödör és hozzárendelt 

stratigráfiai számok ezt az értelmezési folyamatot tükrözik. (Gyakorlati szempontból a legegyszerűbb számozási 

rendszer a legkedvezőbb, mert a későbbiekben a restaurálásnál ez a felosztás követhető legkönnyebben.)

III.2.2. A 966. obj. sz. gödör különleges jelenségeiről

A gödör feltárása egyértelművé tette azt a korábban már tapasztalt tényt, amely szerint az agyagnyerő 

gödrök a házak mellett víznyerő kutak helyei is voltak. Ivóvíznek és az agyag megmunkálásához szükséges ipari 

céloknál is használhatták ezeket a kutakat. Valamilyen okból felhagynak ezekkel a kutakkal és gyorsan feltöltik 

agyaggal.

Utána, mint lassan feltöltődő „földbe mélyült tér” helyszíne lehet különféle eseményeknek köztük 

rituális célzatúaknak is. A rítusokkal kapcsolatba hozható jelenségek erősen összefüggnek a kutak létével. 

Egyenesen a kút testébe tesznek le áldozati ajándékot vagy a kút betöltött testének valamilyen pontján helyeznek 

el valamilyen leletegyüttest (egy rituális lakoma emlékeit?).

Ebben az esetben a hétköznapi funkciók és a rituális szertartások jól kiegészíthetik egymást. A 

víznyeréshez kiásott kutaknak ideális helye az agyagbányák alja. Nem kell mélyen ásni a vízig és a bánya lejtős 

alja ideális lejáróhely a kutak szájához. Mivel a telep lakóinak a rituális szertartásai erősen kapcsolódnak a 



vízhez, így érthető, ha a használt kutak helye és környéke lesz a helyszíne ezeknek a cselekményeknek. Kisebb 

csoportnak összegyűlni is ideális hely lehet egy ilyen lemélyült tér és annak partja.

Ennek a 966. sz. objektumnak a jelentősége abban áll, hogy a legegyértelműbben bizonyítja, hogy a 

telepen lévő nagy gödrök mennyire fontos meghatározó és összetett funkciójú tartozékai voltak a lakóházak 

körüli térnek. Hétköznapi és ünnepi (rituális) funkcióknak egyaránt helyet adtak.

III.2.3. A 966. obj. sz. gödör leleteiről

A gödör leleteinek restaurálása folyamatban van. Ugyanúgy a kő- és állatcsontanyag vizsgálata is. Így 

a jelenlegi helyzetben csak egy töredékes áttekintést tudunk adni a leletekről.

Az egész gödör hatalmas térfogata mellett minőségi szinten is kiemelkedik leletgazdagság 

tekintetében. A megmosott, megvizsgált kerámia anyag több köbméternyi mennyiségű. Jelentős része finom 

falú, gondos kidolgozású, nem egyszer díszített felületű. Több is egészre kiegészíthető közülük. Az 

állatcsontanyaga is igen gazdag a már kiemelt vadkanállkapocs-együttesen túl is. A kova-, obszidiánmag és 

pengeeszközök nagy mennyisége mellett őrlőkőmaradványok is kerültek elő.

A rendelkezésünkre álló kerámia anyagból szemléltetésként összeállítottunk egy válogatást a gödör 

különböző belső betöltési egységeit szem előtt tartva. Különösen a 2162. str. sz. áldozó kút edénylerakatát 

igyekeztünk bemutatni:

1. Csőtalpas tál (46. kép/1.)

A 966. obj. sz. gödör 2137. str. sz. elkülönített részéből (metszetfaltól D-re).

Erősen kihajló peremű tálrész alján bütyökdísszel, csonka gúla testű csőtalpból álló edény, amelynek mind a 

peremét, mind a csőtalpának alját tagolva díszítették. Törött állapotban került elő, darabjai hiányoznak, 

ujjbenyomásokkal kiegészített.

m: 8,8 cm

sz.á: 15,5 cm

 f.á: 7 cm

2. Fazék (47. kép/5.)

A 966. obj. sz. gödör 2094. str. sz. elkülönített részéből (metszetfaltól É-ra).



Vékonyfalú, négyszögletes fenekű, enyhén kihajló peremű, tagolatlan testű edény. Összetörve került elő. 

Jelentős darab nem hiányzik belőle.

m: 17 cm

sz.á: 18 cm

 f.á: 10 cm

3. Csésze (46. kép/2.)

Vízszintes peremvonal alá enyhén visszahajló, négyszögletes felülnézetű, kerek aljú edény, amelynek jelentős 

része hiányzik, de egészre kiegészíthető.

m: 8 cm

sz.á: 15,5 cm

 f.á: 5,5 cm

4. Fazéktöredék (45. kép/4.)

Kettős kónikus testű, erősen legömbölyített hasvonalú edény, amit a vállán két függőleges feltett fül egészít ki. 

Összetörve került elő, nyakától felfelé hiányzik.

 m: 20 cm

 sz.á: 10 cm

 f.á: 7 cm

5. Fazék (45. kép/1.)

Kettős kónikus testű hengeres nyakú edény, amelyet vállvonalában két függőlegesen feltett füllel egészítettek ki. 

Összetörve került elő, egészre kiegészíthető, de jelentős darabok hiányoznak belőle.

 m: 23 cm

 sz.á: 12 cm

 f.á: 7,6 cm

6. Amfora (tanúfalból a harmadik edény) (48. kép/2.)

Kettős kónikus testű, hengeres nyakú edény, amelyet hasvonalánál vízszintesen feltett fülekkel egészítettek ki. 

Nyakától függőlegesen feltett bütyökdíszekkel látták el. Egy helyen, de összetörve került elő. Felső testéből 

jelentős darabok hiányoznak.

 m: 37,5 cm

 sz.á: 14 cm

 f.á: 10 cm

7. Amfora (48. kép/1.)



A 966. obj. sz. gödör 2163. str. sz. kútjából (rituális gödrében? lévő egyetlen edény).

Kettős kónikus testű, hengeres nyakú edény, amelyet hasvonalánál vízszintesen feltett fülekkel egészítettek ki. 

Külső felületén fekete színű vonalmintás festés erősen lekopott nyomai láthatóak. Egy helyről, de összetörten 

került elő.

 m: 32 cm

 sz.á: 10 cm

 f.á: 9 cm

8. Fazék (46. kép/3.)

A 966. obj. sz. gödör 2162. str. sz. áldozó kútakna edényeiből (8 darab).

Kettős kónikus testű, egyenes szájperemű edény, amelyet hasvonalán két vastag vízszintesen feltett 

„madáralakos?” füllel egészítettek ki. Összetörve került elő, az egyik fül hiányzik.

 m: 10,2 cm

 sz.á: 8,2 cm

 f.á: 4,6 cm

9. Fazék (45. kép/5.)

Kettős kónikus testű, egyenes peremű edény, hasvonalán két függőlegesen feltett füllel kiegészítve. Összetörten 

került elő.

 m: 27 cm

 sz.á: 11,2 cm

 f.á: 8,4 cm

10. Fazék (47. kép/3.)

Kónikus aljú, alig ívelt hengeres testű, enyhén kihajló, ujjbenyomással tagolt peremű edény, amelyet a nyakán 

két függőlegesen feltett benyomott felületű füllel egészítettek ki. Szájánál levő egyetlen törést leszámítva épen 

került elő.

 m: 18,6 cm

 sz.á: 14,6 cm

 f.á: 7 cm

11. Fazék (az áldozó akna legaljánál) (47. kép/4.)

Kónikus aljú, hengeres testű, enyhén kihajló peremű edény, amelyet szája alatt két füllel egészítettek ki. 

Összetört állapotban került elő.



 m: 17 cm

 sz.á: 14 cm

 f.á: 7 cm

12. Fazék (áldozó akna legalja) (45. kép/3.)

Kónikus aljú, enyhén ívelt hengeres testű, kihajló peremű edény, amelyet a hasánál két függőlegesen feltett füllel 

egészítettek ki. Összetörve került elő, jelentős darabok hiányoznak belőle.

 m: 21 cm

 sz.á: 14 cm

 f.á: 7 cm

13. Fazék (áldozó akna legalja) (47. kép/1.)

Kónikus aljú, enyhén ívelt hengeres testű, kihajló peremű edény, amelyet a hasánál két függőlegesen feltett füllel 

egészítettek ki. Összetörve került elő, jelentős darabok hiányoznak belőle.

 m: 22 cm

 sz.á: 14 cm

 f.á: 7,5 cm

14. Fazék (áldozó akna legalja) (47. kép/2.)

Kónikus aljú, enyhén ívelt hengeres testű, enyhén kihajló peremű, ujjbenyomással tagolt edény, amelyet a 

nyakán két függőlegesen feltett füllel egészítettek ki. Összetörve került elő, jelentős darab hiányzik belőle.

 m: 18,6 cm

 sz.á: 13 cm

 f.á: 7 cm

15. Fazék (áldozó akna legalja) (45. kép/2.)

Kónikus aljú és ívelten hengeres testű edény, amelyet a vállvonalán két függőlegesen feltett füllel egészítettek ki. 

Összetörten került elő, jelentős darabjai hiányoznak.

 m: 19 cm

 sz.á: 11,5 cm

 f.á: 6 cm

16. Amfora (49. kép)



Kettős kónikus testű, hengeres nyakú, szabályos állású edény, amelyet hasfalán két vízszintesen feltett füllel 

erősítettek meg. Testének egész külső felülete fekete vonalmintás festéssel díszített. Ezenkívül a nyak és a has 

találkozásánál függőlegesen rátett bütyökdíszek is tagolják a felszínét. Az edény törten került elő, de jelentős 

darab nem hiányzik belőle. (Fotó készült róla, rajz nincs.)

 m: 31,5 cm

 sz.á: 10,5 cm

 f.á: 12 cm

III.2.4. A 966. obj. sz. gödör néhány jellemzője az eddigi leletek és régészeti 

jelenségek tükrében

A 966. obj. sz. gödör edénylerakatai nem egy, hanem legalább három egységet képeznek: a 2143. str. 

sz. kút lejáratánál lévő edénylerakat (a metszetfalba esett), a 2163. str. sz. kút vagy ahhoz hasonló leásás alján 

lévő amfora és természetesen a 2162. str. sz. áldozó akna edényei (amelyek lehet, hogy két külön együttest 

képeznek) semmiképpen sem lehetnek egy rituális szertartás emlékei. (41-43. kép) Ezeket az edénylerakatokat 

nem egyszerre tették le. Ezt leginkább a metszetfal rétegei igazolják. (42. kép) A kútlejáróba tett lerakat nem 

lehet egyidős a 2162. str. sz. áldozó akna indulásával. Tehát itt az edénylerakathoz kapcsolódó rituális 

szertartások többször meg kellett, hogy ismétlődjenek. Ez a szertartás, ami egyértelműen a vízhez kötődik — és 

annak is a föld alatt lévő kutakban elérhető formájához — rendkívül fontos lehetett a telep lakóinak az életében.

Hozzátartozhattak a szertartáshoz vagy a részei is lehettek azok a lakomák (mágikus lakomák) 

(MAKKAY 2001), amelyeken elsősorban vadállatok húsát fogyasztották el és utána valamilyen szimbolikus 

gesztussal egy kút betöltésében — nem a vízhez letéve — temették el annak emlékére az állatkoponyákat és 

csontokat.

Az edénytípusok között meghatározóak a vízhordó edények: amforák és fazekak. Tehát a vízhez való 

kötődésre ezeknek a tárgyaknak a kiválasztása is utal. Az edénylerakatban itt is vannak igényes festéssel díszített 

„presztízstárgyak”: különösen a 2163. str. sz. kút vagy rituális gödör (48. kép/1.) aljára letett amfora és a 2162. 

str. sz. áldozókút 1. sz. edénye (49. kép). Ezen edények jelenléte a lerakatban egyértelműen utal arra, hogy 

azokat szimbolikus és hétköznapi eseményektől eltérő szándékkal tették le oda.

A másik érdekes probléma a „törések eredetének” a kérdése. Egyértelműen látszik minden edényen 

törésnyom, de a megtalálás körülményei viszont különösen a 2143. str. sz. kút lejárójánál, vagy a 2163. str. sz. 



aljában lévő amfora esetében a darabok egy helyen fekvése a törések természetes formáját mutatják. (43. kép/3., 

5) Itt tehát a tudatos törés szándéka kevésbé valószínű, mint a 174., 272. obj. sz. gödöregyüttes esetében. Nem 

zárhatjuk ki, hogy a lehelyezésnél „odaejtik vagy vágják” némelyiket, de szinte biztos, hogy nem máshol törik 

össze és törten viszik oda.

A 2162. str. sz. áldozó akna esetében már bonyolultabb a helyzet, mert a beásástól számított közel 50 

cm mélyen három edény került elő. Igaz, mindegyik törött állapotban, majd a feltűnően sok kőeszköz és magkő 

mellett edénydarabok kerültek elő szétszóródottan, így az ásatók a felszedés pillanatában nem tudták eldönteni, 

hogy összeilleszthetők lesznek-e egy-egy edénnyé. Az akna aljából szintén törött állapotban szedtek elő 

edényeket, mégpedig a víz alól! Így a gödör aljáról előkerült és egészre kiegészített edények egy-két hiányzó 

darabját magyarázhatjuk a felszedés mostoha körülményeivel is. (42. kép)

Ezért a 966. obj. sz. gödör kútaknába (2162. str.) lehelyezett edényekkel kapcsolatban inkább 

feltételezhetjük a helyszínen történt tudatos törés (beledobás?!) szándékát, mint a kívül lévő edényegyüttesek 

esetében, ahol inkább a betemetés után, a föld természetes nyomása során „roppantak össze”. Ezt elősegítette az 

a helyzet is, hogy különösen a kútlejáróba letett edények esetében biztosan nem fedték le olyan mélyen, mint a 

kútaknába letetteket. Így mivel a lassú feltöltődés következtében, mint közösségi rendezvények helyét 

használhatták ezt a mélyen fekvő teret, a föld természetes ülepedésének súlyán túl fokozott nyomáshatások is 

érhették azokat az edényeket.

III.2.5. A 966. obj. sz. gödör jelenségeinek az összehasonlítása a 174. és a 

272. obj. sz. gödöregyüttessel

Mindkét objektumban közös, hogy az áldozati kútakna lemélyítése tudatos művelet volt. Az 

agyagnyerő gödör aljáról nyíló, már visszatemetett víznyerő kút testébe ásták bele mégegyszer. Négyszögletes, 

keskeny átmérőjű (különösen a 966. obj., 2162. str. sz. akna) aknák (2., 3. kép; 41-43. kép), amelyeket a 

feltöltődéstől a talajvíz szintjéig ásták vissza, minden tekintetben alkalmatlanok a víznyerésre tartósan. A 

négyszögletes gödör, ha nem bélelik ki fa vagy deszka elemekkel, tökéletesen alkalmatlan forma — legalábbis 

kisméretben — és kedvezőtlen a kút funkcióra. Ha még hozzávesszük, hogy egy már korábban használt kút laza 

betöltésébe ásták bele több méter mélyen, meghagyva a kötetlen betöltésből minden irányba a szeleteket, akkor 

egyértelmű, hogy ez a kiásás olyan omlásveszélyes volt, hogy maga a művelet is életveszélyes lehetett a kútásó 



számára. A két kútakna jelensége megerősítette és egyértelművé tette azt a korabeli szándékot, hogy ezeket egy 

alkalomra ásták ki és egyetlen cél vezette őket, mégpedig az, hogy a talajban lévő vízhez letegyék azt a 

tárgyegyüttest, amit rituális céllal szántak a föld alatti erőknek. Azután gyorsan visszatemették azt.

Szintén megerősítette a két kútakna jelensége, a lehelyezett leletegyüttes összetétele és minősége 

alapján, hogy vízhez kapcsolódó áldozati szándékról van szó. Mindkét leletegyüttesben meghatározó szerepet 

töltenek be a „vizes edények” (amforák, vizes fazekak). Ezenkívül mindkét edénylerakatban szép számmal 

vannak ugyanezen edényfélékből és más féléből is gondosan festett mintával díszített, a hétköznapi használatból 

kiemelt „presztízs tárgyak” is.

Ugyancsak a rituális jelleget erősíti a „tudatos törés” jelensége. A töréssel az ajándékozás rítusát 

fejezték ki szimbolikusan: „elidegenítik” maguktól, „használhatatlanná, értéktelenné” teszik saját maguk 

számára, ezután adják oda, ajándékozzák oda a Természet Földalatti Erőinek, akik nem használatra kapnak 

valamit, hanem sokkal inkább gesztust, hogy az emberek irántuk való tiszteletből megfosztják magukat 

valamitől, ami különben fontos tárgy volt számukra. (DURKHEIM 2003, 301–316)

A 966. obj. sz. gödör jelenségei között döntő tényezőnek számít az, hogy a nagyméretű agyagbánya a 

lassú feltöltődés időszakában különböző közösségi eseményeknek, ünnepeknek, rituális szertartásoknak volt a 

helyszíne: egy földbe mélyült tér, kis aréna. Ez közvetve megerősíti a 174., 272. obj. sz. gödrök 

összetartozásának lehetőségét is. [Itt ugyanis megfigyelési hiányosságok következtében nem tudtuk eldönteni 

egyértelműen, hogy a 174. obj. sz. agyagnyerő gödör víznyerő kútjának milyen feltöltődési fázisában ásták bele 

a 272. obj. sz. áldozó kutat. Az agyagnyerő gödör teljes betemetődésébe (A variáció: 3. kép) vagy korábban az 

agyagbánya aljáig elért kút feltöltődésbe (B variáció: 4. kép) mélyítették le.] A 966. obj. sz. gödör megerősíti azt 

a tényt, amit 1995-ben is valószínűbbnek tartottak az ásatók, hogy a 174. obj. sz. agyagnyerő gödör nincs 

feltöltődve, amikor az áldozati szertartás zajlik, sőt lehetséges, hogy annak vagy más közösségi rituáléknak a 

helyszínéül is szolgálhat. Talán a szokatlanul nagy mennyiségű paticsos betöltés is összefügghet ezzel.

Az egymást erősítő hasonlóságok mellett lényeges különbségek is jelentkeznek a két gödör jelenségei 

között. A legfőbb különbséget a méretek és a mennyiségek adják. A 966. obj. sz. gödör edénylerakataiban lévő 

darabszámot ha összeadjuk is, nem éri el a 20-at, míg az egy edénydepóban lévő 174., 272. obj. sz. 

gödöregyüttesnél lévő edényszám jóval meghaladja a 90-et. Ehhez logikusan kapcsolódik, hogy a 966. obj. sz. 

gödörben talált áldozó kútakna méretei 60×50 cm és közel 2,2 m mély, míg a 174. obj. sz. gödör aljából beásott 

110×65 cm és közel 2,5 m mély.



A másik lényeges különbség a lezajlott rituális folyamat feltételezhető idő és résztvevőszám 

vonatkozásában jelentkezik. A 174., 272. obj. sz. gödöregyüttes rituális jelenségeihez kapcsolható szertartás 

viszonylag nagyszabású egyszeri alkalom volt. A 966. obj. sz. gödör edénylerakatai mögött lévő szertartások 

több, időben (ismétlődő?) — legalább három — különböző alkalmat, időpontot tételeznek fel. A 

vadkanállkapcsokból és más állatcsontokból álló rituális lakomára utaló lerakatot nem is számítottuk ide. A 

résztvevők száma itt is minden bizonnyal meghaladja a „családi egységet”, de a tárgyak számát nézve, 

mindenképpen jóval kisebb szertartásrésztvevővel számíthatunk, mint a 174., 272. obj. sz. gödör egyszeri 

ceremóniájánál.

III.3. Polgár–Csőszhalom-dűlő késő neolit horizontális telepének egyéb 

rituális gödreiről

A továbblépés szempontjából itt logikailag fontossá válik, hogy a Polgár–Csőszhalom-dűlő 

horizontális telep 1995–2004 között feltárt több mint 4,5 hektárnyi teleprészre visszatekintsünk egyéb rituális 

objektumok és jelenségek keresése kapcsán. Az ásatók szemléletében az 1995 nyarán előkerült 174., 272. sz. 

objektumok „áldozó kút” feltárásának tapasztalatai alapján fokozatosan figyeltek a hétköznapitól eltérő tárgyak, 

jelenségek felismerésére. Ezt elsősorban azért tették, hogy időben tudják a figyelmüket összpontosítani azokra a 

jelenségekre, amelyek valamilyen különleges, a hétköznapitól eltérő vonásokat mutatott. Ennek nyomát találjuk 

meg az ásatási naplóban és a stratigráfiai könyvekben is.

Ezekből a feltárások tényei és a feldolgozás jelenlegi állapota alapján 3 objektumot emelünk ki, 

amelyeket a „rituális gödrök” közé sorolunk és a későbbi összehasonlító elemzésnél is fontosnak tartunk.

III.3.1. A 387. obj. sz. gödör rövid leírása és ismertetése (50. kép; 1. melléklet)

1995. szeptember végén tártuk fel az időjárás által erősen tönkretett ásatási felületen. A 280. obj. sz. 

ház egyik cölöplyukát érintette ez a gödör, ami feltárása közben semmilyen különleges jelet nem mutatott. A 

neolit cölöplyuk elmetszése és a kerek, enyhén méhkas alakú forma miatt a benne lévő néhány neolit kerámia 

ellenére előbb szarmatának tartottuk.



A feltárás következő fázisában tovább szélesedett a gödör, de 260 cm-re az ásatási felszíntől hirtelen 

véget ért és a viszonylag egyenletes alján egy ép kónikus testű edényt találtunk enyhén megdőlve, de épen. 

Ezenkívül feltűnő volt még az is, hogy a betöltés alsó másfél méteres része teljesen sárga agyagból állt és benne 

nem találtunk telephulladékot. Ez a vastag tiszta agyagbetöltés és az aljára valószínűleg szájjal felfelé letett ép  

edény a nagy kerek kiszélesedő gödörformával együtt olyan különlegesnek számított, hogy ezért már a 

Stratigráfiai könyv megnevezési rovatába is „áldozó gödör” megnevezés került.

Metszetrajz nem készült a gödörről, és a leírások is igen szűkszavúak. Kibontás után csak fotó készült 

róla. Ez alapján és a Stratigráfiai könyv adatai alapján választottuk ki mi is a „rituális gödrök” közzé.

III.3.2. A 376., 383. obj. sz. gödöregyüttes rövid leírása és ismertetése 

(51. kép; 1. melléklet)

1995 őszén tárták fel, szintén a szelvényrész „vízjárta részén” sokadik felszíntisztítás, majd átnyesés 

és átértelmezés után. A 376. obj. sz. gödör felszíni rajzolata egyértelműen jelezte, hogy egy hosszú, enyhén 

téglalap formájú, agyagnyerő, majd szeméttel feltöltött gödör, amelyik a közelben lévő 280. obj. sz. házat és a 

háztartást szolgálta ki mindkét szerepben. (Ugyanahhoz a lakóházhoz tartozik, mint a 387. obj. sz. rituális kút.)

A feltárásnál kiderült, hogy a betöltése ugyan gazdag leletekben, de néhány nagyobb paticsdarabon 

kívül nem tartalmaz semmilyen feltűnő és rendkívüli jelenséget. Kivéve talán azt, hogy ez a viszonylag 

szabályos felülnézetű és teknő alakú gödör közepét keresztben egy hasonlóan négyszögletes (téglalap alakú), 

egyenes falú lemélyülés (kút) osztotta ketté. A víznyerő hosszúkás keskeny gödör, amelynek a gödör aljától 

közel 60 cm-re egy félkör alakú kiszélesedés jelent meg, ami valószínűleg a víznyeréssel összefüggő „leálló 

padka” lehetett. Az akkori számhasználati rendszernek megfelelően ez a kútleásás kapott egy új objektumszámot 

(383. obj.).

A gödörrendszer a szokatlanul arányos és szabályos formán és a leletekben gazdag betöltésen túl csak 

egy rendkívüli jelenséget tartalmazott. Közel a vízhez, a keskeny hosszúkás gödörbe egy nagy méretű 

bikakoponya (valószínűleg őstulok) volt keresztbe a szarvaival odafektetve a gödör falához. Feltűnő volt a 

koponya nagysága és a lehelyezés tudatossága.



Már a megtalálásnál kitűnt, hogy az őstulok nagyon rossz megtartású és apró darabokra esik szét, míg 

a szarvrész is több darabra vált el. Ennek a töredékes állapotnak semmilyen köze nem volt holmi tudatos törési 

szándékhoz. Ez a földben végbement természetes enyészet eredménye.

A gödör akkori feltárási körülményeinek a nehézségei következtében a dokumentálás is leszűkült egy 

felülnézeti fotóra, metszetrajz nem készült róla, az őstulokfej restaurálás alatt van ma is.

A 376., 383. obj. sz. gödöregyüttest a víznyerő kútjába lehelyezett őstulok-koponya és azon tény 

alapján, hogy telephulladék nélküli, tiszta sárga földdel takarták vissza legalább 1 m vastagon, rituális gödörnek 

nyilvánítottuk.

III.3.3. Az 554. obj. sz. jelenség rövid leírása és értékelése 

(52., 53. kép; 1. melléklet)

Az 1997. május 26-án megtalált kis gödör feltárási története különösen izgalmas, mert a 

„rejtélyessége” és „különlegessége” már a feltárásnál feltűnt, de a jelentősége csak később, a terepadatok 

feldolgozásánál derült ki.

A feltárásnál szarmata gödrök közelében került elő és mivel betöltésében nem tartalmazott 

egyértelműen kormeghatározó leletet, így a hovatartozását tekintve „bizonytalannak” határoztuk meg.

A Statigráfiai nyilvántartási könyvbeli leírása a következő:

„A felszínen fekete betöltésű ovális gödör szinte már a horolás után megszűnt. Viszont öt kisebb cölöplyuk 

nyoma bontakozott ki, melyek szintén fekete, paticsos betöltésűek voltak.” Ezenkívül az egyes cölöplyukak 

mélységét és nagyságát írják le az ásatók. A kormeghatározásnál a „lelet nélküliség” állapotában követett 

módszer szerint jártak el. A lelőhelyen megfigyelhető gödör betöltési jellemzők (elszíneződés, tömörség, patics 

és egyéb égett maradványszemcsék állaga) alapján relatívan a késő neolit telephez tartozónak minősítették. Ezek 

az „elcsomagolható leletek” nélküli gödrök, ha egymástól időben távol eső jelenségekről van szó, elég 

határozottan eldönthetőek relatív alapon. Utólag a „bizonyíthatóság” problémája kérdésessé teheti az ilyen 

objektumok besorolását, de ilyen helyzetek a leletekkel rendelkező objektumoknál is előfordulhatnak. Ezért az 

efféle bizonytalanságokat az ítéletalkotás vállalható kockázatának tartjuk.



A funkcionális értékelésnél a különleges szerep lehetősége már a feltárásnál felmerült. A 

nyilvántartás megjegyzésében ez áll: „Az öt karó vagy cölöp funkcióját lehet találgatni, de a fekvése miatt 

mindenképpen megkülönböztetett figyelmet érdemel.”

A későbbiekben az adatok feldolgozása és rendezése kapcsán vált egyértelművé, hogy ez a jelenség 

teljesen egyedinek minősül az egész 4,5 hektáros feltárt lelőhelyen. Ilyen összetételű cölöplyukforma a több 

száznyi épülettartó, vagy azt kiegészítő vagy egyéb tértagoló cölöplyuk között egy sem volt. Azonkívül térben 

sem tartozott semmilyen épülethez. (Funkcionálisan nehéz lett volna elképzelni ezt a nem mély leásású 

cölöpelemet valamilyen stabilitást adó tartóelemként) Ezért ez a különleges cölöphely csak egy stratigráfiai 

számot kapott az objektumszám mellé, s ez is már bizonyítja a különlegességét.

A rituális szertartásokra vonatkozó szerepére akkor kezdtünk gondolni, amikor a késő neolit telep 

jelenségeit — függetlenül a más korszakok objektumaitól — a feldolgozás során térképre vetítettük. Kiderült, 

hogy a már említett 4,5 hektárnyi nagyságú területen feltárt újkőkori teleprészen itt van a legnagyobb 

„térkihagyás”, azaz, egy a megszokott telepjelenségekkel (házak, kutak, ház körüli temetkezések, agyagbányák, 

szemetes gödrök), körülzárt üres területnek majdnem a közepére esik ez a gödör. A településen belül tudatosan 

szabadon hagyott területen található öt egymás melletti, sekély mélységű cölöphelyet tartalmazó lelet nélküli 

gödröt a fenti összes körülmény adta jelenség alapján rituális rendeltetésű gödörnek minősítettük, mert 

funkcionálisan feltételeztük, hogy olyan egyedülálló időszakonként kiásott, majd újra beállított oszlop lehetett, 

amely hétköznapi szerepek mellett nem kizárt, hogy rituális szerepet is betölthetett (totemoszlop, áldozóoszlop 

stb.). (MAKKAY 1986)

III.3.4. A 387. obj. sz. gödör, a 376., 383. obj. sz. gödöregyüttes és az 554. 

obj. sz. gödör „rituális gödörré” nyilvánításának módszertani problémáiról

A régészeti objektumok különleges jelenséghez kötött funkcionális értékelésénél az a legnagyobb 

módszertani probléma, hogy az ahhoz feltételezhető rituális események megtörténtével kapcsolatban a „tudatos 

korabeli szándék” bizonyítása igen nehéz. Sohasem zárható ki teljesen a „véletlenszerűség” lehetősége. Az egy 

épen maradt edény szájjal felfelé véletlenül is kerülhetett bele a 387. obj. sz. gödörbe. (50. kép) Az őstulok-

koponyát hétköznapi hulladékként is bedobhatták a feleslegessé vált 383. obj. sz. keskeny kút aljába (51. kép), 

vagyis véletlenül fel is akadhatott a gödörfalon. Az 554. obj. sz. oszlophelyek (52., 53. kép) szolgálhattak akár 



hétköznapi célokat is (állatot megkötő oszlop, valamilyen kiakasztó hely). Ha ezeket a különben jogos kritikai 

elemeket hagyjuk teljes mértékben érvényesülni, akkor olyan leszűkített és bizonyosság szempontjából 

túlbiztosított formát alkalmaznánk, ami annyira lehatárolná a mozgásteret számunkra, hogy nehéz lenne eleget 

tenni annak a feltételnek, ami a mai ősrégészet számára megfogalmazott követelmény, hogy a „régészet 

emléknyomot hátrahagyó emberek életmódjának a rekonstrukciója”. (RENFREW — BAHN 1999, 15) Ez utóbbi cél 

még kiegészül a „mire gondoltok” kérdéskörrel, akkor végképp lehetetlen helyzetbe hoznánk magunkat, ha a 

régészeti jelenségek értelmezésénél eltekintenénk a bizonyosság közvetett formáinak az értelmezésétől, s csak 

egyetlen szűrőt használnánk: a bizonyosság szinte abszolút formáját.

A  FENTI HÁROM ESETBEN A „RITUÁLIS GÖDÖRRÉ”  NYILVÁNÍTÁSNAK KÖZVETETT ELEMEIT IS  

FELSORAKOZTATTUK AZ EGY BIZONYÍTHATÓ KÜLÖNLEGES JELENSÉGHEZ: AZ ÉP EDÉNYNÉL (387. OBJ., 50. KÉP) A  

TUDATOS ELHELYEZÉS ÉS TAKARÁS HELYSZÍNEN MEGFIGYELT TÉNYÉT ÁLLÍTHATTUK SZEMBE A VÉLETLEN  

LEHETŐSÉGÉVEL.  A 383.  OBJ.  SZ.  GÖDÖRNÉL (51.  KÉP) AZ ŐSTULOK-KOPONYA MEGLÉTE MELLÉ SZINTÉN A  

TUDATOS HELYEZÉS ÉS TAKARÁS TÉNYÉN KÍVÜL A TELEP ADDIGI FELTÁRÁSÁNÁL TAPASZTALT VÍZNYERŐ KUTAK  

KAPCSÁN MEGLÉVŐ ERŐTELJES KULTUSZ (174., 272.  OBJ.  SZ.  GÖDÖR: 2., 3.  KÉP)  TÉNYÉRE TÁMASZKODTUNK  

(1995.  ÉVI FELTÁRÁSÁNAK TAPASZTALATAI ÉS A NAGY KÚTSZÁM KAPCSÁN FOKOZOTT FIGYELEMMEL KERESTÜK AZ  

ILYEN JELENSÉGEKET).

AZ 554.  OBJ.  SZ.  GÖDÖR (52.  KÉP) RITUÁLISSÁ NYILVÁNÍTÁSÁNÁL ÉS AZ EGYEDI FORMA MELLETT  

ÉRVÉNYES AZ A TÉNY,  HOGY A KUTATÓ FEJÉBEN LÉVŐ GONDOLATOK FOLYAMATOS ÉRTÉKELHETŐ HELYZETEKET  

ALAKÍTANAK KI,  AMELYEK AZ EDDIGI MEGHATÁROZÁSOK EGY RÉSZÉNÉL „ÁTÉRTÉKELÉSEK”  SOROZATÁBAN  

NYILVÁNULNAK MEG.  (EZ A NAGYMÉRETŰ FELTÁRÁSOKNÁL IS ÍGY VAN,  PL.  KÚT ÉS SÍRKERESÉS POLGÁR–

CSŐSZHALOM-DŰLŐ FELTÁRÁSÁN.) EZ KÜLÖNÖSEN IGAZ A FELDOLGOZÁS FOLYAMATÁRA. AZ 554. OBJ. SZ. GÖDÖR  

RITUÁLISSÁ NYILVÁNÍTÁSA A FELDOLGOZÁS SORÁN TÖRTÉNT MEG.

A RITUÁLIS OBJEKTUMOK KERESÉSÉNÉL VAN MÉG EGY MÁSIK KÖZVETETT MOTIVÁCIÓS TÉNYEZŐ IS. HA A  

FELTÁRÁS TÉNYEI,  LELETEI EGYRE TÖBB OLYAN ELEMET TARTALMAZNAK,  AMELYEKNEK SZAKRÁLIS VONATKOZÁSUK  

VAN, AKKOR A KUTATÓ FOKOZOTTAN KEZD FIGYELNI AZ OBJEKTUMOK ESETÉBEN A RITUÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEKRE ÉS  

EGYRE TÖBB OBJEKTUMNÁL VIZSGÁLJA MEG ANNAK A LEHETŐSÉGÉT, HOGY VAJON ÁTÉRTÉKELHETŐ-E. AZ 554. SZ.  

OBJEKTUM RITUÁLIS GÖDÖRRÉ NYILVÁNÍTÁSÁBAN AZ IS SZEREPET JÁTSZOTT, HOGY AHOL ELHELYEZKEDIK, A SZABAD  

TÉR (53. KÉP; 1. MELLÉKLET) KÖRÜL NAGY SZÁMBAN VANNAK KÜLÖNLEGES GÖDRÖK, OBJEKTUMOK ÉS TÁRGYAK.  

PL.  IDOLTÖREDÉK KERÜLT ELŐ A KÖZELI SZEMETES GÖDÖRBŐL (302.  OBJ.  SZ.  GÖDÖR).  AZ EGYIK FÖLDBE  

MÉLYÍTETT,  MŰHELYSZERŰ ÉPÜLET ALJÁN ŐSTULOKSZARV VOLT (550.  OBJ.  SZ.  GÖDÖR).  EZEK KÖZVETVE  

MEGERŐSÍTIK A HELY SZAKRÁLIS SÚLYÁT.  EZEK A KÖZVETETT TÉNYEK AZ EGY HELYEN LÉVŐ CÖLÖPNYOMOKAT  



TARTALMAZÓ GÖDÖR ESETÉBEN TOVÁBB ERŐSÍTETTÉK A HÉTKÖZNAPI FUNKCIÓK KIZÁRÁSA MELLETT A RITUÁLIS CÉLÚ  

HASZNÁLAT LEHETŐSÉGÉT.

NAGYON SOK GÖDÖRNÉL A MEGLÉVŐ RITUÁLIS ELEMEK ELLENÉRE SEM TÖRTÉNIK MEG AZ ÁTÉRTÉKELÉS,  

MERT ÖSSZESSÉGÉBEN NEM ÉRI EL AZT A BIZONYOSSÁGI FOKOT A KUTATÓ ÍTÉLETÉBEN. MIVEL MÓDSZERTANILAG A  

HÉTKÖZNAPI JELENSÉGEK KÖZÜL VÁLASZTJUK KI A RITUÁLIS JELLEGŰEKET,  EZÉRT A FELDOLGOZÁS  

ELŐREHALADTÁVAL ÚJABB OBJEKTUMOK,  GÖDRÖK ÉS HÁZAK SZEREPÉVEL KAPCSOLATBAN MERÜLHETNEK FEL A  

SZAKRÁLIS VONÁSOK.

JELEN PILLANATBAN A POLGÁR–CSŐSZHALOM-DŰLŐ LELŐHELYEN FELTÁRT KÉSŐ NEOLIT TELEPÜLÉS  

KÖZEL 800 OBJEKTUMBÓL 5 NYERT RITUÁLIS MINŐSÍTÉST. EZ A JELENLEGI FELDOLGOZÁSNAK ÉS KUTATOTTSÁGNAK  

MEGFELELŐ ÁLLAPOT. A VALÓDI SZÁMOT JELENTŐ „JÉGHEGYNEK” CSAK A CSÚCSA. NYILVÁNVALÓAN NÖVEKEDNI  

FOG MAJD EZ A SZÁM,  DE AZ ELEMZÉSI MÓDUNK KRITIKAI KORLÁTAIBÓL ÉS AZ ADATOK BEHATÁROLT VOLTÁBÓL  

ADÓDÓAN SOHASEM ÉRI EL A „VALÓDI SZÁMOT”.

III.4. A Csőszhalomnál talált gödrök rövid leírása és értékelése
POLGÁR–CSŐSZHALOM-DŰLŐ LELŐHELY 1995–2002  KÖZÖTT FELTÁRT KÉSŐ NEOLIT HORIZONTÁLIS  

TELEP RITUÁLIS GÖDREINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTELMEZÉSE ELŐTT SZÜKSÉGESNEK LÁTJUK 1989–1994 KÖZÖTT,  

MAGÁN A CSŐSZHALMON,  A KÉSŐ NEOLIT TELEP KÖZPONTJÁN FOLYTATOTT ÁSATÁSOKON ELŐKERÜLT RITUÁLIS  

GÖDRÖK ÁTTEKINTÉSÉT AZ ÁSATÁSI DOKUMENTÁCIÓK ÉS AZ EDDIGI MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK ALAPJÁN. (Raczky 

et al. 1994; 1997, 2002) (1. KÉP)

III.4.1.  A III.  SZELVÉNY É-I SARKÁBAN LÉVŐ SÁNCÁROK ALJÁN LÉVŐ 147.  SZ.  GÖDÖR  

LEÍRÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE (55. KÉP)

A  III.  SZELVÉNY FELSŐ KÉT ÉGETT SZINTJE ALATT JELENTKEZŐ (III.  RÉTEG)  VASTAGON,  SÁRGA  

AGYAGGAL FELTÖLTÖTT SÁNCÁROK (2.  ÁROK)  MEREDEKEN LEBUKÓ FELSZÍNÉN AZ É-I OLDALI BEJÁRATHOZ  

TARTOZÓ CÖLÖPELEMEK NYOMAI JELENTEK MEG. A SZELVÉNYFAL METSZETÉBEN KB. 1,2 M RELATÍV MÉLYSÉGBEN  

MEGJELENT EGY PATICSOS BETÖLTÉS FELSŐ SZÉLE,  AMI A SÁRGA FÖLDES BETÖLTÉSNEK A VÉGÉT JELENTETTE. A  

NAGYON ERŐS TŰZ KÖVETKEZTÉBEN LEÉGETT ÉPÜLETEK PATICSOMLADÉKÁVAL VOLT FELTÖLTVE. VALÓSZÍNŰ, HOGY  

A FELSŐ KÉT LEÉGETT RÉTEG OMLADÉKÁVAL TEMETTÉK BE A FUNKCIÓTLANNÁ VÁLT ÁRKOT, AMELY VALÓSZÍNŰLEG A  

KÉT FELSŐ SZINT VALAMELYIKÉNEK IDEJÉN VOLT NYITVA ÉS LEHETETT A MAGASLATI TELL TELEP BELSŐ HATÁRÁRKA.

A  PATICSOS FELTÖLTÉS AZ ÁROK LEGALJÁT TEMETTE BE,  KB. 160  CM MAGASSÁGIG. EZ IS BIZONYÍTJA,  

HOGY AZ ÁROK LÉTEZÉSE SZOROS ÖSSZEFÜGGÉSBEN VOLT A FELSŐ KÉT RÉTEG HÁZAINAK LÉTEZÉSÉVEL:  AMÍG  



ÁLLTAK A HÁZAK ADDIG A SÁNC IS NYITVA VOLT ÉS FUNKCIONÁLT, AMIKOR LEÉGTEK A HÁZAK, AZ ELPLANÍROZOTT  

ÉGÉSHULLADÉKKAL SZÁNDÉKOSAN FELTÖLTÖTTÉK NAGY RÉSZÉT, TEHÁT MEGSZÜNTETTÉK AZT.

A  MAGNETOMÉTERES FELMÉRÉS ÁLTAL JÓL MUTATOTT (Raczky et al. 1994, 1997  STB.)  PATICSOS  

ÁROKBETÖLTÉS LEGBELSŐ VONALA METSZI EL A III. SZELVÉNY ÉK-I SARKÁT. EZT IGAZOLTA AZ ÁSATÁS IS, MERT AZ  

ÉK-I SAROKRÉSZBEN, EGY RÖVID, ALIG 140 CM HOSSZÚSÁGBAN MEGJELENT AZ ÁROK ALJÁNAK É-I OLDALA ÉS EGY  

RÖVID SZAKASZON AZ ALJA IS, MAJD KESKENY, KB. 35 CM SZÉLESSÉGBEN EGY LEMÉLYÜLÉS INDULT MEG (55. KÉP),  

AHOL A PATICSOS BETÖLTÉS FOLYTATÓDOTT,  MAJD EGY KEVÉS SZÜRKE SÁRGAFÖLD FEDÉS UTÁN  

VADKANÁLLKAPCSOK ÉS SZARVASAGANCSDARABOK KERÜLTEK ELŐ BELŐLE. AZ ÁLLATCSONTOK SZOROSAN EGYMÁS  

MELLÉ VOLTAK FEKTETVE (LEGALÁBB 3  VADKANÁLLKAPOCS ÉS 2  SZARVASAGANCS-TÖREDÉK,  VALAMINT EGY  

ŐSTULOKSZARV TÖREDÉKE IS VOLT EBBEN AZ ÁLLATCSONTLERAKATBAN). A K-I SZELVÉNYFAL FELÉ FOLYTATÓDOTT A  

GÖDÖR, AHOL MÁR CSAK A PATICSOS BETÖLTÉST DOKUMENTÁLTUK.

AZ ÁROK ALJÁN LÉVŐ,  HOSSZÚKÁS,  KÖZEL 60  CM MÉLY GÖDÖR VALAMILYEN ÉPÍTÉSI ÁLDOZATTAL 

KAPCSOLATOS LERAKATOT MAGÁBA ZÁRÓ GÖDÖR LEHETETT. EZÉRT EZT A GÖDRÖT IS FELVETTÜK A „RITUÁLIS  

GÖDRÖK” KÖZÉ. AZ A RITUÁLIS FOLYAMAT, AMI LÉTREHOZTA, MINDEN BIZONNYAL AZ ÁRKON KERESZTÜL NYÍLÓ É-I  

KAPU LÉTÉVEL FÜGGHET ÖSSZE. A KAPUBEJÁRÓ MEGLÉTÉT ELSŐSORBAN A MAGNETOMÉTERES TÉRKÉP BIZONYÍTJA.  

(Raczky et  al.  1997)  AZ ÁROK D-I FALÁBAN LÉVŐ CÖLÖPLYUKAK IS MEGERŐSÍTIK AZ ÁTJÁRÓ-FÉLE  

(KAPUSZERKEZET) LÉTESÍTMÉNY LÉTEZÉSÉT.

III.4.2. A III. SZELVÉNY 137. SZ. GÖDÖR LEÍRÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE (54. KÉP)

AZ 1993-BAN FELTÁRT GÖDÖR A KÉT NAGY LEÉGETT OMLADÉKOS SZINT ALATTI NAGY SÁRGA AGYAGOS  

FELTÖLTŐDÉSBE ÁSOTT,  ENYHÉN SZABÁLYTALAN TESTŰ,  KIFELÉ SZÉLESEDŐ FENEKŰ GÖDÖR,  AMELYNEK AZ ALJÁN  

ÁLLATCSONTLERAKATOT TALÁLUNK. AZ ÁLLATCSONTOK KÖZÖTT VADKANAGYART, TÖBB AGANCSTÖRMELÉKET RAKTAK  

LE EGYÉB CSONT-  ÉS KERÁMIATÖREDÉKEKKEL EGYÜTT EGY BETÖLTÉSI SZINTEN.  A  LEGHOSSZABB AGANCS ÉS  

MELLETTE A VADKANAGYAR-LEMEZEK TUDATOS FEKTETÉSI SZÁNDÉKRA UTALNAK. AZ EGY SZINTEN LERAKOTT CSONT-  

ÉS KERÁMIAEGYÜTTES VALAMILYEN EGYSZERI ALKALOM,  AMELYHEZ VALAHOL A KÖZELBEN ELFOGYASZTOTT  

VADHÚSBÓL ÁLLÓ LAKOMA EMLÉKEIT TÜNTETTÉK EL A GÖDÖRBEN. (Makkay 2001;  Raczky — Anders  

MEGJELENÉS ALATT) EZT A FELTÉTELEZÉSÜNKET GYENGÍTHETI AZ A TÉNY, HOGY A KÉT SZARVASAGANCS-DARABON  

MEGMUNKÁLÁS NYOMAI LÁTSZOTTAK,  AMI A HASZNÁLATON KÍVÜL KERÜLT ESZKÖZÖK ELTEMETÉSI SZÁNDÉKÁT IS  

JELENTHETI.  AZ ÖSSZETÉTELÜKET NÉZVE INKÁBB VALAMILYEN VADHÚSBÓL ELFOGYASZTOTT LAKOMA EMLÉKEIRE  

KELL GONDOLNUNK,  AMELYBE UGYANEZZEL A SZÁNDÉKKAL TETTÉK BE A KÉT SZARVASAGANCSOT IS,  AMIBŐL  

KORÁBBAN MEGPRÓBÁLTAK (SIKERTELENÜL?)  ESZKÖZT KÉSZÍTENI.  A  KERÁMIADARABOK VALÓSZÍNŰLEG A  

BETÖLTÉSSEL KERÜLHETTEK ODA VÉLETLENÜL.  A  GÖDÖR MÉRETEI:  A PEREMÉNÉL 85  CM ÁTMÉRŐJŰ,  MÍG A  



MÉLYSÉGE AZ ÁLLATCSONT LERAKAT SZINTJÉIG 80 CM, ALATTA ERŐTELJESEN, TÖBB MINT 120 CM-RE KISZÉLESEDIK  

ÉS LEMÉLYÜL MÉG KB. 40 CM-T AZ ÁLLATCSONTLERAKAT SZINTJE ALÁ.

A  GÖDÖR PONTOS INDULÁSI SZINTJÉNEK A RÉTEGHEZ KÖTÉSE ERŐSEN PROBLÉMÁS,  MERT ITT AZ ÉGETT  

HÁZSZINTEKHEZ TARTOZÓ JÁRÓSZINTET NEHÉZ MEGHATÁROZNI.  TŐLE NY-RA HÁZOSZLOPHELYEK VOLTAK,  TŐLE  

ÉK-RE PEDIG EGY SZABADTÉRI TÜZELŐHELY. VALÓSZÍNŰ, HOGY A 4. HÁZHOZ TARTOZOTT EZ A GÖDÖR. A BENNE  

LÉVŐ ÁLLATCSONTLERAKAT ALAPJÁN „RITUÁLIS GÖDÖRNEK” NYILVÁNÍTJUK.

III.4.3. A IV.  SZELVÉNY 9.  SZ.  HÁZ PADLÓJÁBÓL NYÍLÓ 138/A  SZ.  GÖDÖR LEÍRÁSA ÉS  

ÉRTÉKELÉSE (56. KÉP/6.)

1993-BAN A IV. SZELVÉNYT A MAGNETOMÉTERES TÉRKÉP ALAPJÁN AZ EGYIK HATÁROZOTT ÉGETT RÉSZ  

FÖLÖTT NYITOTTUK MEG. ITT A HARMADIK SZINTNÉL JELENTKEZETT EZ A GÖDÖR AZ ERŐSEN ÁTÉGETT PADLÓJÚ 9.  

SZ.  HÁZ SZINTJÉTŐL LEMÉLYÜLVE.  A  KB.  25  CM ÁTMÉRŐJŰ,  110  CM MÉLYSÉGŰ GÖDÖR 148  RÉZ-  ÉS  

CSONTGYÖNGYBŐL KÉSZÜLT GYÖNGYFÜZÉRT REJTETT MAGÁBAN (128 RÉZ, 20 CSONT). A LELETEK RESTAURÁLÁSA,  

ÉRTÉKELÉSE ÉS KÖZLÉSE MEGTÖRTÉNT. (Raczky et al. 1996)

A  GÖDÖR BEÁSÁSÁNAK TUDATOS SZÁNDÉKA ÉS A „RITUÁLIS CÉL”  IS EGYÉRTELMŰ,  DE A PONTOSABB  

ÖSSZEFÜGGÉS AZÉRT BIZONYTALAN, MERT FELÜLRŐL TÖBB MÁS GÖDÖR IS ÁTLYUKASZTOTTA A 9. SZ. HÁZ PADLÓJÁT.

A 9. SZ.  HÁZ JELENTŐSEN KIEMELKEDIK A MAGASLATI TELEP ÉPÍTMÉNYEI KÖZÜL, MERT UGYANINNEN A  

LEÉGETT OMLADÉK ALÓL KERÜLT ELŐ AZ A 11 DARAB MINIATŰR AGYAGBÓL KÉSZÜLT LELETEGYÜTTES (FEJ NÉLKÜLI  

NŐI SZOBOR, MINIATŰR TÁLAK (4), POHÁR ÉS 3 DARAB CSIPKÉZETT SZÉLŰ KIS AGYAGKORONG), AMELYEK SZAKRÁLIS  

JELENTŐSÉGE VITATHATATLAN ÉS PÁRHUZAMAI ALAPJÁN AZ EGYIK LEGJOBB FORRÁSA A KÖZPONTI TELEP  

FUNKCIONÁLIS ÉRTELMEZÉSÉNEK. (56. KÉP/4., 5.) (Raczky et al. 1996) 

A 9.  SZ.  HÁZ KÜLÖNLEGESSÉGE MEGERŐSÍTI AZT A TÉNYT,  HOGY EZ A GÖDÖR LÉTEZÉSE IS A HÁZ  

SZEREPÉHEZ KAPCSOLHATÓ.  A  BENNE LÉVŐ GYÖNGYÖK,  KÜLÖNÖSEN A RÉZBŐL KÉSZÜLTEK EGYÉRTELMŰEN  

„PRESZTÍZSTÁRGYNAK” SZÁMÍTANAK A TELEP ÉLETÉBEN, (Raczky et al. 1996) AMELY KIEMELI AZ ÉRTÉKÜKET ÉS  

A LEÁSÁSUK,  AKÁR VALAMILYEN ÁLDOZATI CÉLLAL TÖRTÉNT,  AKÁR A 9.  SZ.  HÁZ VALAMILYEN SZERTARTÁS  

KELLÉKÉNEK A MEGŐRZŐ HELYE VOLT, AKKOR IS EGYÉRTELMŰ ENNEK A GÖDÖRNEK A RITUÁLIS SZEREPE.

III.4.4. POLGÁR–CSŐSZHALOM FELTÁRÁSÁN ELŐKERÜLT EGYÉB „LERAKAT”LELETEKRŐL

AZ 1991–1995  KÖZÖTT FOLYÓ FELTÁRÁSI IDŐSZAKBAN TÖBB OLYAN ÁLLATCSONTLERAKAT KERÜLT  

ELŐ,  AMELYEK AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSÜNK ÉS A „RITUÁLIS GÖDÖR”  KIVÁLASZTÁSUNK SZEMPONTJÁBÓL  

ÉRDEKES ADATOKAT ÉS PÉLDÁKAT MUTATNAK.

AZ 1990-BEN KEZDETT III.  SZELVÉNYBEN AZ 1.,  2.  SZ.  HÁZHELYEKTŐL É-RA,  A KÉSŐBBI NAGY  

SÁNCÁROK FELETTI 13.  SZ.  NAGY AMORF GÖDÖR,  AMELY RENDKÍVÜL GAZDAG LELETANYAGOT TARTALMAZOTT  



(TELVE VOLT A TELEP SZEMÉTJÉVEL)  TÖBB OLYAN ÁLLATCSONT LERAKAT IS,  AMELYNEK AZ EGYSZERI TUDATOS  

LEHELYEZÉSI SZÁNDÉKA EGYÉRTELMŰ.  1990-BEN EGY TÖBB MINT 50  DARABBÓL ÁLLÓ ÁLLATCSONTLERAKAT  

KERÜLT ELŐ, DOMINÁLTAK BENNE A VADÁLLATOK CSONTJAI: SZARVASAGANCSOK, ŐSTULOK-KOPONYÁK, SZARVAK ÉS  

EGYÉB VÁZCSONTOK (COMBCSONTOK, BORDÁK, CSIGOLYÁK) TÖREDÉKEI.

1991-BEN UGYANEZEN GÖDÖR LEMÉLYÜLÉSÉBEN EGY MÁSIK,  SOKKAL SZOROSABBAN LERAKOTT  

ÁLLATCSONTEGYÜTTES KERÜLT ELŐ. EBBEN AZ ŐSTULOKSZARVAK ÉS KOPONYÁK, VALAMINT A SZARVASAGANCSOK ÉS  

CSIGOLYACSONTOK DOMINÁLTAK. EZEKET NEM VEHETTÜK RITUÁLIS GÖDÖRNEK, MERT AZ ÁLLATCSONTLERAKATHOZ  

KÖZVETLENÜL NEM RENDELHETTÜK HOZZÁ A GÖDRÖT,  MERT A 13.  SZ.  NAGY GÖDÖR TÖBB ILYEN LERAKATOT  

MAGÁBA FOGLALÓ ÁLTALÁNOS SZEMETES GÖDÖR VOLT. ITT CSAK A LERAKAT MINŐSÜL RITUÁLISNAK, A GÖDÖR NEM.

1992-BEN A III. SZELVÉNY ÉNY-I RÉSZÉN, A NAGY BELSŐ ÁROK FELETTI 2/A. SZ. HÁZ (KÜLÖNLEGES A  

TÖBBI TELEPEN LÉVŐ HÁZTÓL ELTÉRŐ ALAPRAJZÚ KISEBB MÉRETŰ NÉGYSZÖGLETES „ŐRHÁZ”?)  LEÉGETT  

PADLÓJÁNAK K-I SZÉLÉNÉL EGY SZARVASAGANCSOKBÓL ÉS ŐSTULOKSZARVBÓL ÁLLÓ LERAKAT KERÜLT ELŐ. (56.  

KÉP/1–3.) ATTÓL ALIG MÁSFÉL MÉTERRE D-RE,  KÉT MÁSIK TULOKSZARVAT HELYEZTEK EL SZINTÉN TUDATOSAN.  

KIBONTÁSÁNÁL A PADLÓSZINT ALÁ ÁSOTT LEMÉLYÜLÉST NEM VEHETTÜK TUDATOS GÖDÖRBEÁSÁSI TETTNEK,  MERT  

VALÓSZÍNŰLEG A HÁZ ALAPOZÁSÁNÁL SZÁNDÉKOSAN TAPASZTOTTÁK A PADLÓSZINT ALÁ EZEKET AZ ÁLLATCSONTOKAT.  

EBBEN A FORMÁBAN NYILVÁN EGYÉRTELMŰEN „ÉPÍTÉSI ÁLDOZATNAK”  AZ EREDMÉNYE EZ A LERAKAT. ERRE A  

KULTUSZRA NAGYON JÓ PÉLDÁKAT ISMERÜNK, PL. HERPÁLYRÓL. (Kalicz — Raczky 1982)

UGYANCSAK HASONLÓ NAGY ŐSTULOK-KOPONYA KÉT TELJESEN ÉP SZARVVAL VOLT LETÉVE A III.  

SZELVÉNY É-I SZELVÉNYFALÁNÁL A NAGY SÁRCÁROK BETÖLTÉSÉN LÉVŐ 6.  SZ.  HÁZ K-I PADLÓ SZÉLE MELLETT,  

KÍVÜLRŐL. EZ NEM VOLT BELETAPASZTVA AZ ALJÁBA,  INKÁBB MELLÉ VOLT EGY SZINTBEN HELYEZVE. VALÓSZÍNŰ,  

HOGY VALAMILYEN HÁZ KÖZÉ HÚZOTT TÖLTÉSSEL BEFEDHETTÉK.  BÁR AZ SEM ELKÉPZELHETETLEN,  HOGY EGY  

MAGASABBAN LÉVŐ JÁRÓSZINTBŐL ÁSTÁK BE. UTÓBBI NEM VOLT BIZONYÍTHATÓ A FELTÁRÁSNÁL,  EZÉRT EZT SEM  

VEHETTÜK GÖDÖRNEK.

A  IV.  SZELVÉNY 4.,  5.  SZINTJÉNEK (A NAGY AGYAGFELTÖLTÉSES ÉS HÁZÁRKOS SZINTEKNÉL)  A  

BETÖLTÉSÉBEN VADDISZNÓ ÉS EGYÉB ÁLLATCSONTOKBÓL ÁLLÓ LERAKAT KERÜLT ELŐ. EZEK AZONBAN NEM EGY  

SZINTEN FEKÜDTEK, HANEM KB. 40 CM-NYI MAGASSÁGBAN HELYEZKEDTEK EL: NÉHÁNY KOPONYA EGYMÁS FELETT  

VOLT, KÖZÖTTÜK NÉMI FÖLDFELTÖLTÉS IS LEHETETT. VALÓSZÍNŰ, HOGY EGY GÖDÖR VAGY ÁROKRÉSZBE DOBÁLTÁK  

BE EZEKET AZ ÁLLATCSONTOKAT,  DE A KOPONYÁK NAGY SZÁMA (9 DARAB) ÉS AZ EGYMÁSHOZ KÖZELLEVÉS ITT IS  

TUDATOS LEHELYEZÉSI SZÁNDÉKRA UTAL. VISZONT GÖDÖRFORMÁT NEM SIKERÜLT AZONOSÍTANUNK A FELTÁRÁSNÁL,  

EZÉRT ITT IS CSAK A TUDATOS LERAKATSZÁNDÉKOT TUDTUK BIZONYOSSÁGKÉNT ELFOGADNI.

A FENT FELSOROLT 5 ESETBEN MINDEGYIKNÉL AZ A KÖZÖS, HOGY A KIVÁLASZTOTT VADÁLLATCSONTOKBÓL  

EGY LERAKATOT TETTEK LE TUDATOSAN VALAMILYEN CÉLLAL BIZONYOS HELYEKRE. A CÉLOKAT KERESVE A HÁZAK  

PADLÓJA ALÁ VAGY MELLÉ TETT ÁLLATCSONTLERAKATOT MINDENKÉPPEN ÉPÍTÉSI ÁLDOZAT VALAMILYEN FORMÁJÁNAK  



TARTHATJUK. SZÁMTALAN PÉLDÁT LEHET HOZNI EBBŐL AZ IDŐSZAKBÓL. (Bánffy 1987, 105–121; Kalicz — 

Raczky 1982; Makkay 1983, 1986)

A  KÜLÖNBÖZŐ SZEMETES GÖDRÖKBE VAGY MÁS LEMÉLYEDÉSHEZ LETETT ÁLLATCSONTLERAKATOK  

FUNKCIONÁLIS MEGÍTÉLÉSE MÁR SOKKAL PROBLEMATIKUSABB KÉRDÉS.  A  HÚSFOGYASZTÁS,  MINT ÖNMAGÁBAN  

HÉTKÖZNAPI ESEMÉNY NEM KÖVETELI MEG,  HOGY AZ ELFOGYASZTOTT HÚS CSONTJAIT EGY HELYEN TEGYÉK LE  

OLYAN ÁLLATVÁZHOZ TARTOZÓ DARABOKKAL EGYÜTT,  AMELYEKNÉL BIZTOS,  HOGY NEM VOLT HÚS (AGANCSOK,  

BIKASZARVAK). MÁRPEDIG EZEN LERAKATOKBAN FELTŰNŐEN DOMINÁLNAK A KOPONYÁK ÉS A SZARVAK. TEHÁT A  

LELETEGYÜTTES ÖSSZETÉTELE ELLENTMOND EGY NAGYOBB LAKOMA HÉTKÖZNAPI MARADVÁNYAINAK A  

SZEMÉTBEDOBÁSI SZÁNDÉKÁNAK.  (ITT AZ EGYÜTT LETEVÉST ÉS AZ ESETLEGES ELTEMETÉST LEHET MAGYARÁZNI  

HIGIÉNIAI SZEMPONTOKKAL IS;  KELLEMETLEN SZAG ÉS LEGYEK,  FÉRGEK RÁTELEPEDÉSÉNEK AZ ELHÁRÍTÁSA.) AZ  

ILYEN ÖSSZETÉTEL VISZONT EGYÉRTELMŰEN TARTALMAZ EGY A HÉTKÖZNAPITÓL MINDENKÉPPEN ELTÉRŐ SZÁNDÉKOT:  

EMLÉKET AKAR ÁLLÍTANI AZON ÁLLATOKNAK,  AMELYEK HÚSÁT ELFOGYASZTOTTÁK.  AZ ÁLLATOK MIVOLTÁT  

(IDENTITÁSÁT) PEDIG EGYÉRTELMŰEN A FEJÜK ILLETVE A KOPONYÁJUK HATÁROZZA MEG. VALÓSZÍNŰLEG AZONBAN  

NEM AZ A FŐ CÉL ILYENKOR,  HOGY AZ ELFOGYASZTOTT ÁLLAT LÉNYÉRE EMLÉKEZZENEK,  HANEM MAGÁRA ARRA A  

LAKOMÁRA,  AMELYNEK KERETÉBEN ELFOGYASZTOTTÁK A MINDEN BIZONNYAL LEVADÁSZOTT ÁLLAT HÚSÁT.  

(Durkheim 2003, 312–326; Makkay 2001)

A  LAKOMA PEDIG VALÓSZÍNŰLEG NEM HÉTKÖZNAPI CÉLÚ ÖSSZEJÖVETEL KERETÉBEN TÖRTÉNT,  HANEM  

VALAMILYEN ÜNNEPI ÉS KULTUSSZAL ÖSSZEFÜGGŐ ESEMÉNYEK KAPCSÁN. A  LAKOMA TEHÁT MINDEN BIZONNYAL  

RITUÁLIS (MÁGIKUS?) CÉLLAL TARTOTTÁK. ENNEK A RITUÁLIS LAKOMÁNAK ÁLLÍTANAK SZIMBOLIKUS EMLÉKET EZEK  

A KÜLÖNLEGES ÖSSZETÉTELŰ ÁLLATCSONTLERAKATOK.  EZEK A MÁGIKUS LAKOMÁK LEHETNEK ANNAK AZ ÚN.  

„NEGATÍV KULTUSZ”-NAK IS RÉSZEI,  AMIKOR VALAMIT AZ ELFOGYASZTÁS ÁLTAL MEGSZÜNTETÜNK ÉS BIRTOKLUNK  

IS.  (Durkheim 2003,  312–326)  EHHEZ TARTOZHAT A HORIZONTÁLIS TELEP 966.  OBJ.  SZ.  GÖDRÉNEK  

BETÖLTÉSÉBEN LÉVŐ (2159. STR.), HASONLÓ ÖSSZETÉTELŰ ÁLLATCSONTLERAKAT IS. (44. KÉP)

A  FENTI ÉRTÉKELÉS BIZONYOSSÁGÁHOZ HOZZÁTARTOZIK MÉG A CSŐSZHALOM TELL-HALOM,  MINT  

KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ,  ELKERÍTETT,  KIEMELKEDŐ HELY (EMLÉKDOMB)  IS (Raczky  —  Anders  

MEGJELENÉS ALATT), AMELYNEK ISMERTETÉSÉRE A KÖVETKEZŐKBEN KERÜL SOR.

A POLGÁR–CSŐSZHALOM SZELVÉNYEIBŐL ELŐKERÜLT FENTI 5  CSONTLERAKAT ESETÉBEN A „RITUÁLIS  

CÉLÚ SZÁNDÉKRÓL A LETÉTEL MŰVELETÉBE”  MEG VAGYUNK GYŐZŐDVE,  DE A GÖDÖRBE TÉTELRŐL NEM. NEM  

LÁTJUK A KORABELI SZÁNDÉKOT, TÖREKVÉST ARRA, HOGY GÖDRÖT AKARTAK ÁSNI, ESETLEG TUDATOSAN KERESTEK  

VOLNA EGY EGYÉRTELMŰEN KÖRBEZÁRÓDÓ SZÉLŰ LEMÉLYEDÉST, HOGY A LETÉTEL UTÁN BETEMESSÉK AZT. EZ ÍGY  

NEM VOLT BIZONYÍTHATÓ SZÁMUNKRA. (PEDIG IMMANENSEN AZ ILYEN LERAKATOK, AKÁR A PADLÓ ALÁTAPASZTÁS IS  

FELTÉTELEZIK A GÖDÖR LÉTÉT.)  EZÉRT ÚGY GONDOLJUK LÁTENSEN,  TARTHATJUK „RITUÁLIS GÖDRÖKNEK”  IS  

EZEKET A LERAKATOKAT,  DE A GÖDÖRFORMA BIZONYÍTHATATLANSÁGA MIATT NEM VEHETTÜK FEL A RITUÁLIS  

GÖDREINK KÖZÉ.



III.5. POLGÁR–CSŐSZHALOM ÉS POLGÁR–CSŐSZHALOM-DŰLŐ KÉSŐ NEOLIT TELEPÜLÉS 8  

RITUÁLIS GÖDRÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ FUNKCIONÁLIS ELEMZÉSE

EDDIG LEÍRTUK A FELTÁRÁSUK FOLYAMATÁT,  VÉGIG ELEMEZTÜK,  VALAMINT FORMAI ÉS KÖZVETLEN  

BELSŐ JELENSÉGEK ALAPJÁN ÖSSZEHASONLÍTOTTUK ÉS EZ ALAPJÁN ELSŐDLEGESEN FUNKCIONÁLISAN ÉRTELMEZTÜK  

IS AZT A 8 RITUÁLIS GÖDRÖT, AMIT KIVÁLASZTOTTUNK ÉS ELKÜLÖNÍTETTÜNK POLGÁR–CSŐSZHALOM ÉS POLGÁR–

CSŐSZHALOM-DŰLŐ NAGYSZÁMÚ FELTÁRT RÉGÉSZETI JELENSÉGEIBŐL.

A  TOVÁBBI ELEMZÉSI SZINTET AZ KÉPEZI,  HOGY A LELŐHELYEN MEGISMERT ÉS ÉRTELMEZETT KÉSŐ  

NEOLIT TELEP ADATAI ALAPJÁN FELVÁZOLT KÉPBE MEGPRÓBÁLJUK BEILLESZTENI A RITUÁLIS GÖDREINKET ÉS A  

LEHETSÉGES SZERTARTÁSOKRA ÍGY KÉRDEZÜNK RÁ.  EHHEZ ÖSZTÖNZŐ SEGÍTSÉGET NYÚJTANAK AZOK A  

KÉZIKÖNYVEK, AMELYEKBEN A NEMZETKÖZI VALLÁSTÖRTÉNET ÉS AZ ŐSRÉGÉSZET NAGYJAI EGYÉRTELMŰEN ÁLLÍTJÁK,  

HOGY A VALLÁS MŰKÖDÉSE SZOROSAN ÖSSZEFÜGG A TÁRSADALOM SZERVEZETTSÉGI ÉS MŰKÖDÉSI FOKÁVAL:  

IGAZODIK HOZZÁ,  ÉS EGYBEN MEGERŐSÍTI ÉS ÁTSZÖVI AZT. (Durkheim 2003; Rappaport 1999; Renfrew 

— Bahn 1999, 388)

EZÉRT RÖVIDEN ISMERTETNÉNK POLGÁR–CSŐSZHALOM KÉSŐ NEOLIT TELL ÉS HORIZONTÁLIS TELEP  

LAKÓINAK ÉLETÉRE VONATKOZÓ FŐBB SAJÁTOSSÁGAIT AZ EDDIG FELTÁRT ÉS ÉRTELMEZETT ADATOK ALAPJÁN.  

(Raczky 2000; Raczky et al. 2002, 833–848; Raczky — Anders MEGJELENÉS ALATT)

III.5.1. A  POLGÁR–CSŐSZHALOM KÉSŐ NEOLIT TELEP KÉT BELSŐ EGYSÉGÉNEK  

FUNKCIONÁLIS JELLEMZÉSE (KÖRÁROKRENDSZERREL KÖRÜLZÁRT TELL TELEP ÉS  

HORIZONTÁLIS LAKÓTELEP) (1. KÉP)

A POLGÁR MELLETTI KÉSŐ NEOLIT TELEP MIND MÉRETEIT,  MIND BELSŐ JELLEMZŐIT NÉZVE OLYAN  

KIEMELKEDŐ NAGYSÁGÚ ÉS JELENTŐSÉGŰ HELY,  AMELYNEK HATÁSA NEMCSAK A FELSŐ-TISZA MENTI RÉGIÓBAN,  

HANEM A KÁRPÁT-MEDENCE É-I TERÜLETEIT,  MÉG A KÁRPÁTOK VONALÁN TÚL IS NYÚLVA ÉRVÉNYESÜLT ÉS  

MEGHATÁROZÓ VOLT.  KÜLÖNÖS MÓDON EGYESÍTI A BALKÁN FELŐL ÉRKEZŐ DÉLI TELL-TÍPUSÚ KULTURÁLIS  

HATÁSOKAT A NYUGATI EREDETŰ,  LENGYELI KULTÚRA „RONDELLA”  TÍPUSÚ TELEPÜLÉSI SAJÁTOSSÁGAIVAL.  

(Raczky et al. 2002, 833–848)

A TELEPÜLÉS SZERKEZETE EGYÉRTELMŰ KETTŐSÉGET MUTAT.

A) A CSŐSZHALOM MAGA EGY 180–190 M ÁTMÉRŐJŰ ÖTSZÖRÖS KÖRÁROKRENDSZERREL KÖRÜLVETT TELL  

TELEP, AMELYNEK A TETEJÉN, TÖBB RÉTEGBEN LEÉGETT TELEPÜLÉSI HORIZONTOK FIGYELHETŐK MEG. A  

PÁRHUZAMOSAN HOZZÁKAPCSOLÓDÓ KÖRÁRKOK ÉS OSZLOPSZERKEZETES SÁNCRENDSZEREK KIFELÉ  

TERJESZKEDŐ FORMÁI,  ÚJABB LEÉGETT HORIZONTOKKAL KEVEREDNEK.  A  TELEPÜLÉS ALULRÓL KIFELÉ  

TERJESZKEDETT ÚGY, HOGY AZ ELŐZŐ SZINT ÁRKAIT MINDIG BETEMETTÉK AZ ÚJABB SZINT KIALAKÍTÓI. AZ  



ÁRKON BELÜL LÉVŐ TELEPÜLÉS HÁZAI A DOMB KÖZEPÉHEZ VANNAK TÁJOLVA.  A  MAGNETOMÉTERES  

FELMÉRÉSEK ALAPJÁN 13–16  HÁZ ÁLLHATOTT EGYSZERRE A DOMB TETEJÉN AZ ÁROK ÁLTAL  

KÖRÜLVETTEN. AZ EBBŐL FEKVÉSE ALAPJÁN TUDATOSAN KIVÁLASZTOTT HELYEN (IV. SZELVÉNY) FELTÁRT  

9  SZ.  HÁZ FUNKCIÓJA EGYÉRTELMŰEN KÜLÖNLEGESNEK (SZENTÉLY?)  MONDHATÓ.  SZINTÉN A  

MAGNETOMÉTERES FELMÉRÉSEK MUTATTÁK MEG AZT A SZABÁLYOS 5 KÖRÁROKBÓL ÁLLÓ SÁNCRENDSZERT,  

AMIBŐL MINDEN VILÁGTÁJ FELÉ KIJÁRAT NYÍLIK.

B) A  HORIZONTÁLIS TELEP EZZEL SZEMBEN EGÉSZEN MÁS JELLEGZETESSÉGEKET MUTAT.  A  KÖZEL 28  

HEKTÁRNYI TERÜLETEN ELTERÜLŐ TELEP KÖRÜLFOGJA A KÖZEL 3,5 HEKTÁRNYI TERÜLETŰ KÖRÁRKOS TELL  

DOMBOT.  LAKÓI SZABÁLYOS TÉRHASZNÁLATRA UTALÓ RENDSZER SZERINT (LAKÓHÁZAK,  KIEGÉSZÍTŐ  

ÉPÜLETEK,  HOZZÁJUK TARTOZÓ KUTAK,  HOSSZÚ GÖDRÖK ÉS SÍRCSOPORTOKBÓL ÁLLÓ „CSALÁDI  

ALAPEGYSÉG”)  OSZTOTTÁK FEL A TERÜLETET.  A  FELTÁRT 4,5  HEKTÁRNYI TERÜLETEN 62  OSZLOPOS  

SZERKEZETŰ HÁZAT, 64 HASONLÓ SZERKEZETŰ KIEGÉSZÍTŐ ÉPÜLETET, 68 KUTAT, 328 GÖDRÖT ÉS 124  

SÍRT AZONOSÍTOTTUNK. (Raczky — Anders MEGJELENÉS ALATT)

A KÉT EGYSÉG TOVÁBBI ÖSSZEHASONLÍTÁSÁBAN DÖNTŐ JELLEGGEL JÖTTEK KI A KÜLÖNBSÉGEK.

 A HORIZONTÁLIS TELEPEN A HÁZAK AZ URALKODÓ SZÉLJÁRÁSNAK MEGFELELŐEN K–NY-I TÁJOLÁSÚAK ÉS  

MAJDNEM MINDEGYIKHEZ TARTOZIK EGY KÚT ÉS EGY AGYAGNYERŐ,  MAJD SZEMÉTTEL MEGTELŐ GÖDÖR,  

LEGTÖBBSZÖR MÉG NÉHÁNY SÍR IS (1–5-IG).

 A  HÁZAK PUSZTULÁSÁBAN NEM JÁTSZIK JELENTŐS SZEREPET AZ ÉGÉS.  NINCSENEK ÉGÉSI HORIZONTOK,  

LEGFELJEBB EGYES TERÜLETEKEN VANNAK KISEBB PATICSFELTÖLTÉSES GÖDÖRRÉSZEK.

 A  TELEPHULLADÉKKAL TELT GÖDRÖKBŐL ELŐKERÜLŐ KERÁMIATÖREDÉKEK SOKSZOR KIEGÉSZÍTHETŐEK  

EGÉSZRE,  TEHÁT A HÁZTARTÁSBAN VALAMILYEN SÉRÜLÉS UTÁN FUNKCIÓJÁT VESZTVE KIDOBTÁK,  DE  

SZÁNDÉKOSAN NEM TÖRTÉK ÖSSZE.

 SZINTÉN A HULLADÉKGÖDRÖKBŐL ELŐKERÜLŐ CSONTOK NAGYOBB RÉSZE HÁZIASÍTOTT ÁLLATTÓL  

SZÁRMAZOTT ÉS CSAK EGY KISEBB RÉSZE VOLT VADÁLLATTÓL VALÓ.

A KÖRÁROKRENDSZERREL KÖRÜLZÁRT TELL TELEPEN MINDEZ PONT ELLENTÉTES KÉPET MUTAT.

 A  DOMB FELSŐ TELEPRÉTEGEI TŰZ ÁLTAL PUSZTULTAK EL. ENNEK NYOMÁT LEGINKÁBB A KÖRÁRKOK  

ALJÁBA BETÖLTÖTT VASTAG (NÉHOL 2 M-ES) PATICSRÉTEGEK MUTATJÁK.

 A HÁZAK TÁJOLÁSA NEM SZÉLIRÁNYOS, HANEM KÖZPONT FELÉ NÉZNEK.

 A  DOMBON NINCSENEK KUTAK,  A TEMETKEZÉS SZELEKTÍV,  CSAK GYEREKEKET ÉS FELNŐTT FÉRFIAKAT  

TEMETTEK ODA.

 A SÁNCÁROKBAN LÉVŐ NAGY MENNYISÉGŰ KERÁMIÁBÓL ALIG LEHET ÖSSZERAKNI NÉHÁNY EDÉNYT (KIVÉVE  

AZT A NÉHÁNY ÉGETT OMLADÉK ALÁ SZORULT DARABOT, AMELYET A 2/A HÁZNÁL ÉS A 11. SZ. HÁZNÁL  



TÁRTAK FEL). ITT TEHÁT A MESTERSÉGES ÉGETÉSI ELJÁRÁS,  MINT ÖNTISZTÍTÓ (PERIFIKÁCIÓS) SZÁNDÉK,  

AMELYNEK KERETÉBEN SZÁNDÉKOSAN FELGYÚJTOTTÁK A HÁZAKAT, EGYÉRTELMŰEN MEGNYILVÁNUL. EZA  

KORABELI DK-EURÓPAI TELL TELEPEKEN ÁLTALÁNOSAN ELTERJEDT SZOKÁS (Tringham 2005) ITT IS  

JELEN VAN. UGYANÍGY VITATHATATLAN A SZÁNDÉKOS KERÁMIATÖRÉS SZOKÁSA IS, AMI SZINTÉN JELLEMZŐ  

A BALKÁNI TELL TELEPEKEN KIALAKULT HAGYOMÁNYOKRA. (Chapman — Gaydarska 2007)

 A KÖRÁRKOKON BELÜL TALÁLHATÓ HATALMAS MENNYISÉGŰ ÁLLATCSONT-MARADVÁNY DÖNTŐ TÖBBSÉGE  

VADÁSZOTT, VADONÉLŐ ÁLLATOKTÓL SZÁRMAZIK. A DOMBON BELÜLI ÉTKEZÉSEKNÉL TEHÁT INKÁBB A VAD  

HÚSÁT FOGYASZTOTTÁK,  MINT HÁZIÁLLATÉT. (Bartosiewicz 2005, 57, FIG. 6.5.;  Raczky et al. 

2002, 853, TABLE 2)

EGYÉRTELMŰEN A POLGÁR MELLETTI KÉSŐ NEOLIT TELEPEN BELÜL FUNKCIONÁLISAN TELJESEN  

ELKÜLÖNÍTHETŐ A HORIZONTÁLIS TELEP A KÖRÁROKKAL MEGERŐSÍTETT TELL TELEPEN LÉVŐ ÉLETTŐL. AZ ELSŐ A  

KORABELI VISZONYOK KÖZÖTT A TÁJ ÉS EMBER KAPCSOLATÁBAN A HÉTKÖZNAPI (PROFÁN) ÉLET JELLEGZETESSÉGEIT  

MUTATJA, ANNAK ELLENÉRE, HOGY A RITUÁLIS TEVÉKENYSÉG NYOMAI ITT IS JELEN VANNAK, CSAK MÁS ARÁNYBAN ÉS  

MÁS JELENTÉSBEN.

A  KÖRÁROKRENDSZERREL KOMBINÁLT TELL TELEP VISZONT ÖSSZESSÉGÉBEN MOND ELLENT A  

HÉTKÖZNAPI FUNKCIÓKNAK. AZT SEM LEHET TUDNI BIZTOSAN, HOGY A KÖRÁRKON BELÜL LEVŐ HÁZAKBAN LAKNAK-

E ÁLLANDÓAN VAGY A KÖZÖSSÉG MILYEN STÁTUSZÚ TAGJAI TARTÓZKODNAK OTT. AZ OTT TÖRTÉNŐ ESEMÉNYEK  

MINDIG VALAMILYEN SZIMBOLIKUS –  RITUÁLIS –  SZAKRÁLIS JELLEGET ÖLTENEK,  MERT ANNAK SZINTE MINDEN  

FORMÁJA ÉS MÉRETE ELLENTMOND A HORIZONTÁLIS TELEPEN TAPASZTALTAKKAL.

ÍGY SOKKAL ÉRTHETŐBB A CSŐSZHALMON LEÍRT ÁLLATCSONTLERAKATOK RITUÁLIS SZEREPE.  A  

KÖRÁROKRENDSZERREL KÖRÜLZÁRT TELL-SZERŰ DOMB KÜLÖNBÖZŐ VALLÁSI ÜNNEPSÉGEK ÉS SZERTARTÁSOK HELYE  

LEHETETT,  AHOL A RITUÁLIS FOLYAMAT RÉSZEKÉNT TARTOTT MÁGIKUS LAKOMÁK,  AMELYEKEN LEVADÁSZOTT  

ÁLLATOK HÚSÁT ETTÉK MEG,  MEGSZOKOTT RENDEZVÉNYEK LEHETTEK. AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ „EMLÉKEZTETŐ” 

SZIMBOLIKUS ÁLLATCSONTLERAKAT SZINTÉN RÉSZE VOLT A SZERTARTÁSOKNAK. EZEN A KÜLÖNLEGES HELYEN SZINTE  

„HÉTKÖZNAPINAK”  SZÁMÍTOTT EZ A JELENSÉG. A  HELY KÜLÖNLEGESSÉGE A TÉRBŐL KIEMELKEDŐ FORMÁJÁN IS  

LÁTSZOTT, AMI SZINTÉN A SZAKRÁLIS KÖZPONT SZEREPET MUTATTA.

ITT EZ AZ ÁLLATCSONTLERAKAT TERMÉSZETES TETTNEK MINŐSÜL, MÍG A LENTI HORIZONTÁLIS TELEPEN A  

966.  OBJ.  SZ.  GÖDÖRNÉL LÉVŐ MINDEN BIZONNYAL RITKÁNAK ÉS RENDKÍVÜLINEK. EZ AZ ÖSSZEHASONLÍTÁS IS  

JELZI,  HOGY A SZABÁLYOK A TÉRHASZNÁLATOT ILLETŐEN MEGLEHETŐSEN ELTÉRŐEK VOLTAK,  DE NEM  

MEGSZEGHETETLENEK. VALAMILYEN RENDKÍVÜLI ESETBEN A LENTI TELEPEN IS LEHETETT TARTANI EGY RITUÁLIS  

LAKOMÁT, NEMCSAK A SZAKRÁLIS KÖZPONT TERÜLETÉN. EZ A SZABÁLYSZEGÉS IS BIZONYÍTJA, HOGY A TELEP LAKÓI  

TUDATUKBAN ÖSSZETARTOZÓNAK GONDOLTÁK A KÉT VILÁGOT,  AMI AZ ÁLTALUK HASZNÁLT TERÜLETEN VAN. ŐK  

ÉLTEK BENNE, A BELSŐ HAGYOMÁNYAIK MENTÉN MOZOGTAK A KÉT VILÁG HATÁRAIN KI-BE. EZ ADHATTA SZÁMUKRA  



AZT AZ ÖSSZETARTOZÁS ÉRZÉSÉT, AMIBE A SÖTÉTSÉG ÉS VILÁGOSSÁG, ÉLET ÉS HALÁL, ÉG ÉS FÖLD ELLENTÉTPÁROK  

JELENTETTÉK SZÁMUKRA A MEGÉLHETŐ „VILÁGÉLMÉNY” TUDATOT. (Eliade 1993)

III.5.2.  POLGÁR–CSŐSZHALOM KÉSŐ NEOLIT TELEP MEGOSZTOTT TÉRSZEMLÉLETI  

VILÁGÁNAK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI

A POLGÁR–CSŐSZHALOM KÉSŐ NEOLIT TELEP EDDIG FELDOLGOZOTT ADATAINAK ÖSSZEGZÉSEKÉNT  

SZÜLETETT EGY OLYAN TANULMÁNY, AMELY SZÁMUNKRA IS RENDKÍVÜL FONTOS MEGÁLLAPÍTÁSOKAT TARTALMAZ A  

TELEP RITUÁLIS JELENSÉGEINEK TOVÁBBI ELEMZÉSÉHEZ. AZ ELEMZŐK A TELEPEN BELÜLI ÉLET SZIGNIFIKÁNS  

KÜLÖNBSÉGEIET A „TÉRHASZNÁLAT”  ELTÉRŐ VOLTÁRA ÉPÍTETTÉK FEL ELEMZÉSÜKBEN.  KÖVETKEZTETÉSEIK  

MESSZEMENŐEK ÉS A TELEPÜLÉSTÖRTÉNET SZEMPONTJÁBÓL IGEN SOKATMONDÓAK. A  HORIZONTÁLIS TELEPEN A  

CSALÁDI EGYSÉGEK SZERINTI TÉRFELFOGÁST TARTJÁK MEGHATÁROZÓNAK.  (Raczky  — Anders  MEGJELENÉS  

ALATT)  ÍGY A TÉRHASZNÁLATBAN MUTATKOZÓ ALAPEGYSÉGET A GAZDASÁGI,  SZOCIÁLIS ÉS RITUÁLIS TEVÉKENYSÉG  

SZERVEZETÉBEN IS KIINDULÓPONTNAK TARTJÁK.

UTALVA A KÜLSŐ TELEP „NÉHÁNY NAGYOBB OBJEKTUMÁRA” (PL. A KÜLÖNLEGES LELETEKET BEFOGADÓ  

KÚT) AZ EGY-EGY CSALÁDNÁL MAGASABB INTEGRÁCIÓS SZINTEN MEGVALÓSULÓ CSELEKMÉNYEKET IS VALÓSZÍNŰNEK  

TARTJÁK. MAGÁT A KÖRÁROKRENDSZERREL KÖRÜLVETT TELL-SZERŰ DOMBOT, MINT A TELEPÜLÉS EGÉSZÉT ÁTFOGÓ  

ÉS MOZGÓSÍTÓ ERŐNEK TARTJÁK, AMELY EGY MÉG NAGYOBB SZOCIÁLIS EGYSÉGET KÉPVISEL. (Raczky — Anders 

MEGJELENÉS ALATT)

EHHEZ A HÁROM SZOCIÁLIS EGYSÉGHEZ, MINT A TELEPEN BELÜLI INTEGRÁCIÓS SZINTEKHEZ SZERETNÉNK A  

RITUÁLIS GÖDRÖK LELETEGYÜTTESEI ALAPJÁN KÖZZÉTENNI NÉHÁNY LEHETSÉGES FELVETÉST.

III.5.3. A 174.  ÉS A 272.  OBJ.  SZ.  GÖDÖREGYÜTTES (ÁLDOZÓ KÚT)  EDÉNYLERAKATÁNAK  

LEHETSÉGES SZOCIÁLIS VONATKOZÁSOK SZERINTI ELEMZÉSE

A 272. OBJ.  SZ.  ÁLDOZATI KÚT EDÉNYLERAKATA EGYSZERRE KERÜLT LE A GÖDÖR ALJÁRA. (12.  KÉP)  

TEHÁT AZ ÁLTALUNK 94  KÜLÖNÁLLÓ EDÉNYRE BONTHATÓ EGYÜTTES KÚTAKNÁBA TÉTELE MÖGÖTT EGYSZERI  

RITUÁLIS SZERTARTÁST LEHET FELTÉTELEZNI. EBBŐL KIINDULVA ÚGY GONDOLJUK, HOGY AZ EDÉNYEK ÖSSZETÉTELE  

(SZÁMA) VALAMILYEN FORMÁBAN KAPCSOLATBAN LEHET A SZERTARTÁSON RÉSZT VETT EMBEREK CSOPORTJÁNAK AZ  

ÖSSZETÉTELÉVEL (SZÁMÁVAL).

EHHEZ A FELTEVÉSHEZ SEGÍTSÉGÜL A RÉGÉSZET LEGELEMIBB ELEMZŐ ELVÉT HÍVJUK,  MELY SZERINT A  

RÉGÉSZETI EMLÉKEK NEM CSAK A KORABELI EMBEREK ÉLETFORMÁJÁT,  TEVÉKENYSÉGÉT,  GONDOLATÁT,  HANEM A  

TÁRSADALMI SZOCIÁLIS RENDJÜKET IS TÜKRÖZIK.  ENNEK VIZSGÁLATÁHOZ KÉRDÉSEKET KELL FELTENNI,  ÉS  

EMELLETT KELL ELŐREHALADNI. (Renfrew — Bahn 1999, 165–182)



ELSŐ KÉRDÉS: MENNYIEN ÉLHETTEK A TELEPEN?

ERRE MÁR TÖBBFÉLE KALKULÁCIÓ IS LÉTEZIK. A 4,5 HEKTÁRNYI TERÜLETEN 62 OSZLOPOS SZERKEZETŰ  

LAKÓHÁZAT TÁRTUNK FEL. HA MINDEGYIK HÁZBA SZÁMOLUNK 5-6 FŐT, AKKOR A FENTI TERÜLETEN, HA EGYSZERRE  

MINDEGYIK HÁZ LAKOTT VOLT,  A KALKULÁLHATÓ LAKÓLÉTSZÁM MAXIMÁLT SZÁMÍTÁSSAL NÉZVE 310–372 KÖRÜL  

LEHETETT. A KÖZEL 28 HEKTÁRNYI TERÜLETBŐL, HA KIVESZEM A KÖZEL 3,5 HEKTÁRNYI KÖRÁRKOS TELL DOMBOT,  

ÉS HA TOVÁBBRA IS LINEÁRIS MÓDON FELTÉTELEZZÜK,  HOGY AZ EGÉSZ TELEPÜLÉST EGYSZERRE EGYFORMA  

SŰRŰSÉGGEL LAKTÁK,  ÚGY A 1674–2009  KÖZÖTTI LÉLEKSZÁM JÖN KI. BÁR A HORIZONTÁLIS TELEPEN KEVÉS  

HÁZMEGÚJÍTÁSSAL TALÁLKOZUNK ÉS NAGY ÉGÉSES PUSZTULÁSNAK NINCSENEK NYOMAI,  MÉGIS ÚGY KELL  

GONDOLKODNUNK A TELEP TÖBB SZÁZ ÉVIG TARTÓ ÉLETÉBEN AZ EGYIDŐBEN A TELEPÜLÉSEN ÉLT EMBEREK SZÁMA  

JÓVAL EZ ALATT VOLT.  ÚGY GONDOLJUK,  HOGY A KÖRÜLMÉNYEK KÖZELEBBI ISMERETE NÉLKÜL CSAK  

NAGYSÁGRENDEKRE ÉRDEMES KÖVETKEZTETNI,  MERT AHHOZ LEHET BIZONYÁRA ÁLTALÁNOS TÁRSADALMI SZOCIÁLIS  

SÉMÁKAT HASONLÍTANI. (Renfrew — Bahn 1999, 167)

NAGYSÁGRENDEKET NÉZVE A TELEPÜLÉS LAKÓINAK A SZÁMÁT ÁTLAGOSAN 1000 FELETTIRE BECSÜLHETJÜK  

(1000–1500 KÖZÖTT). EHHEZ A NÉPESSÉGLÉTSZÁMHOZ E. SERVICE ELSŐSORBAN AZ INDIÁN TÁRSADALMAKNÁL  

VIZSGÁLT PÉLDÁK NYOMÁN A „SZEGMENTÁRIS” (TÖRZSI) TÁRSADALMI FORMÁT (Renfrew — Bahn 1999, 167)  

AJÁNLJA A MAGA JELLEMZŐIVEL, MINT INTEGRÁCIÓS SÉMÁT.

ENNEK A SZEGMENTÁRIS,  1000  FELETTI LÉLEKSZÁMÚ TÁRSADALMI FORMA EGYIK LEHETSÉGES  

JELLEMZŐJEKÉNT EMLÍTI A KIEMELT DOMB,  MINT FŐNÖKI CENTRUM ÉS AZ ÚN.  ÁLLANDÓ FALVAK,  MINT ZÁRT  

TELEPÜLÉSI SZERKEZET MEGLÉTÉT.  POLGÁR–CSŐSZHALOM KÉSŐ NEOLIT TELEPÜLÉS LÁTVÁNYOSAN MAGÁBA  

FOGLALJA MIND A KÉT JELLEMZŐT.

MÁSODIK KÉRDÉS: MILYEN MOZGÁSOK LEHETSÉGESEK AZ ILYEN NAGYSÁGÚ TELEPEKEN?

A  SZEGMENTÁRIS TÁRSADALMI FORMÁKBAN MÉG NINCS HATÁROZOTT,  MINDENKIRE KÖTELEZŐ  

SZABÁLYRENDSZER A TÉRHASZNÁLATOT ILLETŐEN. (Service et al. 1973)

A  FÖLDMŰVES TÁRSADALMAKBAN A TELEPÜLÉS FORMÁJA SZABJA MEG A MOZGÁS LEHETŐSÉGÉT. EGY  

ZÁRT TELEPÜLÉSI RENDSZERŰ FALUBAN A CSALÁDI ALAPÚ TÉRFELOSZTÁSSAL SZABÁLYOSAN FELOSZTHATJÁK A  

TELEPÜLÉS BELSŐ TERÜLETÉT. MOZGÁSOK KÉPZELHETŐ EL LEGINKÁBB A SPECIALIZÁLÓDÓ HÁZI IPARI TEVÉKENYSÉG  

VAGY EGYÉB BELSŐ ELKÜLÖNÜLÉSEK, KÖZÖSSÉGI HÁZAK VAGY TEREK HASZNÁLATA MENTÉN.

POLGÁR–CSŐSZHALOM-DŰLŐ HORIZONTÁLIS TELEP TÉRHASZNÁLATÁT A FELTÁRT 4,5  HEKTÁRNYI  

TERÜLETEN EGYÉRTELMŰEN A CSALÁDI EGYSÉGEK: OSZLOPSZERKEZETES HÁZ, SZEMETES GÖDÖR, KÚT, TEMETKEZÉS  

SZERINTI TÉRFELOSZTÁS JELLEMZI. (Raczky — Anders MEGJELENÉS ALATT)

EZEN A TERÜLETEN KÖZÖSSÉGI HÁZ VAGY ÉPÜLET MEGLÉTÉRE NINCS ADAT. ELLENBEN EGY ÜRESEN  

HAGYOTT HELYNEK A GYANÚJA FELMERÜLT MÁR A FELTÁRÁSOK SORÁN, A SZELVÉNY KÖZÉPSŐ RÉSZÉN. (III.3.3.) A  



FELTÁRT TERÜLETEN EZ VOLT A LEGNAGYOBB NEM BEÉPÍTETT HELY A KÉSŐ NEOLIT IDŐSZAKBAN.  KÉSŐBB A  

FELDOLGOZÁS KÖZBEN ÚJABB KÖZVETETT ADATOKAT TALÁLTUNK A TERÜLET SZÁNDÉKOS ÜRESEN HAGYÁSÁRA. (53.  

KÉP; 1.  MELLÉKLET) EZÉRT MONDHATJUK,  HOGY A CSALÁDI TÉREGYSÉGEKEN KÍVÜL EZ AZ EGY TÉRSZERŰ RÉSZ  

LEHETETT OLYAN TERÜLETI EGYSÉG,  AMIT KÖZÖSEN HASZNÁLHATTAK KÜLÖNBÖZŐ CÉLOKRA (KÖZTÜK TALÁN  

RITUÁLIS SZERTARTÁSOKRA IS). EZEN A HELYEN NAGYOBB LÉTSZÁMBAN IS ÖSSZEJÖHETTEK EGYSZERRE.

FELTÉTELEZHETŐEN A CSALÁDI TÉREGYSÉGEK NEM VOLTAK KERÍTÉSEKKEL LEZÁRVA: ÁT TUDTAK JÁRNI  

EGYMÁS TERÜLETEIN.  ÍGY AZ OLYAN SZERTARTÁSNÁL,  AMELYBEN LETETTÉK A 272.  OBJ.  SZ.  KÚTAKNÁBA AZ  

EDÉNYEKET SEM LEHETETT BONYOLULT FELADAT A HELY MEGKÖZELÍTÉSE.

HARMADIK KÉRDÉS: MIÉRT TARTHATJUK TÉRNEK EZT A SZABAD TERÜLETET?

A  HORIZONTÁLIS TELEP FELTÁRT 4,5  HEKTÁRNYI TERÜLETÉN HÁROM HELYEN MERÜLT FEL ANNAK A  

LEHETŐSÉGE,  HOGY CÖLÖPSZERKEZETES HÁZHELYEK ÉS NAGY SZEMETES GÖDRÖK ÁLTAL TAGOLT TERÜLETEN  

SZÁNDÉKOSAN ÜRESEN HAGYOTT TERÜLETEK LEHETNEK.

AZ EGYIK AZ É SZELVÉNY É-I OLDALÁNÁL TALÁLHATÓ,  AHOL A TELEPÜLÉSI OBJEKTUMOK ELEVE NEM  

VOLTAK ANNYIRA SŰRŰN, MINT A TELEP KÖZEPÉN. EZ A 44. OBJ. SZ. GÖDÖRTŐL NY-RA ESŐ TERÜLETRŐL KIDERÜLT  

HOGY HÁROM SÍRHELY IS VAN BENNE, AMI OLYAN „DEFORMÁLTTÁ TETTE A TERÜLETET”, HOGY A SZÁNDÉKOS NYITVA  

HAGYÁS SZÁNDÉKÁT EL KELLETT VETNÜNK.

A MÁSIK LEHETŐSÉG A 114., 115., 222. OBJ. SZ. HÁZAK SORÁTÓL D-RE LÉVŐ TERÜLETEN MERÜLT FEL  

1995-BEN AZ ÜRESEN HAGYOTT TÉR LEHETŐSÉGÉRE,  DE AZT AZ 1996-OS FELTÁRÁSOKON EZEN A TERÜLETEN  

ELŐKERÜLT HÁZAK ÉS ÚJABB SZEMETES GÖDRÖK MEGLÉTE EGYÉRTELMŰEN MEGCÁFOLTA.  (AZ ELŐZŐ ÉVI  

FELTÉTELEZÉSÜNKET A SŰRŰ ESŐZÉSEK MIATT ÁTLÁTHATATLANNÁ VÁLT „FELSZÍNI HELYZET” IS ELŐSEGÍTETTE.)

A  HARMADIK FELTÉTELEZÉSÜNKRE EGY HÁZSORRAL DÉLEBBRE LÉVŐ RÉSZEN NYÍLT LEHETŐSÉG ÉS EZ A  

TOVÁBBIAKBAN EGYRE INKÁBB MEGERŐSÖDÖTT. A  SZÁNDÉKOSAN SZABADON HAGYOTT TERÜLET (TÉR)  SZÁNDÉKA  

MELLETT SZÓLÓ ÉRVEK (53. KÉP; 1. MELLÉKLET):

 HA AZ EGYÉB KORSZAKOK OBJEKTUMAIT KIVESSZÜK A TERÜLETRŐL,  AKKOR EGY VISZONYLAG JÓL  

KÖRÜLHATÁROLHATÓ, LEKEREKÍTETT SARKÚ, HÁROMSZÖG FORMÁJÚ SZABAD TERÜLETET KAPUNK.

 A K-I OLDALON LÉVŐ HATÁROLÓ TELEPOBJEKTUMOK FELTŰNŐEN SŰRŰN VANNAK EGYMÁSHOZ IGAZÍTVA. A 

HÁZAK – GÖDRÖK EGYSÉGEKNEK EGY HÁRMAS „EGYMÁSMELLETTISÉGE” SÍROKKAL EGYÜTT „KÜLÖNLEGES  

TELEPHELYZETNEK” MINŐSÍTHETŐ.

 A K-I OLDALON LÉVŐ ÉPÍTMÉNYEK KÖZÖTT TÖBB KÜLÖNLEGES FORMA IS VAN. ILYEN AZ 550. OBJEKTUM  

(53. KÉP), AMELY EGY ENYHÉN SZABÁLYTALAN NÉGYSZÖG ALAKÚ, VALAMILYEN TETŐSZERKEZETTEL VÉDETT,  

FÖLDBE MÉLYÍTETT GÖDÖR (MŰHELY?),  AMINEK AZ ALJÁN 9  CÖLÖPLYUK NYOMA TALÁLHATÓ,  EZENTÚL  

PEDIG EGY ŐSTULOK-KOPONYA SZARVAKKAL EGYÜTT FEKÜDT,  A BETÖLTÉSE JÓL ÁTÉGETT  

PATICSDARABOKKAL VOLT TELE.  FORMÁJÁVAL,  FUNKCIÓJÁVAL KAPCSOLATBAN MINDENFÉLE RITUÁLIS  



LEHETŐSÉG IS FELMERÜLT,  DE ANNYIRA ÖSSZETETT JELENSÉGEKET HORDOZ MAGÁBAN ÉS A LELETEINEK A  

FELDOLGOZÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE IS FOLYAMATBAN VAN MÉG,  HOGY EZEN A SZINTEN NEM NYILVÁNÍTOTTUK  

„RITUÁLIS GÖDÖRNEK” EZT AZ OBJEKTUMOT.

UGYANILYEN KÜLÖNLEGESNEK SZÁMÍT AZ 545.  OBJEKTUM (53.  KÉP)  IS,  KÖZVETLENÜL AZ 550.  

OBJEKTUM MELLETT(!) É–D-I IRÁNYÚ FELÜLNÉZETBŐL SÍR FORMÁJÚ,  DE KIBONTVA KÚT LEJÁRÓRÉSSZEL  

FUNKCIÓT MUTATÓ GÖDÖR,  AMELY NEM MENT LE A TALAJVÍZ SZINTJÉIG.  BETÖLTÉSÉBEN NAGYSZÁMÚ  

MARHACSONT ÉS GAZDAG KERÁMIA ANYAG KERÜLT ELŐ. ITT IS FELMERÜLT A RITUÁLIS FUNKCIÓ MÁR A  

FELTÁRÁS FOLYAMÁN, DE A KÜLÖNBÖZŐ KÜLÖNLEGES JELENSÉGEIVEL INKÁBB A REJTÉLYESSÉGET ÉS NEM A  

BIZONYOSSÁGOT ERŐSÍTETTÉK MEG BENNÜNK.  (ÍGY FOLYTATVA A RÉGI „HAGYOMÁNYOKAT”,  HOGY A  

HÉTKÖZNAPITÓL ELTÉRŐ —  ISMERETLEN,  REJTÉLYES —  JELENSÉGEK KAPTÁK A „KULTIKUS GÖDÖR” 

ELNEVEZÉST:  KULTIKUS GÖDRÖKNEK (AZ 550.  OBJEKTUMMAL EGYÜTT)  TARTHATNÁNK,  DE A JELENLEGI  

VIZSGÁLATI ÁLLAPOTBAN „RITUÁLIS GÖDÖRNEK” NEM.)

SZINTÉN A K-I OLDAL „ÖSSZEZSÚFOLT” TELEPJELENSÉGEI KÖZÖTT KÜLÖNÖSNEK SZÁMÍT AZ 552. OBJ. SZ.  

OSZLOPSZERKEZETES HÁZ K–NY-I IRÁNYÚ „ÖSSZENYOMOTTSÁGA”  MIATT. (53.  KÉP) AZ 541.  OBJ.  SZ.  

AGYAGNYERŐ – SZEMETES GÖDÖR SZINTE ÉRINTKEZIK A HÁZ K-I VÉGÉVEL, MÍG A NY-I OLDALNÁL SZABAD  

TERÜLET HATÁRA NEM ENGEDI,  HOGY NORMÁLIS ALAPTERÜLETET FOGLALJON EL.  TALÁN EBBEN A  

TÉRHELYZETBEN LEHET LEGINKÁBB TETTEN ÉRNI A TÉR ÜRESEN HAGYÁSÁNAK SZÁNDÉKÁT.

 A TERÜLTET TUDATOS LEHATÁROLÁSÁNAK A SZÁNDÉKA AZ É-I OLDALON IS EGYÉRTELMŰNEK TŰNIK HÁZAK  

– NAGY HOSSZÚ GÖDÖR VONALLAL. (530. OBJ.)

 A TUDATOS SZABAD TERÜLET (TÉRKÉPZÉS) KIALAKÍTÁSÁNAK SZÁNDÉKÁT LEGINKÁBB AZ 554. OBJEKTUM — 

AMIT „RITUÁLIS GÖDÖRNEK” NYILVÁNÍTOTTUNK (III.3.3.) — LÉTE ADJA.

(EZ AZ OSZLOPHELYEKET MAGÁBAN FOGLALÓ SEKÉLY GÖDÖR MAJDNEM A SZABADON HAGYOTT TERÜLET  

KÖZEPÉN HELYEZKEDIK EL.  TÉRBELI HELYZETÉT TEKINTVE SEMMILYEN HAGYOMÁNYOS CÖLÖPLYUK  

FUNKCIÓHOZ NEM KAPCSOLHATÓ:  SEM A TÉRELVÁLASZTÓ (KERÍTÉSTARTÓ)  VAGY VALAMILYEN ÉPÜLET  

(TETŐTARTÓ)  ELEMEKÉNT SEM JÖHET SZÓBA.  MESSZE ESIK MINDEN ILYEN ÉPÍTMÉNYTŐL ÉS  

HOZZÁKAPCSOLHATÓ MÁSIK ELEM SINCS A TERÜLETEN.  FORMÁJÁT TEKINTVE IS ELLENTMOND AZ  

ÉPÜLETTARTÓ CÖLÖPÖK STATIKAI KÖVETELMÉNYEINEK.  SEKÉLY MÉLYSÉGŰ BEÁSÁS „LAZA BETÖLTÉSŰ”  

MÁSIK GÖDÖRBE — FÜGGŐLEGES SZILÁRD AGYAGFAL KÖZELSÉGE NÉLKÜL RENDKÍVÜL GYENGE MEGTARTÓ  

ERŐVEL RENDELKEZHETETT. AZ ILYEN ALAPNÉZETBEN EGYMÁS MELLÉ ÁSOTT CÖLÖPLYUK-MEGÚJÍTÁSOK IS  

ELLENTMONDANAK AZ ÉPÜLETTARTÓ ELEMEKNÉL TAPASZTALTAKNAK.)

EZÉRT BIZONYOSAN KIJELENTHETJÜK,  HOGY AZ EZEN A HELYEN LEÁSOTT CÖLÖP VAGY OSZLOP NEM 

LEHETETT SEM ÉPÜLETTARTÓ,  SEM KERÍTÉSTARTÓ ELEM. MAGÁNYOS OSZLOP LEHETETT,  AMELY EGY 

SZÁNDÉKOSAN ÜRESEN HAGYOTT TERÜLETEN ÁLLT.  AZ OSZLOPOT IDŐNKÉNT KIVETTÉK (VAGY 

KIDŐLT),  MAJD ÚJRA BEÁSTÁK.  (AZ 5  OSZLOPHELYNEK AZ EGYSZERRE VALÓ BETÖLTÉSE A 



CÖLÖPLYUKAK VASTAGSÁGA EGYMÁSHOZ VALÓ TÁVOLSÁGA ÉS EGYÉB ELKÉPZELHETŐ FUNKCIONÁLIS 

SZEREPEK (ASZTALTARTÓ?) TEKINTETÉBEN TELJESEN LEHETETLENNEK TŰNIK.)

A  SZABAD TERÜLETEN (TÉREN)  FELÁLLÍTOTT MAGÁNYOS OSZLOP SZEREPÉVEL KAPCSOLATBAN SOKFÉLE  

FUNKCIÓ MERÜLHET FEL. LEGINKÁBB SZAKRÁLIS CÉLÚ SZEREPEKET SZOKTAK FELVETNI: „TOTEMOSZLOP”,  

„ÁLDOZÓFA” STB. (Makkay 1986; 1988; 2001)

A SZABAD TERÜLET (TÉR) SZAKRÁLIS MINŐSÍTÉSÉT NEM VÁLLALHATJUK FEL, HISZEN AZ ELŐBB FELSOROLT  

KÜLÖNLEGES JELENSÉGEK KÖZVETVE A SZABADONHAGYÁS SZÁNDÉKOSSÁGÁT ERŐSÍTETTÉK MEG BENNÜNK.  

AHHOZ,  HOGY SZAKRÁLISNAK MINŐSÍTSÜK,  MINDENKÉPPEN KELLENE LEGALÁBB EGY OLYAN NEM  

HÉTKÖZNAPI FUNKCIÓJÚ „KÖZÖSSÉGI HÁZ” (SZENTÉLY?) MEGLÉTÉT BIZONYÍTANI, AMELY AZ ÜRES TERET IS  

KIEMELHETNÉ A HÉTKÖZNAPI FUNKCIÓK ALÓL.  SOKKAL VALÓSZÍNŰBB,  HOGY A SZABADON HAGYOTT  

TERÜLET EGYSZERRE TÖLTHET BE PROFÁN ÉS NÉHA SZAKRÁLIS SZEREPET IS.  AZ OSZLOP IS LEHET  

ÖSSZEKÖTŐ EBBEN A KETTŐSSÉGBEN,  MERT LEHET SZIMBOLIKUS „HIRDETŐHELY”  ÉS NÉHA ÁLDOZATI  

SZERTARTÁS ELEME IS (ÁLDOZÓFA?).

NÉZZÜK MEG,  HOGY MILYEN TÉNYEZŐK GYENGÍTIK A SZABADON HAGYOTT TERÜLET TUDATOSSÁGÁRA VONATKOZÓ  

FELVETÉSÜNKET.

 A TERÜLET DNY-I IRÁNYÚ TUDATOS LEHATÁROLÓDÁSA NEM OLYAN MEGGYŐZŐ,  MINT A TÖBBI OLDALON.  

AZ EGYIK AGYAGNYERŐ GÖDÖR KÉT OLDALÁNÁL MEGLEHETŐSEN ÜRESNEK TŰNIK A TERÜLET (TALÁN  

LEJÁRATOK HELYEI LENNÉNEK!).

 A HORIZONTÁLIS TELEP FELTÁRT RÉSZÉN A CSALÁDI EGYSÉGEK SZERINT FELOSZTOTT TERÜLETEN NINCSENEK  

HATÁROZOTT TÉRTAGOLÓ ELEMEK,  ÍGY A TELEPEN BELÜL KÖZLEKEDÉST,  UTAKAT,  MOZGÁST —  MINT  

LÁTTUK FENTEBB — NEM LEHET IGAZÁN VIZSGÁLNI. EBBEN A HELYZETBEN NEHÉZ TERET MEGHATÁROZNI,  

MERT EGY ILYEN TERÜLETNEK A LEGBIZTOSABB BIZONYÍTÉKA,  HOGY A TELEPEN BELÜLI UTAK,  ÖSVÉNYEK  

TALÁLKOZÁSI PONTJÁNAK KELLENE LENNIE.

MINDENT ÖSSZEVETVE A FENTI TERÜLETET A KÉSŐ NEOLIT TELEPÜLÉSEN BELÜL EGY TUDATOSAN 

KIVÁLASZTOTT ÉS SZABADON HAGYOTT TERÜLETRÉSZNEK,  TÉRNEK TARTJUK,  AMELY HELYSZÍNE LEHETETT 

HÉTKÖZNAPI ÉS SZAKRÁLIS ESEMÉNYEKNEK EGYARÁNT.  NAGYSÁGÁT TEKINTVE A KB.  700–800  M²-NYI 

TERÜLETEN AKÁR 100–150 EMBER IS ÖSSZEGYŰLHETETT VALAMILYEN CÉLLAL. (53. KÉP; 1. MELLÉKLET)

A TELEP EGÉSZÉT TEKINTVE EZ A TÉR MINDENKÉPPEN ALKALMAS VOLT ARRA, HOGY A CSALÁDNÁL JÓVAL  

NAGYOBB KÖZÖSSÉGET, AKÁR 20–25 CSALÁDOT ÖSSZE LEHESSEN HÍVNI RAJTA. HA ESETLEG KÉPVISELETI MÓDON  

(1  EMBER KÉPVISEL EGY CSALÁDOT)  GYŰLTEK ÖSSZE,  AKKOR IS 1000 FŐ ALATT VAN AZ ÉRINTETT TELEPLAKÓK  

SZÁMA. ÍGY EGYÉRTELMŰ, HOGY A HORIZONTÁLIS TELEPEN BELÜLI TÉR EGY CSALÁDI EGYSÉGNÉL JÓVAL NAGYOBB,  

DE A TELEPÜLÉS ÖSSZLAKOSSÁGÁNÁL MINDENKÉPPEN KISEBB MÉRETŰ SZOCIÁLIS EGYSÉG (INTEGRÁCIÓS SZINT)  

GYÜLEKEZŐ HELYE „KÖZTERE”  LEHETETT.  A  TELEPÜLÉS EGÉSZÉN MINDEN BIZONNYAL TÖBB ILYEN HELYNEK  

KELLETT LENNI.



NEGYEDIK KÉRDÉS: A 272. OBJ.  SZ.  KÚTAKNA EDÉNYEGYÜTTESÉNEK MILYEN CSOPORTJAIT KÜLÖNÍTHETJÜK 

EL AZ AZOKAT „FELÁLDOZÓ”  (ÖSSZETÖRŐ,  KÚTAKNÁBA LETEVŐ ÉS BETEMETŐ)  EMBERCSOPORTRA 

VONATKOZÓAN?

MÁR KORÁBBAN MEGFOGALMAZTUK,  HOGY ABBÓL A FELTEVÉSBŐL INDULUNK KI,  HOGY AZ  

EDÉNYEGYÜTTES VALAMILYEN SZINTEN „VISSZATÜKRÖZI”  A RITUÁLIS FOLYAMATBAN RÉSZTVEVŐK SZOCIÁLIS  

ÁLLAPOTÁT ÉS NAGYSÁGRENDJÉT.

A  FORMAI ALAPON MEGTETT ÖSSZEHASONLÍTÁSUNKBAN MÁR KIEMELTÜK,  HOGY AZ EDÉNYEK KÖZÖTT AZ  

AMFORA A MEGHATÁROZÓ ÉS „URALKODÓ”  TÍPUS. (44  DARAB) (37., 38.  KÉP) EHHEZ HOZZÁTESSZÜK,  HOGY  

EZEK DÖNTŐ TÖBBSÉGE DÍSZÍTETT (34  DARAB),  EBBŐL 11 (25–29.  KÉP;  30  KÉP/3.;  31.  KÉP/1.)  OLYAN  

SZINTEN KÜLÖNLEGESNEK KELL, HOGY MINŐSÜLJÖN, AMELYEKET A HÉTKÖZNAPI HASZNÁLATBAN NEHEZEN TUDUNK  

ELKÉPZELNI: EZEKRŐL FELTÉTELEZHETJÜK, HOGY „PRESZTÍZSTÁRGYAK” VOLTAK. (30 KÉP/2–4; 31. KÉP/2–4.)

IDE KELLENE MÉG AZT A 7 EDÉNYT (5 FAZÉK, ÉS 2 NÉGYKARÉJOS EDÉNY) (8. KÉP/5.; 30. KÉP/1.) IS  

SOROLNUNK, AMELYEK OLYAN GONDOSAN FESTETT FELÜLETŰEK ÉS IGÉNYES KIVITELEZÉSŰEK, HOGY MINDENKÉPPEN  

A DÍSZÍTETT AMFORÁK MELLÉ KELL ÁLLÍTANUNK AZOKAT. EZEN EDÉNYEK MÖGÖTT NEM LEHET TÖBBET ELKÉPZELNI,  

MINT EGY-EGY EMBERT. A  FELTÁRT TELEPÜLÉSRÉSZEN MEGISMERT HÁZAK ÉS HOZZÁTARTOZÓ SZEMETES GÖDRÖK  

BETÖLTÉSÉBŐL ELŐKERÜLT LELETEK,  VALAMINT A TELEPÜLÉSEN LÉVŐ TEMETKEZÉSEK MELLÉKLETEI ALAPJÁN NEM  

TAPASZTALHATTUNK OLYAN HATÁROZOTT VAGYONI VAGY RANGBELI DIFFERENCIÁLÓDÁST,  AMI INDOKOLNÁ AZT A  

HELYZETET, HOGY A TELEP LAKÓI KÖZÜL VALAKI SZÜKSÉGESNEK ÉREZNÉ, HOGY EGYMAGA TÖBB DÍSZÍTETT AMFORÁT  

VAGY MÁS EDÉNYT ADJON EGY ÁLDOZATI SZERTARTÁSHOZ.

NYITVA MARAD A KÉRDÉS, HOGY A TÖBBI NEM DÍSZÍTETT FAZÉK ÉS AMFORA MÖGÖTT IS ELKÉPZELHETŐ-E  

EGY-EGY EMBER,  VAGY INKÁBB VALAMILYEN MÁS SZABÁLYSZERŰSÉG ÉRVÉNYESÜLT AZ EDÉNYEK HOZATALÁBAN.  

MIVEL A DÍSZÍTETT ÉS A DÍSZÍTETLEN NAGYJÁBÓL FELE-FELE ARÁNYBAN VAN,  ELKÉPELHETŐ HOGY MINDEN  

SZERTARTÁSON RÉSZTVEVŐ KETTŐT HOZOTT:  EGY DÍSZÍTETLENT ÉS EGY DÍSZÍTETTET,  EGY HÉTKÖZNAPIT ÉS EGY  

ÜNNEPIT.  MINDEGYIK EDÉNY (A HÁROM MINIATŰR DARABOT NEM SZÁMÍTVA,  MERT AZOK INKÁBB  

SZERTARTÁSKELLÉKEK)  VÍZHORDÓNAK SZÁMÍT FORMÁJÁT ÉS FUNKCIÓJÁT TEKINTVE ÉS A SZERTARTÁS IS  

EGYÉRTELMŰEN FÖLDBEN LÉVŐ VÍZHEZ KAPCSOLÓDOTT.  EZÉRT ELKÉPZELHETŐ,  HOGY A KÚTAKNÁHOZ KÖTŐDŐ  

ÁLDOZATI RITUÁLÉNAK A LÉNYEGE ABBAN VOLT,  HOGY A HÉTKÖZNAPI ÉS A SZAKRÁLIS TEVÉKENYSÉGNEK EGY  

SZIMBOLIKUS EGYSÉGÉT JELENÍTETTÉK MEG AZÁLTAL, HOGY A HASZNÁLATON KÍVÜL KERÜLT KÚTTESTBE BELEVÁGTAK  

EGY AKNÁT A VÍZIG,  ÉS ODA LETETTÉK EZT A KETTŐS SZEREPŰ EDÉNYEGYÜTTEST,  EGYSZERRE „EMLÉKEZVE” ÉS  

„MEGKÖSZÖNVE” A KÚT „ÁLDÁSÁT” A VIZET. EHHEZ HASONLÓ KETTŐSSÉG SOK RITUÁLIS FOLYAMATBAN TETTEN  

ÉRHETŐ. (Turner 2002, 17–59)

A „KETTŐSSÉG” ELKÉPZELHETŐ MÉG AZ EDÉNYEK „KÖZÖSSÉGÉNEK” FORMAI SZÉTVÁLASZTÁSA ESETÉN IS.  

AZ AMFORÁK ÉS A FAZEKAK IS KÉPEZHETNÉNEK EGY ILYEN KETTŐSSÉGET. AZ AMFORÁK LENNÉNEK AZ „ÜNNEPI” 



DARABOK,  A FAZEKAK PEDIG A „HÉTKÖZNAPIAK”.  NAGYJÁBÓL ÍGY IS FELE-FELE ARÁNYBAN OSZLIK MEG AZ  

EDÉNYEGYÜTTES. FUNKCIONÁLISAN IS JELENTHETNEK KETTŐSSÉGET A VÍZHORDÓ (FAZÉK) ÉS VÍZTARTÓ (AMFORA)  

EDÉNYEK. IGAZ ENNEK SOK MINDEN ELLENE SZÓL. LEGINKÁBB A DÍSZÍTETTEK ARÁNYA MIND A KÉT TÍPUSBAN. DE A  

NÉGYKARÉJOS EDÉNYEK ÉS FESTETT POHÁR FORMÁJÚ EDÉNYEK IS KILÓGNAK EGY ILYEN OSZTÁLYOZÁSBÓL.

AZ EDÉNYEK ÖSSZETÉTELE ALAPJÁN A SZERTARTÁS RÉSZTVEVŐIRE VALÓ KÖVETKEZTETÉS LEHETSÉGES KIINDULÓ  

PONTJAI:

 MINDEGYIK ELKÜLÖNÍTHETŐ EDÉNYTEST MÖGÖTT (FÜGGETLENÜL AZ ÁLDOZÓ KÚTBA KERÜLT  

ÁLLAPOTUKTÓL ÉS LESZÁMÍTVA A HÁROM KIS SZERTARTÁSKELLÉKŰ EDÉNYT)  EGY  

EMBER/SZERTARTÁSRÉSZTVEVŐ. RÉSZTVEVŐSZÁM: 91.

 NAGYJÁBÓL KÉT EDÉNY MÖGÖTT VAN EGY SZERTARTÁSON RÉSZTVEVŐ EMBER. RÉSZTVEVŐSZÁM: 45.

 KÉPVISELETI MÓDON KÖTHETŐK AZ EMBEREK A SZERTARTÁSON AZ EDÉNYEKHEZ. ÍGY EGY EDÉNYTEST EGY  

CSALÁDOT KÉPVISEL,  AKIK AKÁR TELJES LÉTSZÁMBAN OTT LEHETNEK A SZERTARTÁSON.  91  

CSALÁDKÉPVISELŐ LEHETSÉGES, RÉSZTVEVŐSZÁM: 455–546.

 KÉPVISELETI ÚTON KÉT EDÉNY MÖGÖTT ÁLL EGY CSALÁDKÉPVISELŐ. RÉSZTVEVŐK 45 CSALÁDKÉPVISELŐ,  

KÉPVISELT LEHETSÉGES RÉSZTVEVŐK: 225–270.

AZ UTÓBBINÁL MÉG AZ A KETTŐSÉG IS ELKÉPZELHETŐ, HOGY KÉTFÉLE EDÉNYT (HÉTKÖZNAPI ÉS ÜNNEPI) A CSALÁD  

KÉT TAGJA VISZI: A FÉRFI AZ ÜNNEPIT, A NŐ A HÉTKÖZNAPIT. A NEMENKÉNTI KETTŐS GONDOLKODÁSRA A TELEPEN  

IS VAN PÉLDA A TEMETKEZÉSI RÍTUSOKBAN ÉS A KÖRÁROKKAL KÖRÜLZÁRT MESTERSÉGES DOMBON IS. (Raczky — 

Anders MEGJELENÉS ALATT)

EZ UTÓBBI UGYANAZT A SZÁMOT HOZZA KI, MINT A MÁSODIK KÉPVISELETI MODELL, CSAK TALÁN AZZAL A  

KÜLÖNBSÉGGEL,  HOGY ITT CSALÁDONKÉNT 2  FŐ.  ÍGY A LEGINKÁBB ELKÉPZELHETŐ SZÁM 90  KÖRÜLI  

(EDÉNYSZÁMMAL AZONOS). A RÉSZTVEVŐKKEL KAPCSOLATBAN MÉG AZ IDŐSEK JELENLÉTE LEHET VALÓSZÍNŰ, MÍG A  

GYEREKEK JELENLÉTE,  MINT NÉZŐK ESETLEGESNEK TEKINTHETŐ.  TURNER LEÍRÁSA IS EZT MUTATJA.  (Turner 

2002, 17–107)

HA AZ UTÓBBI FELTEVÉS MENTÉN A CSALÁDONKÉNT 1 IDŐS EMBER JELENLÉTÉT FELTÉTELEZEM, AKKOR A  

RÉSZTVEVŐ LÉTSZÁM 135 KÖRÜL LEHET. A RENDELKEZÉSÜNKRE ÁLLÓ ADATOK ALAPJÁN A 174., 272. OBJ. SZ. 

GÖDÖREGYÜTTESNÉL LEZAJLOTT RITUÁLIS SZERTARTÁS, AMELYNEK FOLYAMÁN AZ ÁLDOZÓ AKNÁBA LETETTÉK 

AZ ÁLTALUNK 94  EDÉNYTESTBEN AZONOSÍTOTT EDÉNYEGYÜTTEST,  A RÉSZTVEVŐK SZÁMÁT 50–130  KÖZÉ 

BECSÜLJÜK. (1. MELLÉKLET)

ÖTÖDIK KÉRDÉS:  MENNYIRE BECSÜLHETJÜK A 966.  OBJ.  SZ.  GÖDÖRNÉL LEZAJLOTT RITUÁLIS SZERTARTÁS 

RÉSZTVEVŐIT A MEGTALÁLT LELETEK TÜKRÉBEN?

ITT RÖGTÖN TÖBB KÜLÖNBSÉG IS ADÓDIK:



 A 966.  OBJ.  SZ.  GÖDÖRNÉL (41.,  43.  KÉP)  NEM EGY SZERTARTÁS NYOMAIVAL TALÁLKOZUNK,  HANEM  

TÖBBEL,  AMELYEK NAGY VALÓSZÍNŰSÉGGEL NEM EGY IDŐBEN ZAJLOTTAK. A LAKOMAMARADVÁNY (2159.  

STR.) (44.  KÉP)  NEHEZEN HOZHATÓ ÖSSZE AZ ÁLDOZÓKÚT (2162.  STR.  SZ.  VAGY A 2163.  STR.  SZ.)  

LETÉTELLEL. TEHÁT A RITUÁLIS SZERTARTÁS IDŐBEN VISSZATÉRŐ ISMÉTLŐDÉSÉRE ÉS AZ ÖSSZETETT VOLTÁRA  

ITT EGYÉRTELMŰ BIZONYÍTÉK VAN, MÍG A 174. ÉS A 272. OBJ. SZ. GÖDÖREGYÜTTESNÉL (2–4. KÉP) CSAK  

KÖZVETETT (AZ ÖSSZETETTSÉGRE).

 A  MÁSIK KÜLÖNBSÉG A MÉRETEKBEN VAN. AZ ÁLDOZÓKÚT 2162.  STR.  SZ.  BELSEJÉBŐL ELŐKERÜLT 8  

EDÉNY,  BENNE KÉT FESTÉSSEL DÍSZÍTETT AMFORA (48.  KÉP/2.;  49.  KÉP),  EGÉSZEN MÁS RÉSZTVEVŐ  

SZÁMOT SEJTET. NEM KIZÁRT DOLOG, HOGY AKÁR EGY TEHETŐSEBB CSALÁD ÁLL A SZERTARTÁSOK MÖGÖTT.  

DE EZT KÉTSÉGBE VONJUK A KÖVETKEZŐ TÉNYEK ALAPJÁN.

 AZ ÁLDOZÓKÚTBAN LÉVŐ EDÉNYEK KÖZÖTT KÉT GONDOSAN DÍSZÍTETT VAN, ÉS HA A 2163. STR. SZ. GÖDÖR  

ALJÁRÓL ELŐKERÜLTET (48.  KÉP/1.)  IS IDESZÁMÍTOM,  AKKOR HÁROM DÍSZÍTETT AMFORA KÉPEZI A  

VEZÉRLELETEKET, AMI MINDENKÉPPEN EGY CSALÁDNÁL VALAMIVEL NAGYOBB EMBERCSOPORTNAK FELELHET  

MEG.

 AZ EDÉNYEGYÜTTESBEN,  HA CSAK AZ ÁLDOZÓKÚTBAN LÉVŐ 8 DARABOT NÉZZÜK IS,  MINDENKÉPPEN TÖBB  

MINT EGY CSALÁD,  MÉG HA MINDEN EGYES CSALÁDTAGHOZ KÖTNÉNK EGY EDÉNYT IS,  AKKOR IS A SZÁM  

NAGYOBB, MINT EGY ÁTLAG CSALÁDI LÉTSZÁM.

VALÓSZÍNŰNEK LÁTSZIK, HOGY A SZERTARTÁS RÉSZTVEVŐSZÁM KALKULÁSÁNÁL AHHOZ A SZÁMHOZ JUTUNK EL, AMIT  

A FELSZÍNI FORMÁK ALAPJÁN KIADOTT SZÁMOKRÓL ÍRTUNK BE A STRATIGRÁFIAI KÖNYVBE. „SZOCIÁLIS EGYSÉG  

SZERINTI HOVATARTOZÁSÁNÁL A 968.,  969.,  973.  OBJ.  SZ.  HÁZAKAT KELL MEGJELÖLNÜNK.”  A  FELSZÍNEN  

KIRAJZOLÓDOTT HATALMAS GÖDÖRTEST JÓL ILLESZKEDETT A FENTI HÁROM HÁZHOZ. VALÓSZÍNŰLEG UGYANEZT A  

LAKÓEGYSÉGET KELL FELTÉTELEZNÜNK A 966. OBJ. SZ. GÖDÖRBEN LEZAJLOTT RITUÁLIS SZERTARTÁSOK MÖGÖTT IS.  

(1. MELLÉKLET)

HA A 174.  ÉS A 272.  OBJ.  SZ.  GÖDÖREGYÜTTESNÉL LÉVŐ EDÉNYEGYÜTTES ELEMZÉSI MINTÁJÁT  

KÖVETJÜK,  AKKOR IS ARÁNYOSAN NAGYJÁBÓL HASONLÓ NAGYSÁGRENDŰ SZÁMOK JÖNNÉNEK KI.  AZ  

EDÉNYMENNYISÉG, HA HOZZÁADJUK A NAGY KÚT 2142. STR. SZ. LEJÁRÓJÁBAN TALÁLTAKAT ÉS A 2163. STR. SZ.  

GÖDÖRBŐL ELŐKERÜLTET IS, AKKOR ANNAK AZ 1/6-ÁT MUTATJA. 9–13 FŐ KÖZÖTT GONDOLHATJUK A RÉSZTVEVŐK  

SZÁMÁT.

HA A TELEPEN EGYÉRTELMŰEN TETTEN ÉRHETŐ CSALÁDI EGYSÉGEKBEN GONDOLKODUNK, AKKOR ÚGY IS  

FOGALMAZHATUNK,  HOGY A 966.  OBJ.  SZ.  GÖDÖR ÁLDOZATI SZERTARTÁSA EGY CSALÁDNÁL MINDENKÉPPEN  

NAGYOBB LAKÓKÖZÖSSÉGET KELLETT,  HOGY MOZGÓSÍTSON.  VALÓSZÍNŰNEK A 2–3  CSALÁD ÁLTAL ALKOTOTT  

EGYSÉGET TARTJUK MEGERŐSÍTVE A GÖDÖR EGÉSZÉNEK FELSZÍNI ELHELYEZKEDÉSÉBŐL ADÓDÓAN. EHHEZ KÉPEST A  



387.  OBJEKTUMNÁL ÉS A 376., 383.  OBJ.  SZ.  GÖDÖREGYÜTTESEKNÉL LÉVŐ ÁLDOZATI CSELEKMÉNYNÉL NINCS  

OKUNK AZ EGY CSALÁDI EGYSÉGNÉL NAGYOBB ÉRINTETTSÉGRŐL BESZÉLNÜNK. (1. MELLÉKLET)

ÖSSZEFOGLALÓAN A POLGÁR–CSŐSZHALOM-DŰLŐ KÉSŐ NEOLIT TELEP FELTÁRT TERÜLETÉN 

AZONOSÍTOTT RITUÁLIS CSELEKMÉNYEK LELETEGYÜTTESEINEK ÖSSZETÉTELÉVEL ÉS A TELEPÜLÉS SZOCIÁLIS 

ADOTTSÁGAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSÉVEL KÖZVETVE MEGERŐSÍTJÜK AZOKAT A TÁRSADALMI 

TAGOLÓDÁSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSOKAT,  AMELYEKET A TÉRHASZNÁLAT KÜLÖNBÖZŐ SZIMBOLIKUS 

FORMÁINAK ELEMZŐI TETTEK. (Raczky — Anders MEGJELENÉS ALATT) TALÁN ABBAN TUDNÁNK ÁRNYALNI 

EZT A KÉPET, HOGY AZ ELEMI EGYSÉGET JELENTŐ CSALÁDI KÖZÖSSÉGEK ÉS AZ EGÉSZ TELEPÜLÉST SZERVEZNI 

TUDÓ KÖRÁRKOS SZAKRÁLIS TÉR KÖZÖTT NEM CSAK EGY,  HANEM KÉT INTEGRÁCIÓS EGYSÉG LÉTEZÉSÉT 

TÉTELEZHETJÜK FEL A FENTI RITUÁLIS GÖDRÖK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ALAPJÁN.

SZERINTÜNK FELTÉTELEZHETŐ RÖGTÖN A CSALÁDI EGYSÉG FÖLÖTTI KISSÉ NAGYOBB INTEGRÁCIÓS 

SZINT, AMI NEM LEHET NAGYOBB, MINT 2–3 CSALÁD LÉTSZÁMA (10–18 FŐ). ENNEK FELELNEK MEG A MÁR 

EMLÍTETT 966. OBJ. SZ. GÖDÖR ÉS 966., 869., 973. OBJ. SZ. HÁZAK EGYSÉGE, AMELYEK FELTÉTELEZHETŐEN 

A HÉTKÖZNAPI ÉLETBEN IS KÖZÖS EGYSÉGET ALKOTTAK. UGYANABBÓL AZ AGYAGNYERŐ GÖDÖRBŐL VETTÉK A 

NYERSANYAGOT A HÁZAK TAPASZTÁSÁHOZ, ESETLEG A KERÁMIAKÉSZÍTÉSHEZ ÉS AZ ANNAK ALJÁBÓL NYITOTT 

2–3 KÚTBAN JÁRTAK LE IVÓVÍZÉRT. KÉSŐBB A KUTAK BETÖLTÉSE UTÁN A KÖZÖS SZEMETJÜKKEL TÖLTÖTTÉK 

FEL A GÖDRÖT,  MAJD A TÖBBSZÖRI KÖZÖS RITUÁLIS RENDEZVÉNYEK KERETÉBEN HASZNÁLTÁK KÖZÖSEN A 

FELTÖLTŐDŐ GÖDRÖT,  MINT HELYSZÍNT.  KÖZÖS RITUÁLIS LAKOMA NYOMAIT REJTETTÉK EL SZIMBOLIKUS 

FORMÁBAN, MAJD A VÍZHEZ KAPCSOLÓDÓ RÍTUSUK ALAPJÁN TÖBB EDÉNYDEPÓT TETTEK LE, EGYIKET BEÁSTÁK 

EGY NÉGYSZÖGLETES KÚTAKNÁBA.

TERMÉSZETESEN VAN ENNÉL EGY JÓVAL NAGYOBB SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓS SZINT IS,  AMELYNEK AZ 

ÁLDOZATI LELETEGYÜTTES ALAPJÁN KALKULÁLT A NAGYSÁGRENDJE,  10–20  CSALÁD EGYÜTTESÉT JELENTI 

(10-NÉL MINDENKÉPPEN TÖBB).  A 174.  ÉS A 272.  OBJ.  SZ.  GÖDÖREGYÜTTESBEN LÉVŐ ÁLDOZÓ KÚTBA 

LETETT EDÉNYEGYÜTTES MÖGÖTT EGY ILYEN NAGYSÁGÚ TÁRSADALMI CSOPORT EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT 

TÉTELEZHETJÜK FEL.  UGYANILYEN NAGYSÁGRENDŰ LEHET ANNAK AZ 554.  OBJ.  SZ.  CÖLÖPHELY KÖRÜLI 

SZABADON HAGYOTT TERÜLETNEK (TÉRNEK) A MAXIMÁLIS BEFOGADÓ KÉPESSÉGE IS. (1. MELLÉKLET)

III.5.4.  POLGÁR–CSŐSZHALOM-DŰLŐ KÉSŐ NEOLIT TELEPÜLÉS RITUÁLIS GÖDREINEK  

FUNKCIONÁLIS ÉRTELMEZÉSE.  MI TÖRTÉNHETETT?  HOGYAN TÖRTÉNHETETT?  — 

RÁKÉRDEZÉS EGY RITUÁLIS CSELEKMÉNYSORRA A TÁRGYI EMLÉKEK ALAPJÁN

A 387.  OBJ.  SZ.  GÖDÖR ESETÉBEN A 380.  SZ.  HÁZ LAKÓI KIÁSTÁK EZT A MÉLY KISZÉLESEDŐ ALJÚ  

GÖDRÖT,  ÉS AZ ALJÁRA LETETTEK EGY VÍZHORDÓ EDÉNYBEN VALAMILYEN ITALT ÉS UTÁNA SÁRGA AGYAGGAL  

LEFEDTÉK AZ EDÉNYT (LETAKARTÁK-E VALAMIVEL NEM TUDJUK,  HOGY EGYÉB ITALT,  VIZET ÖNTÖTTEK-E KI A  



GÖDÖRBE,  SZINTÉN NEM TUDJUK).  REJTÉLYES SZÁMUNKRA AZ A SZÁNDÉK,  HOGY IGEN MÉLYRE KIÁSTÁK EZT A  

GÖDRÖT,  DE VALÓSZÍNŰLEG A VÍZ SZINTJÉIG NEM,  TEHÁT AZ ÁLDOZATOT NEM A TALAJVÍZHEZ TETTÉK LE,  HANEM  

ANNÁL FENTEBB. EZ AZT JELENTI, HOGY EZ AZ ÁLDOZATI FORMA NEM A TELEPEN IGEN JELENTŐS SZÁMÚ KUTAKHOZ  

KAPCSOLÓDIK. INKÁBB A TERMÉST ÉS AZ AGYAGOT ADÓ FÖLD SZELLEMÉNEK SZÁNTÁK EZT AZ ÁLDOZATOT. (50.  

KÉP; 1. MELLÉKLET)

NINCS A FELSZÍNEN SEMMILYEN NYOM A SZERTARTÁSRA VAGY BÁRMILYEN RITUÁLIS JELLEGŰ  

CSELEKMÉNYRE.  A  KÖZELI SZEMETES GÖDRÖK,  BETÖLTÉS ÉS HÁZAK SEM HORDOZTAK AZ EDDIGI VIZSGÁLATOK  

ALAPJÁN SEMMILYEN SZÁMOTTEVŐ RENDKÍVÜLI VONÁST. (KIVÉVE A 376., 383. OBJ. SZ. GÖDÖREGYÜTTEST, AMELY  

SZINTÉN EHHEZ A HÁZHOZ TARTOZIK.)

ÍGY FUNKCIONÁLISAN EZT A GÖDRÖT OLYAN „ÁLDOZÓ GÖDÖRNEK”  TARTHATJUK,  AHOL VALAMELYIK  

FÖLDHÖZ KÖTŐDŐ SZELLEMNEK KIÁSTAK EGY MÉLY GÖDRÖT ÉS BENNE EGYSZERI ALKALOMMAL BEMUTATTAK EGY  

ITALÁLDOZATOT (LIBÁCIÓ),  MAJD GONDOSAN BEFEDTÉK AZT.  MINDEZ EGYSZERI ALKALOMMAL TÖRTÉNT ÉS  

VALÓSZÍNŰLEG A SZERTARTÁS RÉSZTVEVŐI NEM HALADTÁK MEG AZ EGY CSALÁDNYI EGYSÉGET.

A 376., 383.  OBJ.  SZ.  GÖDÖREGYÜTTES A TELEP ÉLETÉBEN JELLEGZETES,  MEGHATÁROZÓ,  ÖSSZETETT  

FUNKCIÓJÚ OBJEKTUMOK KÖZÉ TARTOZIK.  (51.  KÉP;  1.  MELLÉKLET)  AZ AGYAGNYERŐ KÚT –  SZEMETES,  

ÖSSZETETT FUNKCIÓJÚ GÖDÖR KÚTLEMÉLYÜLÉSÉBE A VÍZSZINT KÖZELÉBE EGY ŐSTULOK-KOPONYÁT SZARVAKKAL  

EGYÜTT LEHELYEZTEK, MAJD VISSZATEMETTÉK, BEFEDTÉK SÁRGA, TISZTA AGYAGGAL, EGÉSZEN FEL AZ AGYAGGÖDÖR  

ALJÁIG.

HA AZ ŐSTULOKFEJ LETÉTELÉNEK SZÁNDÉKOSSÁGÁT ELFOGADJUK,  AKKOR A LEHETSÉGES RITUÁLIS  

HÁTTÉRKÉNT TÖBBFÉLE FORMÁT IS FELTÉTELEZHETÜNK. AZ ELEJTETT ŐSTULOK FEJE MINDENKÉPPEN SZIMBOLIKUS  

JELENTŐSÉGGEL BÍR A TELEP LAKÓI SZÁMÁRA. (Kalicz — Raczky 1982; Zalai-Gaál 2005)

A BIKA KULTUSZ,  MINT TEREMTŐ ÉS MEGTARTÓ ERŐ MEGTESTESÜLÉSE,  MEGHATÁROZÓ KULTUSZ VOLT A  

TELEP LAKÓINAK A GONDOLKODÁSÁBAN.  FELTÉTELEZHETÜNK EGY RITUÁLIS LAKOMÁT VALAHOL A TELEPEN,  ÉS  

ANNAK EMLÉKÉRE TETTÉK VOLNA LE A FEJET A GÖDÖRBE,  DE ENNEK SEMMILYEN NYOMÁT SEM TALÁLJUK.  

(ELKÉPZELHETŐ,  HOGY EZ A LAKOMA A KÖRÁROKKAL KÖRÜLZÁRT KULTUSZHELYEN TÖRTÉNT.) SOKKAL INKÁBB  

ARRA KELL GONDOLNUNK EGY HÁZTARTÁS (CSALÁDI EGYSÉG),  AKINEK A BIRTOKÁBA KERÜLT EZ A BIKAFEJ,  ŐK  

HELYEZTÉK LE SZIMBOLIKUS KÖSZÖNŐ, EMLÉKEZŐ ÁLDOZATI LETÉTKÉNT A KÚTBA.

EZÉRT EBBEN AZ ESETBEN AZ „ÁLDOZÓ GÖDÖR” VAGY „RITUÁLIS SZEMETES GÖDÖR” KÉRDÉST NEHÉZ  

ELDÖNTENI, MERT NEM TUDUNK AZ ŐSTULOKFEJ LEHELYEZÉSE ELŐTTI SZERTARTÁSRÓL SEMMI MEGFOGHATÓT.

KÖZVETVE VISZONT MÉGIS AZ „ÁLDOZÓ GÖDÖR”  FUNKCIÓ MELLETT DÖNTÜNK,  MERT A TELEP TÖBB  

KÚTJÁBA IS TETTEK LE EGÉSZBEN VAGY RÉSZBEN BIKAKOPONYÁT,  MINDIG MAGÁBA ÉS A VÍZ KÖZELÉBE ÉS UTÁNA  

LEFEDTÉK.  TEHÁT JOGGAL GONDOLHATUNK ARRA,  HOGY A TELEP LAKÓINAK ÉLETÉBEN LÉTEZIK EGY OLYAN  

RITUÁLIS SZOKÁS, HOGY A CSALÁDI HÁZTARTÁSBA TARTOZÓ KÚT HASZNÁLHATATLANSÁGA (SZENNYEZŐDÉS, FERTŐZÉS,  

VÍZSZINTINGADOZÁS MIATT ELAPADÁS)  UTÁN EGY EMLÉKEZŐ ÁLDOZATTAL KÖSZÖNIK MEG A TERMÉSZETFELETTI  



ERŐKNEK,  HOGY A VÍZHEZ HOZZÁJUTHATTAK. AZ AJÁNDÉKKÉNT LETETT BIKAKOPONYA ÖNMAGÁBAN IS RELIKTUM  

(TRÓFEA):  EMLÉKE A TERMÉSZET EGY MÁSIK AJÁNDÉKÁNAK A TÁJON AKKOR LEVADÁSZHATÓ LEGNAGYOBB TESTŰ  

VADÁLLATNAK.  ÍGY A KÚTBA LETETT BIKAKOPONYA KETTŐS SZIMBÓLUMOT ALKOT.  A  TERMÉSZET EGYIK  

AJÁNDÉKÁNAK EMLÉKÉT AJÁNDÉKOZZÁK ODA A KÚT ALJÁN,  HOGY MEGKÖSZÖNJÉK A TERMÉSZET EGY MÁSIK  

AJÁNDÉKÁT,  A VIZET.  EZÉRT TARTJUK INKÁBB ÁLDOZÓ GÖDÖRNEK A 383.  OBJ.  SZ.  GÖDRÖT,  MERT INKÁBB  

FELTÉTELEZHETJÜK A TELEPEN ISMÉTLŐDŐ FORMÁI MIATT AZ ÁLDOZATI SZÁNDÉKOT,  MINT EGY NAGY RITUÁLIS  

LAKOMA EMLÉKEINEK A MEGKÜLÖNBÖZTETŐ ELHELYEZÉSÉT (RITUÁLIS SZEMETES GÖDÖR).

AZ 554. OBJ. SZ. RITUÁLIS GÖDÖRNÉL (52., 53. KÉP; 1. MELLÉKLET) TERMÉSZETESEN NEM MERÜL FEL  

ANNAK A LEHETŐSÉGE,  HOGY AZ ÁLDOZATI GÖDÖRNEK VAGY RITUÁLIS SZEMETES GÖDÖRNEK MINŐSÍTHESSÜK. ITT  

EGÉSZEN MÁSRÓL VAN SZÓ. AZ ÜRES TÉR KÖZEPÉN MAGÁNYOSAN ÁLLÓ GÖDÖR,  AMELY IDŐKÖZÖNKÉNT EGY-EGY  

NEM TÚL MÉLYEN BEÁSOTT CÖLÖPNEK VAGY OSZLOPNAK ADHAT HELYET. ENNEK AZ OSZLOPNAK A FELTÉTELEZHETŐ  

RITUÁLIS FUNKCIÓJA TEHETI „RITUÁLISSÁ” EZT A GÖDRÖT.

A KORÁBBI VIZSGÁLATOKBAN KIZÁRTUK AZ ASZTALTARTÓ BEÁSOTT LÁBAK SZEREPÉNEK LEHETŐSÉGÉT, ÍGY  

CSAK A KÜLÖNÖSEBB STATIKAI SZILÁRDSÁGOT NEM IGÉNYLŐ MAGÁNYOS OSZLOP IDŐNKÉNTI FELÁLLÍTÁSÁT  

TARTOTTUK LEHETSÉGESNEK. A MAGÁNYOS OSZLOP EGY ÜRES SZABADTERÜLET (TÉR) KÖZEPÉN PROFÁN FUNKCIÓK  

MELLETT HORDOZHAT RITUÁLIS FUNKCIÓT IS.  GONDOLHATUNK MAKKAY JÁNOS ÁLTAL ÖSSZEGYŰJTÖTT  

HELYZETEKRE, (Makkay 1986; 2001) VALAMINT TÁVOLI KULTÚRANTROPOLÓGIAI LEÍRÁSOK ALAPJÁN ÁLDOZÓ  

OSZLOPRA, AMIRE KITESZIK AZ ÁLDOZATI TÁRGYAKAT, VAGY AMIHEZ KIKÖTIK AZ ÁLDOZATI ÁLLATOT KÖZSZEMLÉRE,  

VAGY VALAMILYEN „HIRDETŐ OSZLOPRA”, AMELYEN VALAMILYEN „ŐSÖKKEL” KAPCSOLATOS MEGTARTÓ JELKÉPEK  

VAGY KÖZLÉSEK VANNAK (TOTEMOSZLOP).  EZEN FELTÉTELEZÉSEK ÉS A JELENLEGI ADATOK ALAPJÁN ENNEK A  

GÖDÖRNEK — A KÜLÖNLEGES EGYEDI VOLTA ÉS HELYZETE ELLENÉRE IS — A RITUÁLIS VOLTA ERŐSEN KÉRDÉSES  

MARAD. EZT A RITUÁLIS GÖDRÖT A FUNKCIONÁLISAN A REJTÉLYES EGYÉB KATEGÓRIÁBA SOROLJUK.

A 174. ÉS A 272. OBJ. SZ. GÖDÖREGYÜTTEST ÉS A 966. OBJ. SZ. GÖDÖR JELENSÉGEIT FUNKCIONÁLISAN  

ÖSSZEHASONLÍTVA EGYÜTT KÍVÁNJUK ÉRTÉKELNI. (2., 3., 41–43. KÉP; 1. MELLÉKLET) A LEGFŐBB KÖZÖS PONT A  

RITUÁLIS KÚTAKNA JELENSÉGE.  (KORÁBBAN,  AHOGY MÁR FORMAI ÉS EGYÉB LEÍRÁSOKNÁL RÉSZLETESEN  

ISMERTETTÜK, EGY VOLT KÚT VISSZATÖLTÖTT TESTÉBE ÁSTAK EGY KESKENY SZABÁLYOS NÉGYSZÖGLETES AKNÁT A VÍZ  

SZINTJÉIG ÉS OTT EGY KÜLÖNLEGES ÖSSZETÉTELŰ,  FŐLEG EDÉNYEKBŐL ÁLLÓ LELETEGYÜTTEST HELYEZTEK EL,  

DÖNTŐ TÖBBSÉGÜKBEN TÖRT ÁLLAPOTBAN. AZ EDÉNYEK SZÁMA,  ÖSSZETÉTELE ÉS EGYÉB TELEPADATOK ALAPJÁN  

MEGÁLLAPÍTHATJUK,  HOGY A 174.,  272.  OBJ.  SZ.  GÖDÖREGYÜTTES KÚTAKNÁJÁHOZ KÖTŐDŐ RITUÁLIS  

SZERTARTÁSBAN A TELEP 50–130 LAKOSA, VAGY 10–20 CSALÁDI EGYSÉGBŐL ÁLLÓ TELEPRÉSZ, MÍG A 966. OBJ.  

SZ. GÖDÖR KÚTAKNÁJÁNÁL LÉVŐ SZERTARTÁSBAN CSAK 2–3 CSALÁD VAGY 9–17 EMBERCSOPORT VEHETETT RÉSZT.)

EZENKÍVÜL A 174., 272.  OBJ.  SZ.  GÖDÖREGYÜTTES ÁLDOZÓ KÚTJÁBA LETETT EDÉNYEK ÁLLAPOTÁVAL  

KAPCSOLATBAN A „SZÁNDÉKOS TÖRÉS” CSELEKMÉNYÉT MEGÁLLAPÍTOTTUK, DE AZ EDÉNYEGYÜTTES A TÖRÉS HELYÉT  

ÉS MIKÉNTJÉT TEKINTVE NEM MUTAT EGYSÉGES KÉPET. KISEBB RÉSZÉT VALAHOL A FELSZÍNEN TÖRTÉK ÖSSZE ÉS  



CSAK NÉHÁNY DARABJÁT TETTÉK HOZZÁ AZ EDÉNYLERAKATHOZ. NAGY TÖBBSÉGE ÖSSZETÖRT ÁLLAPOTBAN ÉS SZINTE  

TELJES EGÉSZÉBE LEKERÜLT A KÚT ALJÁBA. JÓ NÉHÁNY EDÉNY PEDIG TELJESEN ÉPEN VAGY CSAK A LEEJTÉS ÁLTAL  

SÉRÜLT MEG.  NÉHÁNY KÜLÖNÖSEN DÍSZÍTETT DARABOT PEDIG VIGYÁZVA,  TELJESEN ÉPEN HELYEZTÉK LE AZ  

ÖSSZETÖRT EDÉNYKUPAC BELSEJÉBE.

A 966.  OBJ.  SZ.  GÖDÖR KÚTAKNÁJÁBA LEKERÜLT EDÉNYEK TÖRT ÁLLAPOTÁVAL KAPCSOLATBAN NEM  

BIZONYÍTHATÓ A SZÁNDÉKOSSÁG;  FELTÉTELEZHETŐ A FÖLD ALATTI NYOMÁS ALAPJÁN A TERMÉSZETES TÖRÉS  

LEHETŐSÉGE IS.  ILYEN EDDIGI TÉNYEK ÉS ADATOK MÖGÖTT VAJON MILYEN RITUÁLIS SZERTARTÁS KERETÉBEN  

KERÜLTEK LE EZEK A KÜLÖNLEGESEN ÉRDEKES ÉS ÉRTÉKES TÁRGYAK A KÚTAKNÁBA?

MIELŐTT A RITUÁLIS SZERTARTÁS KERETEIT MEGPRÓBÁLJUK LEÍRNI, NÉZZÜNK MEG MÉG NÉHÁNY VONÁST,  

AMIRŐL EDDIG NEM BESZÉLTÜNK KELLŐ SÚLLYAL. AZ EGYIK A KÉT BEÁSOTT ÁLDOZÓ AKNA KESKENY, SZABÁLYOS, 

NÉGYSZÖGLETES FORMÁJA.  (2–4.,  41.,  42.  KÉP)  A  FORMAI ELEMZÉSNÉL MÁR AZT EMLÍTETTÜK,  HOGY A  

NÉGYSZÖGLETES TESTŰ KÚT BELSŐ MEGERŐSÍTÉS NÉLKÜL,  TELJESEN LEHETETLEN ÉS ELŐNYTELEN FORMA A  

VÍZNYERÉSHEZ. TEHÁT EBBEN AZ ESETBEN A VÍZADÓ KÚT SEM HÉTKÖZNAPI,  SEM SZIMBOLIKUS UTÁNZÁS SZINTJÉN  

NEM LEHETETT MINTAADÓ FORMA.  A  NÉGYSZÖGLETES FORMA EGÉSZEN MÁS FUNKCIÓJÚ OBJEKTUMOKRA  

EMLÉKEZTET. A TELEP KÉT MEGHATÁROZÓ NÉGYSZÖGLETES FORMÁJÚ OBJEKTUMTÍPUSA: A HÁZAK ÉS A SÍROK.

A  HÁZAK NÉGYSZÖGLETES FORMÁJÁT A FASZERKEZETES ÉPÍTKEZÉS STATIKAI FELTÉTELEINEK KEZELÉSÉRE  

KIALAKÍTOTT ÁCSTECHNIKA ÉS TUDÁS KOLLEKTÍV TAPASZTALATA HOZZA.  A  KÖZÖSSÉG MINDEN EGYES TAGJA A  

HÉTKÖZNAPI ÉLETBŐL TUDJA,  HOGY A HÁZAKNAK ÉS A KIEGÉSZÍTŐ ÉPÜLETEKNEK NÉGYSZÖGLETES FORMÁJÚNAK  

KELL LENNI.

A  SÍROK DÖNTŐ TÖBBSÉGE A TELEPEN,  AMELYEKNEK ÁSTAK SÍRGÖDRÖT,  SZINTÉN NÉGYSZÖGLETES  

FORMÁJÚ, AMINEK HÉTKÖZNAPI FUNKCIONÁLIS OKA NINCS, CSAK SZIMBOLIKUS LEHET: A SÍR A HALOTT HÁZA. A SÍR 

ÍGY FORMAI ALAPON EGY HÁZSZIMBÓLUM.

AZ ÁLDOZÓ KÚTAKNÁK NÉGYSZÖGLETES FORMÁJA PEDIG —  EZEN LOGIKA ALAPJÁN 

FELTÉTELEZHETJÜK, HOGY SÍRSZIMBÓLUMOK. AZÉRT ÁSTÁK MIND A KÉT KÚTAKNÁT NÉGYSZÖGLETESRE, MERT 

A TUDATUKBAN AZ ELTEMETENDŐ EDÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN UGYANAZ A SZÁNDÉK ÉLT,  MINT AMIKOR 

EMBEREKET TEMETNEK EL.  FÖLD ALATTI HÁZBA TESZIK AZOKAT A TÁRGYAKAT,  AMELYEKET A RITUÁLIS 

SZERTARTÁS FOLYAMÁN KÜLÖNLEGES ÉRTÉKKEL RUHÁZTAK FEL. ÍGY JELENTKEZIK EGY RITUÁLIS SZÁNDÉK A 

HÉTKÖZNAPI CSELEKVÉSTŐL ELTÉRŐ FORMAMÓDOSULÁSBAN.

A TEMETKEZÉSI SZÁNDÉKOT,  MINT „SZIMBOLIKUS ŐSKÉPET” ERŐSÍTI MEG A 174.  ÉS A 272.  OBJ.  SZ.  

GÖDÖREGYÜTTESBE BEÁSOTT KÚTAKNA ALJÁBAN LÉVŐ LEFEKTETETT ÁLLATCSONTOKBÓL,  KÜLÖNÖSEN  

KŐESZKÖZÖKBŐL,  EGYÉB ELSZENESEDETT MARADVÁNYBÓL ÁLLÓ „LETERÍTÉS” „MEGÁGYAZÁSI”  SZÁNDÉKA.  (A  

966.  OBJ.  SZ.  GÖDÖRNÉL UGYANILYEN SZÁNDÉK NYOMAI MEGTALÁLHATÓAK UGYAN,  DE A MOSTOHA FELTÁRÁSI  

KÖRÜLMÉNYEK MIATT NEM BIZONYÍTHATÓAK.)



FONTOS MEGVIZSGÁLNUNK MÉG,  HOGY A LELETEGYÜTTESBEN TALÁLUNK-E OLYAN DARABOKAT ÉS  

TÁRGYAKAT,  AMELYEK INKÁBB SZERTARTÁSKELLÉKEK LEHETTEK,  MINT ESETLEGES ÁLDOZATI DARABOK (EGYEDEK).  

A  966.  OBJ.  SZ.  GÖDÖR ÁLDOZÓ KÚTAKNÁJÁBA LÉVŐK KÖZÖTT NEM,  DE A 174.  ÉS A 272.  OBJ.  SZ.  

GÖDÖREGYÜTTESBE LÉVŐ AKNA EDÉNYEI KÖZÖTT TALÁLUNK ILYET. HÁROM MINDENKÉPPEN „KILÓG” A DÍSZÍTETT  

– DÍSZÍTETLEN VIZES EDÉNYEK SORÁBÓL. MINDHÁROM DURVA KIDOLGOZÁSÚ KICSI EDÉNY. (40. KÉP/3.) AZ EGYIK  

KIÖNTŐCSÖVES POHÁR,  A MÁSIK KETTŐ MINIATŰR,  ERŐSEN DURVA FALÚ,  ENYHÉN DEFORMÁLT POHÁR.  EZEK  

SZEREPÉVEL KAPCSOLATBAN MÁR JOGGAL FELMERÜLT,  HOGY OLYAN EDÉNYEK,  AMELYEKBŐL A SZERTARTÁSHOZ  

SZÜKSÉGES HANGULATFOKOZÓ VAGY AZ ÜNNEPI ÁTLÉNYEGÜLÉST ELŐSEGÍTŐ HALLUCINOGÉN ITALOKAT LEHETETT  

INNI A SZERTARTÁS RÉSZTVEVŐINEK. (Raczky — Anders MEGJELENÉS ALATT)

EZEK SZEREPLÉSE AZ ÁLDOZATI LELETEGYÜTTESBEN IGENCSAK MEGNEHEZÍTI A KUTAKNÁK FUNKCIONÁLIS  

BESOROLÁSÁNAK A KÉRDÉSÉT.

AZ ÁLDOZÓ KÚTAKNÁBA LETETT EDÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN A LEGFONTOSABB LÉNYEGI KÉRDÉS,  HOGY  

EZEKET AZ EDÉNYEKET MILYEN JELENTÉSSEL RUHÁZTÁK FEL A TELEP LAKÓI, ILLETVE A SZERTARTÁS RÉSZTVEVŐI. A  

„TEMETKEZÉSI SZIMBÓLUM”  ALAPJÁN ARRA IS GONDOLHATUNK,  HOGY AKÁR MEGSZEMÉLYESÍTVE (A SZERTARTÁS  

SORÁN)  MINDEGYIK EGY-EGY EMBERT JELENTHETETT ÉS AKKOR ÉRTHETŐ AZ ÁLDOZATI CSELEKMÉNY,  MERT ÍGY A  

KÚTAKNÁBA EMBERI ERŐVEL (LÉLEKKEL) FELRUHÁZOTT, MEGSZEMÉLYESÍTETT TÁRGYAKAT TETTEK LE ÉS TEMETTEK  

EL.

ENNEK ELLENTMOND A SZÁNDÉKOS TÖRÉS MŰVELETE (BÁR AZ EMBERÁLDOZATOK VALÓDI VAGY  

SZIMBOLIKUS MEGLÉTÉT A MAI KUTATÁS SEM ZÁRJA KI). (Makkay 1986; Veit 1996) KÜLÖNÖSEN ELLENTMOND  

AZÁLTAL, HOGY A TÖRÉS SZÁNDÉKA NEM AZ EGÉSZ EDÉNYEGYÜTTEST ÉRINTI. AZ ÉPEN BELETETT EDÉNYEK PEDIG AZ  

EGÉSZ „EMBERÁLDOZATI”  HIPOTÉZIST LEHETETLENNÉ TESZIK.  UGYANCSAK GYENGÍTI A MEGSZEMÉLYESÍTETT  

„LÉNYEGGEL” VALÓ FELRUHÁZÁST A HÁROM „SZERTARTÁSEDÉNY” NEM ELKÜLÖNÍTÉSE. KÖZÖTTÜK VOLT TEHÁT A  

HÁROM EDÉNY NEM ÖSSZETÖRVE,  NEM ELKÜLÖNÍTVE,  AMELYEK BIZTOSAN NEM LEHETNEK MEGSZEMÉLYESÍTETT  

TÁRGYAK.  A  MÁSIK LEHETSÉGES MAGYARÁZAT,  AMI AZ EDÉNYEKNÉL MINDIG KÉZZEL FOGHATÓ ÉS MAGÁTÓL  

ÉRTHETŐDŐ, HOGY ESZKÖZÖK – KELLÉKEK – TARTOZÉKOK VOLTAK. AZ A FONTOS, AMI BENNÜK VAN VAGY VOLT.  

FOLYADÉK (VÍZ,  ITAL,  VÉR)  FELFOGÁSÁRA,  SZÁLLÍTÁSÁRA,  TÁROLÁSÁRA ALKALMAS ESZKÖZÖK.  ÍGY A TÖRÉSÜK  

MEGSZENTELT SZEREP MIATT TÖRTÉNT.  AZÉRT TÖRIK ŐKET ÖSSZE,  MERT EGYSZER A BENNÜK LÉVŐ FOLYADÉK  

KÜLÖNLEGES RITUÁLIS SZERTARTÁS RÉSZ VOLT,  ÉS HOGY TÖBBÉ KÖZÖNSÉGES HÉTKÖZNAPI CÉLLAL NE  

TÖLTHESSENEK BELE SEMMIT.

ENNEK ELLENTMOND A MÁR EMLÍTETT FELEMÁS TÖRÉSI SZÁNDÉK. MÉG INKÁBB,  HOGY MIÉRT ÁSSÁK  

BELE EGY MÁR MEGSZŰNT KÚT FELTÖLTÉSÉBE EGÉSZEN LE A VÍZIG.  HA CSAK EGY FELSZÍNI NAGY RITUÁLIS  

SZERTARTÁS KELLÉKEIKÉNT AKARTÁK MEGKÜLÖNBÖZTETETT HELYRE ELTEMETNI,  FELESLEGES ÉS ÉRTHETETLEN  

DOLOG VÍZIG LETENNI AZOKAT.



VAN MÉG EGY JELENTŐS ELEM A 174.  ÉS A 272.  OBJ.  SZ.  GÖDÖREGYÜTTES FELTÁRÁSÁNÁL,  AMI  

FONTOS LEHET A FELSZÍNEN FELTÉTELEZHETŐ RITUÁLIS ESEMÉNYEK KAPCSÁN. EZ PEDIG A KÚTAKNÁT A 174. OBJ.  

SZ.  GÖDÖR TESTÉBEN LEFEDŐ NAGY MENNYISÉGŰ JÓL ÁTÉGETETT PATICSTÖRMELÉK EREDETÉNEK KÉRDÉSE ÉS AZ  

AZZAL VALÓ FEDÉS FELTÉTELEZHETŐEN TUDATOS SZÁNDÉKA. A HORIZONTÁLIS TELEP ÉLETÉBEN NINCSENEK NYOMAI  

A NAGY ÉGÉSES PUSZTULÁSNAK, EZÉRT FELTŰNŐ VOLT, HOGY A 174. OBJ. SZ. GÖDÖR ÉS ANNAK A KÖZELÉBEN LÉVŐ  

271. OBJ.  SZ.,  MAJD AZ 554. OBJ.  SZ.  OSZLOPHELY KÖRÜL LÉVŐ ÜRES TERÜLET (TÉR) KÖZELÉBEN LÉVŐ 302.,  

312.  OBJ.  SZ.  NAGY GÖDRÖK (53.  KÉP)  BETÖLTÉSÉBŐL IS JELENTŐS MENNYISÉGŰ PATICS KERÜLT ELŐ.  EZ  

ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTTUK,  HOGY ITT VALAMILYEN ÉPÜLET,  AMINEK ÁGLENYOMATOS TAPASZTOTT FALA VOLT,  

LEÉGETT ÉS EZT A JELENSÉG EGYEDISÉGE MIATT FELTÉTELEZTÜK, HOGY AKÁR A 272. OBJ. SZ. GÖDÖR KÚTAKNÁBA  

LETETT EDÉNYLERAKAT ELTEMETÉSÉHEZ IS KÖZE LEHET A LEFEDÉS MIATT. A FELSZÍNEN VALAHOL — LEGINKÁBB AZ  

554. OBJ. SZ. OSZLOP KÖRÜLI SZABAD TÉREN — VAGY ANNAK VONZÁSKÖRZETÉBEN LEZAJLOTT EGY NAGYSZABÁSÚ  

RITUÁLIS SZERTARTÁS,  AMINEK KERETÉBEN AZ ÉPÜLETET FELGYÚJTOTTÁK,  EDÉNYEIT PEDIG,  MINT RITUÁLIS  

KELLÉKEKET,  ESZKÖZÖKET ÖSSZETÖRTÉK (A MÁR ISMERTETETT MEGOSZTOTT MÓDON)  ÉS ELTEMETTÉK.  VÉGÜL  

SZIMBOLIKUSAN A LEÉGETT ÉPÜLET PATICSDARABJAIVAL FEDTÉK LE. EZ AZ ELKÉPZELÉS EGYÉRTELMŰEN A KÚTAKNA  

„RITUÁLIS SZEMETES GÖDÖR” FUNKCIÓJÁT TÁMASZTJA ALÁ.

EZEN FELVETÉSEK ÉS MEGJEGYZÉSEK UTÁN MEGKÍSÉRELJÜK FELVÁZOLNI A RITUÁLIS TÖRTÉNET  

LEHETSÉGES KERETEIT,  AMELYEKHEZ VALAMILYEN MÓDON ADATAINK VANNAK A TELEP FELTÁRT TERÜLETÉN.  

MINDEN ELKÉPZELHETŐ VARIÁCIÓ SZERINT KOMOLY RITUÁLIS SZERTARTÁS RÉSZE VOLT AZ A TETT, HOGY KIÁSTÁK AZ  

ÁLDOZÓ KUTAT ÉS LETETTÉK AZ EDÉNYEKET.  A  SZERTARTÁSRA UTALÓ JEGYEK A FELSZÍNEN TÖRT EDÉNYEK ÉS  

HALLUCINOGÉN ITALOK HÁROM KELLÉKPOHARA,  VALAMINT A GÖDÖR LEGFELSŐ BETÖLTÉSÉBEN LÉVŐ PATICSOS  

BETÖLTÉS ALAPJÁN FELTÉTELEZHETŐ VALAMILYEN NAGYSZABÁSÚ FELSZÍNI RITUÁLIS RENDEZVÉNY,  AMELYNEK A  

RÉSZTVEVŐI A 100 FŐT IS MEGHALADHATTÁK.

A  174.  ÉS A 272.  OBJ.  SZ.  GÖDÖREGYÜTTES KÚTAKNÁJÁBA LETETT EDÉNYEKHEZ KAPCSOLHATÓ  

SZERTARTÁSRÓL A FELSZÍNEN ÉS A KÖRNYÉKÉN SINCS TÖBB NYOM,  KIVÉVE HA A GÖDÖR ALJÁBAN LÉVŐ  

ÁLLATCSONTOKAT ÉS KŐESZKÖZ TÖREDÉKEKET IS HOZZÁKAPCSOLJUK VALAMILYEN SZERTARTÁSHOZ.

EZUTÁN CSAK KÉT DOLGOT TÉTELEZHETÜNK FEL A SZERTARTÁSSAL KAPCSOLATBAN.  VALAMELYIK  

ÉVSZAKOS (NAPTÁRI)  ÜNNEP (PL.  TAVASZI TERMÉKENYSÉG ÉS ÉLETERŐ ADÓ ÉS MEGTARTÓ ERŐK KÖSZÖNTÉSE)  

KERETÉBEN TARTANAK OLYAN RITUÁLIS SZERTARTÁSSOROKAT,  AMELYEK KERETÉBEN ÖSSZEGYŰLTEK AKÁR 100-NÁL  

IS TÖBBEN (50–130  FŐ),  VALAHOL A TELEPEN (TALÁN AZ 554.  OBJ.  SZ.  GÖDÖR KÖRÜLI TÉREN?)  VAGY A  

KÖZPONTI HELYEN (A KÖRÜLKERÍTETT TELL DOMBON)  ÁLLATÁLDOZATOT MUTATTAK BE VAGY ITALÁLDOZATRA A  

SZERTARTÁS RÉSZTVEVŐI MINDEGYIKET HOZ MAGÁVAL EGY VIZES EDÉNYBEN VALAMILYEN FOLYADÉKOT,  AMIT A  

RITUÁLIS KÖRBEN KILOCSOLNAK,  LEÖNTENEK,  EGY RÉSZÉT EDÉNYESTŐL EGYÜTT ELEJTIK,  ODAVÁGJÁK,  MAJD A  

SZERTARTÁS VÉGÉN VALAMILYEN OKNÁL FOGVA A KIVÁLASZTOTT 174.  ÉS A 272.  OBJ.  SZ.  GÖDÖREGYÜTTES MÁR  

KIÁSOTT AKNÁJÁBA HELYEZIK ELŐKÉSZÍTÉS UTÁN AZ EDÉNYEKET A MÁR LEÍRT MÓDON,  EGY RÉSZÉT OTT TÖRIK  



ÖSSZE,  EGY RÉSZÉT PEDIG BELEDOBJÁK,  NÉHÁNYAT KÖZTÜK,  A KÉT LEGSZEBBET KIEMELTEN AZ ÖSSZETÖRT  

EDÉNYKUPAC „KÖZEPÉBE”  TESZIK LE,  MAJD BETEMETIK AZOKAT. EBBEN A VARIÁCIÓNÁL A SZERTARTÁSBAN AZ  

EDÉNYEK EGY NAGYSZABÁSÚ ÁLDOZATI SZERTARTÁS MEGKÜLÖNBÖZTETETT KELLÉKEI. EBBEN EZ ELKÉPZELÉSBEN AZ  

ÁLDOZÓ KÚTAKNA EGY GONDOSAN KIALAKÍTOTT RITUÁLIS SZEMETES GÖDRE EGY NAGY FELSZÍNEN ZAJLOTT  

SZERTARTÁSNAK,  AMELYNEK CÉLJAI KÖZÖTT A TERMÉSZET FÖLDALATTI ERŐINEK ÉS MAGÁNAK AZ IVÓVÍZHEZ  

KAPCSOLÓDÓ KULTUSZNAK IS FONTOS SZEREPE KELLETT, HOGY LEGYEN.

A  MÁSIK VARIÁCIÓ SZERINT SZINTÉN EGY NAGYSZABÁSÚ ÉVSZAKOS ÜNNEP KERETÉBEN A KHTHONIKUS  

SZELLEMEKNEK AZ IVÓVÍZHEZ KAPCSOLÓDÓ RITUÁLÉN KERESZTÜL MUTATTAK BE EGY OLYAN ÁLDOZATOT,  AHOL A  

VÍZHORDÓ EDÉNYEKET FELRUHÁZTÁK VALAMILYEN MEGSZEMÉLYESÍTETT ERŐVEL ÉS AZOKAT TÖRTÉK ÖSSZE  

KÜLÖNBÖZŐ EGYSÉGEKHEZ ÉS HELYEZTÉK LE, MAJD TEMETTÉK EL AZT EGY MÁR NEM HASZNÁLT KÚT TESTÉBE. EZ  

INKÁBB VALAMILYEN EMLÉKEZŐ –  EMLÉKÁLLÍTÓ –  KÖSZÖNŐ ÁLDOZAT LEHETETT. A  FELSZÍNEN ZAJLÓ RITUÁLIS  

ESEMÉNYEK (PL.  TRANSZÁLLAPOTOT ELŐIDÉZŐ ITALFOGYASZTÁS STB.)  MIND AZ ÁLDOZATI FŐCSELEKMÉNY  

ELŐKÉSZÍTÉSÉT SZOLGÁLTÁK. E  SZERINT A KÚTAKNÁT „ÁLDOZÓ GÖDÖRNEK”  TARTHATJUK,  MERT AZ ÁLDOZATI  

FŐCSELEKMÉNY (1. TÁBLÁZAT) ITT ZAJLOTT LE.

A 966.  OBJ.  SZ.  GÖDÖR KÚTAKNÁJÁBA TETT EDÉNYEK ÉS ANNAK KÖRÜLMÉNYEI KÖZVETVE A MÁSODIK  

VARIÁCIÓT ERŐSÍTIK MEG.  AZ ITT LEZAJLOTT RITUÁLIS SZERTARTÁS JÓVAL KEVESEBB RÉSZTVEVŐI TÖBBSZÖRI  

ALKALOMMAL IS TETTEK LE EDÉNYEKET VAGY EDÉNYT A VÍZ KÖZELÉBE. EZENKÍVÜL A HORIZONTÁLIS TELEPEN RITKA  

LAKOMAEMLÉKEKET IS ELHELYEZTEK A RENDEZVÉNYTÉRNEK HASZNÁLT FELTÖLTŐDŐ GÖDÖRBEN.  A  KÚTAKNÁBA  

TETT EDÉNYLERAKAT MEGERŐSÍTI, HOGY A TELEP LAKÓINAK A VÍZZEL ÉS KUTAKKAL KAPCSOLATBAN MILYEN MÉLY ÉS  

ÖSSZETETT HITVILÁGBELI KÖTŐDÉSÜK VOLT,  S ENNEK KERETÉBEN A RITUÁLIS SZERTARTÁSAIKBAN RENDSZERESEN  

KOMOLY ÁLDOZATOKAT MUTATTAK BE CSALÁDI ÉS ANNÁL NAGYOBB KÖZÖSSÉGI CSOPORTOKBAN IS.

MIVEL A HITVILÁGUKAT ÉS A FELSZÍNEN FOLYT SZERTARTÁSAIKAT EGYÁLTALÁN NEM ISMERJÜK, A 

FENT FELTÉTELEZETT RITUÁLIS FOLYAMATOK SZERINTI FUNKCIONÁLIS VONATKOZÁSBAN NEM TUDJUK 

ELDÖNTENI EGYIK KÚTAKNÁNÁL SEM, HOGY A TÉMAKÉRDÉSEKNÉL FELVÁZOLT ÉRTELEMBEN FUNKCIONÁLISAN 

„ÁLDOZÓ GÖDÖRNEK”  VAGY „RITUÁLIS SZEMETES GÖDÖRNEK”  TEKINTHETJÜK-E AZOKAT.  A  RÉGÉSZETI 

KONTEXTUS,  AMELY A KÉT RITUÁLIS JELENSÉGET RENDKÍVÜL KIEMELI A TELEP HÉTKÖZNAPI ELEMEI KÖZÜL, 

EGYÉRTELMŰEN AZ „ÁLDOZÓ GÖDÖR”  MEGHATÁROZÁS FELÉ MUTAT,  VISZONT FUNKCIONÁLISAN NÉZVE EZ A 

HELYZET MEGTÉVESZTŐ, MERT A FELSZÍNEN ZAJLÓ RÍTUSOKNAK ALIG MARADT RÉGÉSZETI NYOMA.

A KÖRÜLKERÍTETT KÖZPONTI TELL DOMB, MINT RITUÁLIS KÖZPONT (Raczky — Anders MEGJELENÉS  

ALATT) EGÉSZEN MÁS HELYZETET TEREMT A RITUÁLIS GÖDREINEK MEGÍTÉLÉSÉRE. EZEN A TERÜLETEN BELÜL SZINTE  

MINDEN JELENSÉG ELTÉR A HORIZONTÁLIS TELEPEN TAPASZTALTAKTÓL.  A  VADÁLLATCSONTOK RENDKÍVÜL NAGY  

SZÁMA A LEHETSÉGES RITUÁLIS LAKOMÁK SOROZATÁRA UTAL. A  MILLIÓS NAGYSÁGRENDŰ KERÁMIATÖREDÉKEK ÉS  

LEÉGETT HÁZHORIZONTOK A RENDSZERES SZÁNDÉKOS TÖRÉS ÉS ÉGETÉSES „TISZTÍTÓ” CÉLÚ ÁLDOZATI RITUÁLÉKRA  

UTALNAK. EZEK MÉRETÜKET A LEHETSÉGES SZERTARTÁSRÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA NÉZVE A LEGNAGYOBB EGYSÉGRE,  



MAGÁRA AZ EGÉSZ TELEPÜLÉSRE VONATKOZNAK.  EZENKÍVÜL „EPIZÓDSZEREP”  JUT AZOKNAK A RITUÁLIS  

GÖDRÖKNEK, AMELYEKET MI KIVÁLASZTOTTUNK. A 9. SZ. HÁZ PADLÓSZINTJÉBŐL NYÍLÓ KIS GÖDÖR (56. KÉP/6.)  

FUNKCIÓJA EGYÉRTELMŰEN KÖTŐDIK A HÁZ KÜLÖNLEGES VOLTÁHOZ. A „PRESZTÍZSTÁRGYNAK” SZÁMÍTÓ RÉZ- ÉS  

CSONTGYÖNGYÖK LEHETNEK A SZERTARTÁSRÉSZTVEVŐ KELLÉKEI ÉS ÍGY A GÖDÖR EGY A HÁZON BELÜLI  

SZERTARTÁSKELLÉK MEGŐRZŐ HELY (KLASSZIKUS FAVISSA!).  ELKÉPZELHETŐ VALAMILYEN VOTÍV SZÁNDÉKÚ  

ÁLDOZATI LELETKÉNT IS. MIVEL A FELSŐBB SZINTEKBŐL ERŐSEN BOLYGATOTT PADLÓSZINTHEZ VALÓ VISZONY NEM  

EGYÉRTELMŰ,  EZÉRT FUNKCIONÁLISAN NEHÉZ ELDÖNTENI ENNEK A KIS GÖDÖRNEK A SZEREPÉT. EZÉRT ITT SEM  

FOGLALTUNK ÁLLÁST.

A VADÁLLATCSONTOKAT MAGÁBAN FOGLALÓ 137. OBJ. SZ. GÖDÖR (54. KÉP) MINDEN BIZONNYAL EGY A  

LAKOMÁNAK AZ EMLÉKLERAKATA (RITUÁLIS SZEMETES GÖDÖR),  MÍG A NAGY ÁROK ALJÁBAN LÉVŐ  

ÁLLATCSONTLERAKATOT MAGÁBA FOGLALÓ 147.  SZ.  GÖDÖR (55.  KÉP)  ÉPÍTÉSI ÁLDOZATNAK MINŐSÍTHETŐ  

(ÁLDOZÓ GÖDÖR).  UGYANÍGY „ÉPÍTÉSI ÁLDOZATNAK”  MINŐSÍTHETŐEK AZOK AZ ÁLLATCSONTLERAKATOK,  

AMELYEKET HÁZAK PADLÓJÁBA TAPASZTVA, AZZAL EGY SZINTBE HELYEZTEK EL. (56. KÉP/1–3.)

III.6. POLGÁR–KENGYEL-KÖZ LELŐHELY 413. OBJ. SZ. GÖDRÉNEK LEÍRÁSA ÉS ELEMZÉSE

AZ 1994  ŐSZÉN FELTÁRT 413.  OBJ.  SZ.  GÖDÖR KLASSZIKUS,  ÚN.  „HOSSZÚGÖDÖR”,  AMI A  

VONALDÍSZES KERÁMIA KULTÚRÁJÁNAK CÖLÖPSZERKEZETES HÁZ –  GÖDÖRRÉSZ JELLEGZETES ALAPEGYSÉGÉNEK AZ  

EGYIK ALKOTÓ ELEME. (57. KÉP, 2. TÉRKÉP; 2. MELLÉKLET)

A TELEPEN A 710. OBJ. SZ. CÖLÖPSZERKEZETES HÁZHOZ TARTOZOTT. KÜLÖNÖSEN KEMÉNY BETÖLTÉSE  

ÉS A TELEPHULLADÉKON (KERÁMIA,  ÁLLATCSONT,  KŐESZKÖZÖK)  GAZDAG LELETANYAG MIATT ÁSÓNYOMONKÉNT  

TÁRTUK FEL (6 ÁSÓNYOM, 6 STRATIGRÁFIAI SZÁM). A LELETGAZDAGSÁG MELLETT RÖGTÖN AZ ELSŐ ÁSÓNYOMBAN A  

GÖDÖR ÉK-I RÉSZÉN EGY PITHOSZOS GYERMEKTEMETKEZÉST AZONOSÍTOTTUNK,  AMIT AZ 513.  OBJ.  SZÁMON  

ELKÜLÖNÍTETTÜNK. A GÖDÖR BETÖLTÉSÉBE VALÓ BELETEMETKEZÉS SEMMILYEN KAPCSOLATOT NEM MUTATOTT AZ  

OBJEKTUM TOVÁBBI SAJÁTOSSÁGAIVAL.  A  TELEP SZEMÉTJÉVEL VALÓ LASSÚ TERMÉSZETES FELTÖLTŐDÉSI  

FOLYAMATOT TÜKRÖZTÉK AZ ÁSÓNYOMONKÉNT ELKÜLÖNÍTETT BETÖLTÉSRÉTEGEK.  A  LELETANYAGBAN VALÓ  

GAZDAGSÁG A GÖDÖR ALJA FELÉ FOKOZATOSAN CSÖKKENT,  MAJD A LEGALSÓ ÁSÓNYOMOKBAN MÁR SZINTE ALIG  

VOLT NÉHÁNY LELET. A GÖDÖR ALJA PEDIG A FELÜLRŐL SZÁMÍTOTT HARMADIK ÁSÓNYOMTÓL FOKOZATOSAN JELENT  

MEG A KELETI RÉSZTŐL A NYUGATI IRÁNYBA. A 4. ÁSÓNYOMNÁL MÁR EGÉSZEN ÖSSZESZŰKÜLT A GÖDÖR ALJA, ALIG  

1 M-ES KITERJEDÉSBEN MÉLYÜLT CSAK TOVÁBB, ENYHÉN SZÜRKE BETÖLTÉSSEL SZÁMOTTEVŐ LELET NÉLKÜL. AZ 5.  

ÁSÓNYOMNÁL (662. STR.) KIDERÜLT, HOGY EGY KB. 70 CM ÁTMÉRŐJŰ, NAGYJÁBÓL KEREK GÖDÖR HALAD LEFELÉ  

TISZTA LELET NÉLKÜLI, SÁRGA AGYAGGAL KITÖLTVE.

A 6. ÁSÓNYOMNÁL (693. STR.) ELÉRTÜK A GÖDÖR ALJÁT ÉS BENNE TALÁLTUNK KÉT ÉP EDÉNYT, AMELYEK  

EGYIKE ENYHÉN FERDE HELYZETBEN,  DE SZÁJJAL FELFELÉ VOLT LETÉVE.  A  MÁSIK EDÉNY ENYHÉN TÖRT  



ÁLLAPOTBAN KERÜLT ELŐ, DE A TÖRT DARABOK ELHELYEZKEDÉSE ALAPJÁN EGYÉRTELMŰEN ÁLLÍTHATJUK, HOGY AZ  

EDÉNY ÉPEN,  SZÁJJAL FELFELÉ KERÜLT LE ÉS A TÖRÉST A BETAKARÓ FÖLDÖN KERESZTÜL RÁNEHEZEDŐ NYOMÁS  

OKOZTA.  A  MÁSIK SZILÁRDABB ÁLLAGÚ EDÉNYT CSAK FÉLRENYOMTA A FÖLD NYOMÁSA.  A  GÖDÖR RÉTEGTANI  

MEGFIGYELÉSEI ALAPOSAK ÉS PONTOSAK VOLTAK.  A  KESKENY BETÖLTÉS ÉS LELETGAZDAGSÁG MIATT NEM  

BONTOTTUK METSZETRE,  ÍGY METSZETRAJZ NEM KÉSZÜLT,  DE AZ ÁSÓNYOMONKÉNTI BONTÁSSAL,  ANNAK SZINTEZŐ  

MÉRÉSIVEL HITELESEN TUDJUK DOKUMENTÁLNI A GÖDÖR BETÖLTÉSÉNEK RÉTEGEIT ÉS A BENNE LÉVŐ JELENSÉGEK  

RÉTEGTANI VISZONYÁT.

AZ EDÉNYEK LEÍRÁSA

1. Szabályos testű vizes edény (58. kép/1.)

Kettős kónikus testű, hengeres nyakú, felülnézetből enyhén négyszögletes formát mutató edény, amelyet vékony 

fala ellenére igen szilárdra égettek ki. Felülete díszítetlen.

sz. á: 12 cm

m: 18 cm

 f. á: 8 cm

2. Tál (58. kép/2.)

Kettős kónikus testű és enyhén behajló nyakperemű edény. Felülete díszítetlen.

sz. á: 9 cm

m: 8 cm

 f. á: 3,5 cm

Az 513. obj. sz. pithoszos sír pont ezen a lemélyülés felett található, de a kettőnek semmilyen köze 

nincs egymáshoz. A közte lévő 2–3 ásónyom még leletekben gazdag rétegei érintetlenek voltak mind felülről (az 

513. objektum felől), mind alulról a két edényes lemélyülés felől (662., 693. stratigráfia felől). Szerencsés 

helyzet, hogy ennek a gödörnek a teljes leletanyaga feldolgozásra került. (NAGY 2005) Így a leletekben igen 

gazdag 2., 3. ásónyom kerámiatöredékei között voltak teljesen egészek és egészre kiegészíthetőek is. Ebből 

választottuk ki a következő darabokat:

1. Tál (59. kép/1.)

Enyhén ívelt formájú, vastag falú, díszítetlen felületű. Épen került elő.



sz. á: 13 cm

m: 5cm

 f. á: 5 cm

2. Tál (59. kép/2.)

Enyhén ívelt formájú, vastag falú, díszítetlen felületű. Összetört állapotban került elő, de nem hiányzik jelentős 

darabja.

sz. á: 15 cm

m: 8 cm

 f. á: 4,5 cm

3. Fazék (59. kép/3.)

Kónikus aljú, enyhén gömbölyödő testű, befelé hajló peremű fazék. Egészre kiegészített, de sok darabja 

hiányzik.

sz. á: 16 cm

m: 23 cm

 f. á: 12 cm

4. Fazék (60. kép/1.)

Kettős kónikus testű, vastag falú, szája felé szélesedő nyakú edény, amelynek külső felületét 4 mélyen beárkolt 

vízszintes cikkcakk-vonallal díszítették. A perem alatt és a nyakrész alján mélyen beárkolt egyenes vonal fut 

körbe. Egészre kiegészített, de jelentős darabok hiányoznak a testéből.

sz. á: 11 cm

m: 10 cm

 f. á: 7 cm

5. Pohár (60. kép/2.)

Ívelt oldalú, díszítetlen edény, amely épen került elő.

sz. á: 6 cm

m: 6 cm

 f. á: 3,5 cm

6. Pohár (60. kép/3.)

Erős falú, ívelt testű edény, amely összetörve került elő. Egészre kiegészített, de jelentős darabok hiányoznak 

belőle.

sz. á: 9,5 cm

m: 7 cm



 f. á: 4,5 cm

7. Tál (60. kép/4.)

Szabályos, ívelt oldalú magas tál enyhén behúzott peremmel. Épen került elő.

sz. á: 22 cm

m: 16 cm

 f. á: 9 cm

8. Fazék (61. kép/1.)

Lekerekített sarkú, négyszögletes felülnézetű edény, felfelé szélesedő szabályos testtel. Pereme alatt vízszintesen 

két egyenesen beárkolt vonal, alatta öt, szintén mélyen beárkolt hullámvonal fut körbe. Összetört, de jelentős 

darab nem hiányzik az edénytestből.

sz. á: 16,5 cm

m: 15 cm

 f. á: 8 cm

9. Fazék (61. kép/2.)

Vékonyfalú, felfelé kiszélesedő, szabályos testű edény, pereme alatt két vízszintesen beárkolt görbe vonal fut 

körbe, alatta bekarcolt görbe vonalas mintával díszítették a felületét. Összetört állapotban került elő, több darab 

hiányzik a testéből.

sz. á: 18 cm

m: 16,5 cm

 f. á: 9 cm

10. Csőtalpas tál (61. kép/3.)

Szabályos testű edény: külső felületén bekarcolt görbe vonalas mintával díszítették a felületét. Összetört 

állapotból egészítették ki, testének nagyobb része hiányzik.

sz. á: 17 cm

m: 17 cm

 f. á: 12 cm

A fenti edények még hiányos állapotukból is igazolják, hogy a 413. obj. sz. gödör egy részét igen gazdag 

kerámiaagyag kiselejtezésének a művelete közben töltötték fel. Égetéssel talán egy egész háztartást, annak 

minden használati tárgyával és eszközével együtt felszámoltak, majd a maradványokból az egész edényeket sem 

szedték ki, hanem belepanírozták a legnagyobb szemetes gödörbe.

A másik szembeötlő vonás, hogy a lenti áldozó gödörbe letett edény kiválasztásánál nem volt 

szempont a díszítettség. Sokkal szebben díszített edények kerültek ki összetörve a közönséges szemétbe, mint 



amit az áldozati szertartásban felhasználtak. Formáját tekintve a szemetes gödör 4. edénye (60. kép/1.) hasonlít 

az áldozó gödörbe került elsőhöz (58. kép/1.). Ez díszített, az áldozó gödörben lévő viszont nem. Az áldozó 

gödörbe letett edényeknél inkább a funkció volt fontos és nem a forma vagy megjelenés.

A 413. obj. sz. gödör tehát egy összetett rendeltetésű objektum, amely miután mint agyagnyerő hely 

megszűnt létezni, egy rituális szertartás helyszíne lett. A legmélyebb pontján egy enyhén szabálytalan kerek, 80 

cm átmérőjű, 60 cm mély gödröt ástak, és abban bemutattak valamilyen szertartás kerekében egy italáldozatot. 

Két edénybe letették az italt a gödör fenekére, majd tiszta sárga agyaggal lefedték azt. A rítus tartalmáról, 

céljáról sem a nagy gödör későbbi betöltése, sem a 710. obj. sz. ház és annak vonzásköréhez tartozó objektumok 

sem árulnak el több információt. A leásott gödör alapján és annak mélysége (nincs a vízszint közelében) arra 

utal, hogy az áldozatot valamelyik föld alatt lakó Természeti Erőnek mutathatták be.

Ezen tények és adatok alapján a Polgár–Kengyelköz lelőhelyen feltárt 413. obj. sz. nagy kiterjedésű 

összetett funkciójú gödör 662., 693. str számú aljából leásott kis gödröt „rituális gödörnek” minősítettük, 

funkcionálisan pedig „áldozó gödörnek”.

III.7. POLGÁR–KIRÁLY-ÉRPART KÖZÉPSŐ NEOLIT TELEP 80. OBJ.  SZ.  GÖDRÉNEK LEÍRÁSA ÉS     
ELEMZÉSE  

1993-ban a Polgár–Király-érparton  folytatott  ásatás  során,  16 régészeti  kor emlékeivel  telezsúfolt 

lelőhelyen, homokdűne sorral tagolt folyóparton feltártunk egy középső neolit teleprészt egy alapárkos házzal, 

két árokkal, közel 80 egyéb objektummal. A telep régészeti anyaga részben feldolgozott (NAGY 2005), részben 

folyamatban  van.  Ebből  emeljük ki  a  80.  obj.  sz.  gödröt,  amelynek  leletanyaga  tartalmaz olyan  különleges 

vonást, ami miatt „rituális gödörnek” minősíthetjük. (62. kép, 2. térkép; 4. melléklet)

A HOMOKDŰNE OLDALÁBAN ERŐSEN ERODÁLÓDOTT MAI ÁSATÁSI FELSZÍNTŐL JÓVAL MAGASABBAN VOLT A  

NEOLIT JÁRÓSZINT.  EBBŐL MÉLYÜLHETETT LE AZ A TALÁN EREDETILEG KÖZEL NÉGYSZÖGLETES GÖDÖRFORMA,  

AMELYNEK AZ ALJÁBAN EGY TÁROLÓ EDÉNY SZÁJJAL FELFELÉ SZABÁLYOS HELYZETBEN ÁLLT, KÉT OLDALÁN EGY-EGY  

ŐRLŐKŐ VOLT ÉLÉRE ÁLLÍTOTT HELYZETBEN. A TÁROLÓ EDÉNY ALJÁVAL EGY SZINTEN KÉT KISEBB ŐRLŐKŐTÖREDÉK  

FEKÜDT. AZ EGYIK AZ EDÉNY OLDALÁHOZ TÁMASZTVA. SAJNOS A TELEP ÖSSZES KŐANYAGA VIZSGÁLAT ALATT VAN,  

JELEN PILLANATBAN NEM TUDUNK ARRA A KÉRDÉSRE VÁLASZOLNI,  HOGY A KÉT FEKTETETT KIS TÖREDÉK AZ  

ÁLLÍTOTT HELYZETBEN LÉVŐBŐL TÖRT-E LE. A GÖDÖR NY-I OLDALA EGY MAGASABB ALJÚ ISMERETLEN GÖDÖRREL  

ÉRINTKEZETT,  AMELYNEK PONTOS VISZONYÁT NEM SIKERÜLT A HELYSZÍNEN TISZTÁZNI,  ÍGY BÁRMILYEN POZÍCIÓ  

ELKÉPZELHETŐ; ELŐIDEJŰSÉG, UTÓIDEJŰSÉG ÉS EGYIDEJŰSÉG IS.
Az épen maradt tároló edény is számíthatna különlegességnek, de igazán a két élére állított őrlőkő 

jelenti a különös vonást, mert feltöltés nélkül (mellétöltés) nem állhatott volna a két őrlőkő a gödörben. Mind a 



két őrlőkő sérült volt, hiányzott belőlük egy darab, de nagyobb része mindkettőnek megmaradt. Mivel a telepen 

pusztulásnyomok (paticsfeltöltések vagy egyéb házrészre utaló nyomok) nem voltak és a gödör a telep több mint 

100 neolit gödre között egyedülálló. Ezen körülmények összessége alapján „rituális gödörnek” minősítjük ezt az 

objektumot. (Természetesen itt sem kizárt a véletlen otthagyás lehetősége, de a már említett elhelyezési szándék 

mindenképpen tudatosnak minősíthető.)

A homokkal való körbetöltés a tárolóedény esetében még a kívülről való megtámasztás, mint az 

edény belső falára nehezedő nyomáskiegyenlítés technikája is lehetett. Az őrlőkő melléhelyezése sem mond 

ellent egy házon kívüli valamivel befedett tároló gödör melletti téli eltevésnek. A bennehagyás és az ottfelejtés 

megmagyarázhatatlannak tűnik valamilyen rituális szándék nélkül.

A TÁROLÓEDÉNY LEÍRÁSA (62. KÉP)
Durva falú,  behúzott  nyakú,  kiszélesedő szájú,  agyagból  készült hombár edény,  nyakhajlatában ujjbenyomás 

sorral tagolt lécdísz fut körül, átellenben öt helyen hasirányban három ujjbenyomásnyi hosszúságban leágazik. 

Ezenkívül a has legszélesebb vonalán öt benyomott felületű bütyökfül díszíti. 

 sz. á: 45 cm

 m: 72 cm

 f. á: 27 cm

Ha szakrális szándék húzódik meg ebben a helyzetben lévő leletegyüttes ott maradása mögött, milyen rituális 

folyamat  keretében  tették  le  oda  azokat.  Mindenképpen  a  gabonával  kapcsolatos  kultuszt  kell  keresnünk 

magyarázatul. Az őrlőkő és a tárolóedény egyértelműen erre utal. A legismertebb ilyen jelenség az első őrlés 

kultusza. (MAKKAY 1978) Aratás után az első megőrölt gabonából kisütik a kenyeret és azt egy nagyobb közös 

rituálé  keretében  felajánlják  a  természetet  adó  Természetfölötti  Erőknek  és  az  ehhez  a  művelethez  használt 

eszközöket  összetörik.  Így a 80. obj.  sz.  gödröt,  a benne lévő tudatosan lehelyezett  tárolóedényt  és a törött 

őrlőköveket  egy szertartás  kellékeként  megkülönböztetett  helyen  eltemető szándék alapján „rituális  szemetes 

gödörnek” gondoljuk.

III.8. POLGÁR–NAGY KASZIBA KÖZÉPSŐ NEOLIT TELEP 132. OBJ. SZ. GÖDRÉNEK LEÍRÁSA ÉS     
ELEMZÉSE  

1996 nyarán egy több mint 8400 m²-nyi területen a vonaldíszes kerámia kultúrájához tartozó teleprészt 

tártunk fel. A telep közepes intenzitású képet mutatott. Fő jellegzetesség, hogy két párhuzamos kettős 

árokrendszer tagolja. Egy cölöpszerkezetes épület nyomai mellett néhány sír és néhány nagyobb méretű gödör 

található a körárokkal körülzárt területen. Az ásatás É-i szelvényárkának közelében, a két árokrendszer által 

közre zárt teleprészen került sor a 132. obj. sz. gödör feltárására. Sajnos az ásatás menetét az esős időjárás és a 

közeli határidő nagyon sietőssé tette, ezért a megfigyelések és a dokumentálás lehetőségei erősen korlátozottak 

voltak. Metszetbontásra és dokumentálásra nem volt lehetőség. Az ásatási dokumentáció alapján a következő 



módon rekonstruáljuk a 132. obj. sz. gödör feltárását és jelenségeinek a helyzetét. (63. kép, 2. térkép; 3. 

melléklet)

KÉT,  EGYMÁSHOZ KÖZEL ESŐ SZARMATA KEREK TÁROLÓ GÖDÖR (136.,  141.  OBJ.)  ALATT  

JELENTKEZETT A 132.  OBJ.  SZ.  NEOLIT GÖDÖR. SZABÁLYOS KEREK GÖDÖRFORMA,  AMELY A FELSZÍN KÖZELÉBEN  

ENYHÉN KISZÉLESEDETT. OLDALFALA NAGYON KEMÉNY,  ÚGY TŰNT,  MINTHA KIÉGETTÉK VOLNA,  DE VALÓSZÍNŰBB,  

HOGY A BETÖLTÉSÉBEN LÉVŐ NAGY MENNYISÉGŰ ÉGÉSMARADVÁNY SZÍNEZTE EL.

BETÖLTÉSE NAGYON SOK ÉGETT PATICSSZEMET ÉS FASZENES ÉGÉSTÖRMELÉKET TARTALMAZOTT. FELSŐ  

HARMADÁBÓL NAGY MÉRETŰ DÍSZÍTETT EDÉNYEK (3  VAGY 4  DARAB)  KERÜLT ELŐ.  AZ ÁSATÓK MEGFIGYELÉSE  

SZERINT ÉPEN HELYEZTÉK LE AZOKAT A GÖDÖRBEN ÉS A FÖLD SÚLYA ALATT TÖRTEK ÖSSZE. EZENKÍVÜL NÉHÁNY  

ÁLLATCSONT ÉS FESTETT ESZTÁRI TÍPUSÚ CSERÉPTÖREDÉK KERÜLT ELŐ EBBŐL A FELSŐ RÉSZBŐL.  A  BETÖLTÉS  

ALSÓBB RÉSZÉBE SZARVTÖREDÉKEK ÉS VADKANÁLLKAPOCS VOLT LETÉVE. VÉGÜL A GÖDÖR LEGALJÁN ÖSSZETÖRT  

ÁLLAPOTBAN EGY KÜLÖNLEGES IKERSZÁJÚ EDÉNY FEKÜDT. ITT IS INKÁBB A TERMÉSZETES FÖLD SÚLYA OKOZTA  

TÖRÉST TÉTELEZHETJÜK FEL, MINT A SZÁNDÉKOST, MERT AZ EDÉNY DARABJAI FELTŰNŐEN KÖZEL EGYMÁS MELLETT  

VOLTAK. A  LELETEK RESTAURÁLÁSA ÉS VIZSGÁLATA FOLYAMATBAN VAN,  EGYEDÜL A KÉTSZÁJÚ EDÉNY VAN KÉSZ  

(ÖSSZERAGASZTVA, KIEGÉSZÍTVE).

A KÉTSZÁJÚ EDÉNY LEÍRÁSA (64. KÉP)
Szabályos állású, szimmetrikus testű edény, amelynek a felülete díszítetlen és enyhén egyenetlen. Az edénytest a 

két kerek száj közötti részt ívelten tölti ki.

 sz. á: 10,5 cm

 másik sz.á: 11 cm 

 m: 21 cm

 f. á: 10,5 cm

Ezen különleges betöltés alapján a gödröt  egyértelműen  rituálisnak minősíthetjük. Funkciójával  kapcsolatban 

már jóval nehezebb állást foglalni. Ha abból indulunk ki, hogy az edényeket épen helyezték be a gödörbe több 

rétegben, akkor a klasszikus „áldozó gödör” (COLPE 1970; MAKKAY 1975) funkcióra kell gondolnunk.

A vadkanállkapocs és a szarvdarabok léte a két edényréteg között szintén erősítheti ezt a funkciót. A 

gödör mélysége az ásatási felszíntől 2,4 m, de minden bizonnyal nem ment le az ivóvíz szintjéig. Így a kútnak 

sem hétköznapi,  sem szimbolikus értelemben nem tarthatjuk. Így  a gödör  keskeny kerek  formája alapján is 

rejtélyesnek és különlegesnek tűnik.

A  nagyon  erős  égés  maradványai  viszont  kétséget  kelthetnek  bennünk.  A felszínen  is  lehetett  a 

körárkok által körülzárt területen olyan szertartás (MAKKAY 2001, 11), aminek keretében leégettek valamilyen 

épületet és feláldoztak egy állatot is egészében vagy valamilyen részét megégethették (égetéses áldozat) és ennek 

a szertartásnak a kellékeit és maradványait helyezték el ezen a megkülönböztetett helyen. Ezen feltevés mellett 

funkciójára nézve rituális szemetes gödörnek is minősíthetjük ezt az objektumot.



Így funkcionálisan nem tudjuk eldönteni egyértelműen, hogy „áldozó gödör” vagy „rituális szemetes  

gödör” volt-e a Polgár–Nagy Kasziba lelőhelyen feltárt 132. objektum.

III.9. POLGÁR–KENDERFÖLD, ELKERÜLŐ KÖZÉPSŐ NEOLIT TELEP 312., 321., 367. OBJ. SZ.     
KÚTJAINAK A LEÍRÁSA ÉS BEMUTATÁSA  

1999 nyarán és 2000 tavaszán Polgár–Kenderföld, Elkerülő nevű lelőhely közel 6500 m²-nyi területe 

került feltárásra. A területen 5 különböző történeti kor emlékeit tárták fel. Ezek közül a legkorábbi leletek és 

objektumok egy középső neolit  teleprészhez tartoztak. Egy cölöpszerkezetes ház, 5 sír és 28 gödör tartozott 

ehhez a korhoz. A 28 gödörből 5 kerek, hengeres testű kút volt. Ebből a hármat a betöltésében lévő különleges 

leletek és jelenséges alapján „rituális gödörnek” minősítettünk. (2. térkép; 5. melléklet)

MINDEGYIK KÚT A TERÜLET MÉLYEBBEN FEKVŐ RÉSZÉN FEKÜDT.  A  TELEP LAKÓRÉSZE  

(CÖLÖPSZERKEZETES ÉPÜLET ÉS A NAGYOBB SZEMETES GÖDRÖK) NY-RA A MAGASABBAN FEKVŐ,  DE DOMB ÁLTAL  

SZÉLVÉDETT TERÜLETEN HELYEZKEDETT EL. EZEN A MÉLYEBBEN FEKVŐ RÉSZEN A KUTAKON KÍVÜL CSAK NÉHÁNY SÍR  

KERÜLT ELŐ. A 312. OBJ. SZ. (65. KÉP) ÉS A 321. OBJ. SZ. (66. KÉP) KUTAK A FELTÁRT TERÜLETEN BELÜL A  

VISZONYLAG „LAKOTT TÉR” KÖZELÉBE ESTEK, MÍG A 367. OBJ. SZ. KÚT (67. KÉP) ETTŐL TÖBB MINT 70 M-RE K-

RE, A TERÜLET LEGMÉLYEBB RÉSZÉN HELYEZKEDETT EL.
A  feltárásnál  a  metszetre  bontás  és  dokumentálás  lehetősége  nem volt  kivitelezhető.  Ehelyett  a 

felülről  való  bontást  követő  pontos  rétegleírások  és  a  folyamatosan  szintezett  rétegadatok  alapján  elég  jól 

rekonstruálhatóak a kutak betöltése.

A 321. obj. sz. kút betöltése 6 jól elkülöníthető rétegre tagolódott. (66. kép) A vízszintjéig az ásatási 

felszíntől mért 2,7 m-es mélység felső negyedét fekete hamus apró paticsszemekkel kevert betöltés foglalta el. 

Alatta egy közel 40 cm vastagon nagyméretű tároló edény töredékeiből lerakott „cseréptöredék” réteg alkotta a 

következő szintet a betöltésben. Ebben az összetört edényrétegben volt egy arcos edény töredéke is. Utána egy 

szürkésbarna, enyhén hamus színezetű rész következett, majd egy intenzív égésre utaló vörös törmelékes rész 

követte. Alatta a szürkésbarna hamus réteg ismételten előjött (a harmadik réteghez hasonló). Az ötödik rétegben 

úgy 210 cm-re a kút szájától lefelé hatalmas őstulok trófeát helyeztek le. A szarv átmérője vízszintesen szinte 

teljesen kitöltötte a közel 110 cm átmérőjű kúttestet. A szarv alatt kezdődött az újabb edénydarabokból álló 

cserépréteg, amelynél már megjelent a talajvíz is. Ezek a szép számú cserépdarabok is szemlátomást nagyméretű 

edényekből származtak.

A betöltési rétegek ezen formája nem hétköznapi tevékenységre, hanem megkülönböztetett tudatos 

szándékra  utalnak.  Különösen  a  két  edénytöredékekből  álló  réteg  számít  különlegesnek.  Az  őstulok  trófea 

letétele  pedig egyértelművé teszi  a  rituális  szándékot  a  kút  betöltésével  kapcsolatban.  A leletekben szegény 

szürke  hamus  és  paticsszemcsés  vöröses  rétegek  váltakozásában  is  mesterséges  tudatos  szándékot  kell 

feltételeznünk.

A 312. obj. sz. kút szintén kerek testű, a 321. sz. objektumnál nagyobb átmérőjű kút. (65. kép) (180 

cm) 240 cm-es felső betöltése nem mutatott különösebb rétegeltséget, viszont a vízszint közelében szintén egy 

nagyméretű edény vagy edényekből származó cserépréteg került elő. Az edénytöredékek közül több darab arcos 

edényekhez tartozott. Ezenkívül több őrlőkőtöredék és szarvasmarhacsontok is kerültek elő a kút aljából a víz 



alól.  Az egyneműnek tűnő sötétbarna paticsszemcsés tömött  betöltés is tudatos szándékra utal. A kút aljába 

temetett összetört arcos edények miatt ezt a kutat is „rituális gödörnek” nyilváníthatjuk.

A 367.  obj.  sz.  kút  feltárása  2000 nyarán  az  előzőeknél  tapasztaltakat  megerősítette,  és  némileg 

módosította.  (67. kép) A felszínen sekély mélységben összetartozó 363. és 367. obj.  sz. gödrök először egy 

kisebb méretű „hosszúgödör” formáját mutatták a felszínen, majd kiderült, hogy mindegyik végében van egy 

egyre szűkülő lemélyülés (ezért választották el külön számokkal azokat). A 363. obj. sz. gödörről kiderült, hogy 

hamarosan alja lett és a betöltésében sem volt semmi különleges elem.

A 367. obj. sz. gödör viszont egy közel 1 m-es átmérőre beszűkülve egyenesen mélyült  lefelé. A 

kúttest közel 1 m vastag felső betöltődése bár leletekben elég szegény volt, de meglepően gyakori rétegzettséget 

mutatott.  A fekete,  apró paticsszemes betöltést 15–20 cm-ként váltotta a szürke hamus kútbetöltés,  legalább 

háromszor-négyszer. Ezt nehéz volna az időjárás által színezett telephulladékos feltöltésnek értékelni.

A felszíntől 173 cm-en megjelent az első kerámiatöredékekből álló réteg teteje. Mint kiderült, innen 

egy közel 130 cm vastag mélységben tagolatlan, kerámiadarabokkal feltöltött rész van. A víz szintjétől egészen a 

kúttest közepéig nagyméretű edények  (rendkívül vastag falú hombáredények) darabjai  töltötték ki a teret.  A 

legalján  volt  egy  közel  20  cm vastag  tiszta  sárga  agyagból  egy  alapozás,  amire  rátöltötték a  hombáredény 

darabjait. A cserépkupacban volt néhány nem hombárhoz tartozó darab is, pl. egy kis gömbtestű, enyhén kónikus 

nyakú korsó is majdnem épen. A kút alja padmalyosan kiszélesedett a vízalámosások miatt, így az edénydarabok 

is bekerültek az oldalfal alá.

A  feltárásnál  az  edényréteg  megjelenésétől  fokozott  figyelmet  fordítottak  a  feltárók  a  kút 

megfigyelésére.  Az  edénytöredékeket  6  „látványrétegre”  bontották.  Minden  réteg  külön  stratigráfiai  számot 

kapott, külön fotó és rajz készült róluk. Ezekből a dokumentumokból kiderül, hogy az egyes edénydarab-rétegek 

néha  meglehetősen  „hézagosak”,  s  nem  uralják  egyértelműen  a  betöltést.  Sok  a  köztük  lévő  agyag.  Ez 

történhetett  természetes  úton is,  a  felső betöltés  súlya  alatt  a  lazán egymásra  dobált  vagy  rakott  nagydarab 

cserépdarabok elmozdultak, és a köztük lévő nagyobb űrt pedig a nedves föld lassú ülepedéssel kitöltötte.

Azt is jelentheti  viszont, hogy nem egyszerre töltötték fel  a gödröt  félig edénytöredékkel,  hanem 

rövid időn belül, de folyamatosan úgy, hogy elválasztó réteget adó földmennyiség nem kerülhetett bele. A felső 

takarórétegek  szabályossága  viszont  már  sokkal  inkább  szándékos  fedésre  utal.  Az  edényrétegek 

dokumentálásánál az is kiderült, hogy arcos edénytöredék is van a harmadik látványrétegben.

Sajnos a restaurálás még mindig folyamatban van, ezért jelenleg arra nem tudunk válaszolni, hogy 

hány tárolóedény — köztük arcos ábrázolással — összetört darabja van ezekben a kutakban. Mennyire lehet egy 

edényt  összerakni  azokból  a  töredékekből,  amelyek  az  egyes  kutakba  kerültek?  Vagy esetleg van  olyan  — 

különösen a 312. és a 321. objektum egymáshoz közel eső — helyzet, hogy ugyanannak az edénynek a darabjai 

kerültek az egyik és a másik kútba is? A restaurálás során az edények törésének módjáról és szándékosságáról is 

információhoz  jutnánk.  Jelen  helyzetben  a  feltárási  adatok  alapján  a  három  kutat  betöltésükben  jelentkező 

különleges összetett vonásaik alapján indokoltan minősítettük „rituális gödörnek”.

Funkcionálisan azonban nehéz eldönteni, hogy mik lehettek. A feltárók az ásatási dokumentumokban 

mindegyiket „áldozó kútként” határozták meg, ami a betöltésben lévő különleges vonások alapján érthetőnek 

tűnik. Ha viszont a feltételezhető rituális cél felől nézzük, akkor erősen kérdéses lehet a kút, mint  áldozó hely 

szerep  ebben  az  esetben.  A  kutak  szerepe  egyértelműen  hétköznapi  lehetett:  kiásták  azokat,  hogy  ivóvizet 

nyerjenek  belőle,  majd  nyilván  használták  is  és  betemették.  A  rituális  jegyek  itt  jelentkeznek,  hogy  nem 



egyszerűen a leggyorsabban  feltöltik,  mint  tették ezt  a másik két  kút  esetében a hozzájuk legközelebb lévő 

hulladékból  vagy  földből,  hanem  a  fent  leírt  „különleges  módon”  temetik  be.  Milyen  célt  szolgált  ez  a 

különleges forma?

A három kút feltöltésében a közös különleges  vonás a  nagyszámú összetört  tárolóedény (arcos?) 

darabjaiból álló rétegek megléte. A szándékosan rétegelt betöltés is megkülönböztetett szándékra utal a 321. és a 

367. obj. sz. kutak esetében. A vízzel kapcsolatos kultusznak ellentmond, hogy ezek a tárolóedények nem vizes 

edények,  hanem sokkal  inkább gabonatartó  hombárok  lehettek.  Igaz  a  kutatók körében  komolyan  felmerült 

annak a gyanúja, hogy ezekben a vastag falú nagyméretű tárolóedényekben vizet vagy folyadékot tároltak (PAVLŮ 

1997–98), de — csatlakozva Kalicz Nándor meggyőző érveléséhez (KALICZ — KOÓS 2000) — ezt mi továbbra is 

valószínűtlennek  tartjuk.  Igaz  a  mi  kútjaink  esetében,  ha  a  nagy  tároló  edényeket  funkcionálisan  vizes 

edényeknek tarthatnánk, úgy egyértelműen a „kút kultusz” sajátos formáját lehetne feltételeznünk.

Összefoglalva: az „áldozó gödör” (kút) funkciót két tény erősíti. A 312. obj. sz. kútba a víz közelébe 

letett  őstulok  trófeái,  mint  a  Természet  vad  erőinek  szimbóluma  értelmezhető  úgy,  hogy a  vízért  mondott 

köszönő áldozat lenne. A másik, hogy a legnagyobb edénydarab-lerakat a kút aljába, a víz közelébe van letéve. 

Szándékosan a vízhez kapcsolják ezeket az edénydarabokat?

A jelenlegi helyzetben erősebbnek érezzük azt a szándékot, hogy a kutak kiásott testét másodlagosan 

és más céllal használták fel rituális célra. A nagy testű, köztük megszemélyesített vonásokkal felruházott arcos, 

gabonatároló edények különleges értéket képviseltek a telep lakóinak az életében. (KALICZ — KOÓS 2000) Azok 

funkciótlanná  válása után az összetörése  és  eltemetése külön rituális  folyamat  része lehetett.  Ezek darabjait 

temették el, mint megkülönböztetett tárgyakat a funkcótlanná vált kutak testébe. A felső betöltési rétegzettségek 

a tudatos „takarás” szándékát jelzik. Így mi a Polgár–Kenderföld, Elkerülő középső neolit telep részeként feltárt 

312., 321., 367. obj. sz. kutakat a jelenlegi feldolgozottsági szinten „rituális szemetes gödörnek” tartjuk.

III.10. Polgár–Piócás-dűlő középső neolit telep 141. obj. sz. gödrének leírása 

és elemzése
2007 MÁJUSÁBAN FOLYTATÓDOTT POLGÁR–PIÓCÁS-DŰLŐ LELŐHELYEN A MÁR 2006-BAN ELKEZDETT  

KÖZÉPSŐ NEOLIT TELEP FELTÁRÁSA. EZ A LELŐHELY A TŐLE É-RA, 300  M-RE LÉVŐ FERENCI-HÁT NEVŰ,  MÁR  

KORÁBBAN FELTÁRT LELŐHELY SZOMSZÉDSÁGÁBAN VAN.  TALÁN GENETIKAI KAPCSOLATAIK IS LEHETNEK;  A  

VONALDÍSZES KERÁMIA KULTÚRÁJÁNAK (AVK) PIÓCÁS-DŰLŐ LELŐHELY A LEGKORÁBBI (SZATMÁR II)  FÁZISÁT  

KÉPVISELI,  MÍG A FERENCI-HÁT INKÁBB A KÉSŐI IDŐSZAKÁHOZ (SZAKÁLHÁT,  ESZTÁR,  BÜKK)  TARTOZIK.  (2.  

TÉRKÉP; 6., 7. MELLÉKLET)

PIÓCÁS-DŰLŐ LELŐHELY 141.  OBJ.  SZ.  GÖDRE FURCSA KETTŐSSÉGET MUTATOTT A FELTÁRÁS SORÁN.  

(68.,  69.  KÉP)  ELŐSZÖR A HUMUSZOS BETÖLTÉS ALAPJÁN EGY TÖLCSÉREN KINYÍLT PEREMSZÉLTŐL LEFELÉ  

SZÜRKÜLVE EGY ALIG 90 CM ÁTMÉRŐJŰ GÖDÖR LÉTÉT ISMERTÜK FEL ÉS AZT METSZETRE BONTVA KINYITOTTUK 1,5 

M MÉLYEN.  A  LELETEKBEN GAZDAG BETÖLTÉS EDDIGI BONTÁSÁNAK ALJÁN EGY ŐSTULOKSZARV KERÜLT ELŐ A  

GÖDÖR BETÖLTÉSÉBŐL.  EKKOR A GÖDÖR KÜLÖNLEGES VOLTA MIATT ALAPOSABBAN MEGVIZSGÁLTUK A GÖDÖR  

OLDALÁT,  ALJÁT,  HELYZETÉT. KIDERÜLT,  HOGY EZ A SZÜRKE,  HAMUS,  LELETEKBEN GAZDAG,  KESKENY,  HENGER  



ALAKÚ GÖDÖR MÉLYÜL TOVÁBB,  ÉS HOGY BELEÁSTÁK AZT EGY KORÁBBI,  NAGY KEREK GÖDÖR SÁRGA FÖLDDEL  

VISSZATÖLTÖTT TESTÉNEK A KELLŐS KÖZEPÉBE. AZ IS VILÁGOSSÁ VÁLT,  HOGY A KÉT KEREK GÖDÖR LEMEGY A  

TALAJVÍZIG. EZÉRT ELSŐDLEGESEN MIND A KETTŐT KÚTNAK KELL TARTANUNK. ELŐSZÖR ÁSTAK EGY KÖZEL 2  M  

ÁTMÉRŐJŰ KUTAT,  AMIT MIUTÁN MÁR NEM LEHETETT HASZNÁLNI,  SÁRGA AGYAGGAL VISSZATÖLTÖTTÉK,  ÉS EBBE  

ÁSTÁK BELE KÉSŐBB EZT AZ ALIG 90  CM ÁTMÉRŐJŰ MÁSODIK KUTAT,  AMELYET HAMAR VISSZATÖLTÖTTEK  

BARNÁSFEKETE PATICSSZEMEKKEL ÉS FASZÉNSZEMCSÉKKEL KEVERT LAZA, SZÜRKE HUMUSSZAL. EZÉRT A 141. OBJ.  

SZ. GÖDÖR 213. STR. SZÁMA A MÁSODIK BEÁSOTT KÚTTESTET JELENTETTE, MÍG AZ ELSŐ KÚT FELTÖLTÉSE PEDIG A  

230. STR. SZÁMOT KAPTA. A MÁSODIK KÚT BETÖLTÉSÉBŐL GAZDAG LELETANYAG KERÜLT ELŐ. EBBŐL TUDATOSAN  

LEHELYEZETT DARABRA CSAK AZ ŐSTULOKSZARV ESETÉBEN GONDOLHATUNK.  ELGONDOLKODTATÓAK MÉG A  

NAGYMÉRETŰ TÁROLÓEDÉNY CSERÉPDARABJAINAK ÉS AZ ŐSTULOK NÉHÁNY VÁZCSONT TÖREDÉKÉNEK A GÖDÖR  

FENEKÉN VÍZ ALATT LEVÉSE IS.  A  BETÖLTÉSBEN VOLTAK OLYAN,  MAJDNEM RÉTEGET ALKOTÓ LELETEKBEN  

FELSŰRŰSÖDÖTT RÉSZEK, AMELYNÉL A TUDATOS TAKARÁSRA IS GONDOLHATNÁNK.

SZÁMUNKRA TEHÁT A KÜLÖNLEGESSÉGET KÉT MEGHATÁROZÓ ELEM KÉPVISELI. AZ EGYIK A FELTÖLTÖTT  

KÚTAKNÁBA TÖRTÉNŐ BELEÁSÁS,  AMELY SEMMIKÉPPEN SEM TEHETTÉK VÍZNYERÉS CÉLJÁBÓL. KÖZEL 4 M MÉLYRE  

LEÁSNI EGY ILYEN SZŰK KEREK AKNÁT EGY VISSZATÖLTÖTT FÖLDBE ÖNMAGÁBAN ÉLETVESZÉLYES CSELEKMÉNY.  

KÜLÖNÖSEN ALUL,  A VÍZJÁRTA HELYEKNÉL HAMAR ELKEZDENE OMLANI.  ILYEN SZŰK KERESZTMETSZETŰ AKNÁT  

PEDIG STATIKAI CÉLLAL BÉLELNI SZINTÉN LEHETETLEN A KORABELI TECHNIKAI VISZONYOK SZINTEN.  ÍGY NAGY  

BIZONYOSSÁGGAL KIJELENTHETJÜK,  HOGY A MÁSODIK KÚTAKNÁT NEM VÍZNYERÉS CÉLJÁBÓL ÁSTÁK LE,  HANEM  

VALAMILYEN SZIMBOLIKUS,  RITUÁLIS CÉLLAL.  A  VÍZNÉL LENT ELVÉGEZTEK VALAMILYEN ÁLDOZATI SZERTARTÁST,  

AMINEK TÁRGYI NYOMA NEM MARADT, MAJD VISSZATEMETTÉK GYORSAN ÉS A VISSZATÖLTÉS KÖZEPÉN LETETTÉK AZ  

ŐSTULOKSZARVAT,  AMELYET VALÓSZÍNŰLEG AZ IVÓVÍZHEZ KAPCSOLÓDÓ SZERTARTÁS KERETEIBE A  

TERMÉSZETFELETTI ERŐKNEK SZÁNTAK SZIMBOLIKUS ÁLDOZATI AJÁNDÉKUL.

ÍGY EZT A 141.  OBJ.  SZ.  GÖDÖR 213.  STR.  SZ.  RÉSZÉT (A MÁSODIK BEÁSÁST)  EGYÉRTELMŰEN  

„RITUÁLIS GÖDÖRNEK” TARTJUK. FUNKCIONÁLISAN MEG „ÁLDOZÓ GÖDÖRNEK”, MERT A BENNE LÉVŐ LELETEK  

ÉS A BETÖLTÉS SZERKEZETE KIZÁRJA, HOGY RITUÁLIS SZEMETESGÖDÖRRE GONDOLJUNK.

EZ A KETTŐS KÚT FORMAILAG NAGYON HASONLÍT A POLGÁR–CSŐSZHALOM-DŰLŐ KÉSŐ NEOLIT TELEP  

KÉT KÚTAKNÁJÁHOZ.  HASONLÓ KÚTHOZ (IVÓVÍZHEZ)  KAPCSOLÓDÓ RITUÁLIS SZÁNDÉK HÚZÓDHAT MEG A  

JELENSÉGEK MÖGÖTT.

III.11. POLGÁR–FERENCI-HÁT KÖZÉPSŐ NEOLIT TELEP 19., 51., 52., 108., 426. OBJ. SZ.  

GÖDREINEK LEÍRÁSA ÉS ELEMZÉSE

A  2001–2002-BEN FOLYT FELTÁRÁSOK SORÁN 1,3  HEKTÁRNYI TERÜLETEN A KÖZÉPSŐ NEOLIT  

IDŐSZAK MÁSODIK FELÉRE ESŐ VONALDÍSZES KERÁMIA KULTÚRA KÉSŐI CSOPORTJAINAK (ESZTÁR–SZAKÁLHÁT)  

TELEP RÉSZLETÉT SIKERÜLT AZONOSÍTANI TÖBB MINT 800  OBJEKTUMNÁL.  TÉRHASZNÁLAT SZEMPONTJÁBÓL  



SZEMBEÖTLŐ, HOGY A FELTÁRT TERÜLET É-I RÉSZÉN HÚZÓDÓ RÉSZ A TELEPÜLÉS CENTRUMA LEHETETT, AHOL EGY  

KETTŐS KÖRÁROKRENDSZERREL KÖRÜLZÁRT MESTERSÉGES KIEMELKEDÉSEN A KONCENTRÁLT TELEP JELENSÉGEK  

MUTATKOZNAK.  A  KÖRÁROKTÓL D-RE A PERIFÉRIKUS RÉSZEN BOKORSZERŰEN MEGLÉVŐ TELEPÜLÉSEGYSÉGEK  

KÖZÖTT EGYRE NAGYOBB ÜRESEN HAGYOTT TERÜLETEK JELENTKEZNEK. (2. TÉRKÉP; 6. MELLÉKLET)

RITUÁLIS JELENSÉGEK ÉS TÁRGYAK NAGY SZÁMBAN KERÜLTEK ELŐ A TELEP GÖDREIBŐL,  ÁRKAIBÓL:  

SZÓRVÁNY EMBERCSONTOK,  KOPONYADARABOK,  ARCOS EDÉNYTÖREDÉK,  ÖSSZETÖRT EDÉNYEK KUPACA,  ÉGETT  

TAPASZTÁSDARABOK KÜLÖNLEGES FORMÁBAN STB.  A  TELEPEN BELÜLI NAGYSZÁMÚ TEMETKEZÉS IS KÜLÖNLEGES  

JELENSÉGNEK SZÁMÍT.  A  RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK ALAPJÁN A GÖDRÖK JELENSÉGEIT MÉRLEGELVE ÖTÖT  

VÁLASZTOTTUNK KI,  MINT AMELYEKET FORMÁJUK,  BETÖLTÉSÜK ALAPJÁN RITUÁLISNAK LEHET MINŐSÍTENI.  

ALAPOSABB VIZSGÁLATOK ÉS A LELETEK TOVÁBBI FELDOLGOZÁSA ÉS FŐLEG ÖSSZEHASONLÍTÁSA ALAPJÁN  

MEGGYŐZŐDÉSÜNK, HOGY ENNÉL JÓVAL TÖBB GÖDRÖT LEHETNE RITUÁLISNAK MINŐSÍTENI.

AZ 51. ÉS 52. OBJ. SZ. GÖDRÖKET (74., 75. KÉP) A TELEP DNY-I PERIFÉRIKUS RÉSZÉN A VALAMIKORI  

TERMÉSZETES VÍZPART KÖZELÉBEN AZONOSÍTOTTUK. K-RE A 85. OBJ. SZ. ÉPÜLET OSZLOPHELYEI, ÉNY-RA PEDIG  

AZ 58. OBJ. SZ. NAGYMÉRETŰ AGYAGNYERŐ GÖDÖR JELÖLI KI ANNAK A HÁZ – GÖDÖR EGYSÉGNEK AZ ALAPELEMÉT,  

AMIHEZ TARTOZNAK FUNKCIONÁLISAN EZEK A GÖDRÖK.  (6.  MELLÉKLET) NAGYJÁBÓL SZABÁLYOS TESTŰ,  KEREK  

GÖDRÖK EGYMÁSTÓL ALIG 4 M-RE HELYEZKEDNEK EL. AZ 52. OBJ. SZ. GÖDÖR MÉLYEBB (1,5 M), AZ 51. OBJ. SZ.  

GÖDÖR ALIG 40  CM MÉLY. KÖZÖS BENNÜK,  HOGY MIND A KÉT GÖDRÖT KIÉGETTÉK.  AZ OLDALFALAKON JÓL  

LÁTSZOTT A KIÉGETÉS VÖRÖSES FEKETE NYOMA. EZENKÍVÜL A FAL SZILÁRDSÁGA IS MUTATTA,  HOGY AZ ÉGÉSNEK  

IGEN ERŐSNEK KELLETT LENNIE. A MÁSIK KÖZÖS KÜLÖNLEGES VONÁS, HOGY A GÖDRÖK ALJÁN NEM MUTATKOZOTT  

AZ ÉGÉS HATÁSA. MINDKÉT GÖDRÖT VAGY MEGMÉLYÍTETTÉK AZ ÉGETÉS UTÁN,  VAGY KISZEDTÉK A BELEÉGETT  

MARADVÁNYOKAT (ÉGETT BÚZAMAGVAK SZÉP SZÁMBAN VOLTAK A BETÖLTÉSBEN).  A  HARMADIK KÜLÖNLEGES  

JELENSÉG,  HOGY MIND A KÉT GÖDÖR ALJÁT A BETÖLTÉS ELŐTT „KIBÉLELTÉK”  EGY RÉTEG SÁRGA HOMOKOS  

BETÖLTÉSSEL. AZ 51.  OBJ.  SZ.  GÖDÖRBEN EGY PATICSDARAB BELEMÉLYEDT UGYAN,  AZ 52.  OBJ.  SZ.  GÖDÖRNÉL  

MEG NÉHÁNY PATICS SZEMCSE SZINTÉN VOLT A HOMOK KÖZÖTT,  DE A FELETTE LÉVŐ BETÖLTÉST EGYÉRTELMŰEN  

ELTÉRŐ TUDATOS ALAPOZÁSI SZÁNDÉK BIZTOSAN TETTEN ÉRHETŐ MIND KÉT HELYEN.

A  KÉT GÖDÖR BETÖLTÉSÉBEN EGYÉRTELMŰEN DOMINÁLNAK AZ ÉGETT MARADVÁNYOK:  VÖRÖSRE ÉGETT  

PATICSDARABOK,  FASZENES RÉTEGEK,  ÉGETT GABONASZEMEK STB.  AZ 51.  OBJ.  SZ.  GÖDÖR (74.  KÉP)  

BETÖLTÉSÉBEN AZ ÖSSZEÉGETT ÁLLATCSONTOK ÉS KERÁMIATÖREDÉKEK MELLETT OLYAN VÖRÖSRE ÉGETT  

TAPASZTÁSDARABOK IS VOLTAK, AMELYEK NEM ÉPÜLET FALÁBÓL SZÁRMAZTAK, HANEM VALAMILYEN MÁS PEREMMEL  

RENDELKEZŐ BELSŐ SZILÁRDÍTÓ ELEMEK NÉLKÜLI ÉPÍTMÉNYBŐL (HOMBÁR?). AZ 52. OBJ. SZ. GÖDÖR (75. KÉP)  

BETÖLTÉSE SOKKAL TÖBB KÜLÖNLEGES VONÁST TARTALMAZ. FELTŰNŐ A BETÖLTÉSÉNEK AZ ERŐS RÉTEGZETTSÉGE.  

A HOMOKOS ALAPZATON EGY EDÉNY DARABJAI MELLETT ITT IS VÖRÖSRE ÉGETT PATICSDARABOK VOLTAK, MINDEZT  

LÁTVÁNYOSAN ZÁRTA LE A FEKETE GABONASZEMEKKEL TELEÉGETT RÉTEG. FELETTE SZARVASMARHA SZARVDARABOK  



ÉS EGYÉB ÁLLATCSONTOKAT MAGÁBA FOGLALÓ ÚJABB ÉGETT RÉTEG VOLT. A GÖDÖR BETÖLTÉS FELSŐ HARMADÁBAN  

MÁR RITKÁBBAK A LELETEK ÉS A BETÖLTŐDÉS IS INKÁBB TERMÉSZETESNEK TŰNIK, MINT MESTERSÉGESNEK.

EZ A KÉT „KIÉGETETT GÖDÖR”  MAGÁBAN FOGLAL ANNYI KÜLÖNLEGES ELEMET,  HOGY „RITUÁLIS 

GÖDÖRNEK”  MINŐSÍTSÜK.  HA FUNKCIONÁLISAN NÉZZÜK,  AKKOR AZ 52.  OBJ.  SZ.  GÖDÖRNÉL A TUDATOS  

RÉTEGZETTSÉGGEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLHETNE AZ „ÁLDOZÓ GÖDÖR”  RENDELTETÉS IS (Makkay 1975; 

1982B), DE A BETÖLTÉSEK JELLEGE, TARTALMA NEM ERŐSÍTIK EZT MEG. SOKKAL INKÁBB EGY KOMOLY FELSZÍNI,  

TISZTÍTÓ JELLEGŰ,  RITUÁLIS SZERTARTÁS VÉGÉN MEGKÜLÖNBÖZTETETT HELYRE TÖRTÉNŐ ELTEMETÉS SZÁNDÉKA  

LÁTSZIK:  TŰZZEL MEGTISZTÍTVA,  HOMOKKAL KIBÉLELVE TEMETTÉK EL A MARADVÁNYOKAT.  LEHET,  HOGY EGY  

GABONATÁROLÓ,  NAGYMÉRETŰ,  TAPASZTOTT HOMBÁREDÉNY ÖSSZETÖRÉSE ÉS RITUÁLIS ELTEMETÉSE ÁLL A  

RÍTUSFOLYAMAT HÁTTERÉBEN.  ÍGY MI „RITUÁLIS SZEMETES GÖDÖRNEK”  TARTJUK EZT A KÉT OBJEKTUMOT  

FUNKCIONÁLISAN.

A 19., 108., 426. OBJ. SZ. GÖDRÖK (70., 72., 73. KÉP) ESETÉBEN A KÜLÖNLEGESSÉGET JELENTŐ  

KÖZÖS PONT:  A BELÉJÜK TEMETETT EGY TÁROLÓEDÉNY TÖREDÉKEI. EZEKRŐL A TÁROLÓEDÉNYEKRŐL KETTŐNÉL  

TUDJUK (108., 426.  OBJ.) (70–72.  KÉP),  HOGY ÚN.  ARCOS ÁBRÁZOLÁS VOLT RAJTUK,  ÉS AZ ARCOS RÉSZT IS  

ELTEMETTÉK, ILLETVE A 108. OBJ. SZ. ESETÉBEN CSAK AZ ARCOS RÉSZT TÖRTÉK KI AZ EDÉNY TESTÉBŐL ÉS CSAK  

AZT A RÉSZT TEMETTÉK EL. (71. KÉP)

A 19., 108. OBJ. SZ. GÖDRÖK A TELEP D-I, PERIFÉRIKUS RÉSZÉN EGY-EGY HÁZ – GÖDÖR EGYSÉGHEZ  

TARTOZNAK. A 19. OBJ. SZ. GÖDÖR A 6. OBJ. SZ. NAGY GÖDÖR ÉS A 16. OBJ. SZ. ÉPÜLETEGYSÉGHEZ, MÍG A 108.  

OBJ. SZ. GÖDÖR A 140. OBJ. SZ. ÉPÍTMÉNY KÖRÉHEZ TARTOZIK. A 426. OBJ. SZ. GÖDÖR MÁR EGÉSZEN KÖZEL A  

TELEPÜLÉS CENTRUMÁHOZ A KÖRÁROKRENDSZER 358.  OBJ.  SZ.  ÁROK RÉSZÉNEK KÖZVETLEN KÖZELÉBEN  

HELYEZKEDIK EL.  (ITT MÁR NEM OLYAN EGYÉRTELMŰ A HÁZ –  GÖDÖR EGYSÉGHEZ VALÓ KÖTŐDÉS.)  (6.  

MELLÉKLET)

FORMÁJÁT TEKINTVE TALÁN A 19. OBJ.  SZ.  GÖDÖR (73. KÉP) TŰNIK OLYANNAK,  AMELY LEGALÁBBIS AZ  

ALSÓ LEMÉLYÜLÉSÉT VÉVE ALAPUL KIFEJEZETTEN ARRA ÁSTÁK VOLNA KI VAGY MÉLYÍTETTÉK TOVÁBB,  HOGY EGY  

NAGYMÉRETŰ EDÉNY DARABJAIT TEMESSÉK BELE.  EBBEN A GÖDÖRBEN AZ ALSÓ FELÉBE ZÁRVA A NAGY EDÉNY  

TÖREDÉKEIT FEKETE HAMUS BETÖLTÉSSEL FEDTÉK BE. UGYANEZ AZ ALSÓ BETÖLTÉS TARTALMAZOTT EGY ÍVELT  

FORMÁJÚ,  KIÉGETT AGYAGTÁRGYAT IS (AMI JELENLEG IS VIZSGÁLAT ALATT VAN).  A  GÖDÖR FELSŐ RÉSZÉNEK  

BETÖLTÉSE NEM MUTATOTT SEMMILYEN KÜLÖNLEGESSÉGET:  A TELEP HULLADÉKAIVAL TERMÉSZETES ÚTON TELT  

MEG.

A 108.  OBJ.  SZ.  GÖDÖR (70.  KÉP)  FORMÁJA:  ENYHÉN SZABÁLYTALAN,  NÉGYSZÖGLETES FELÜLNÉZETŰ,  

LÉPCSŐZETES ALJÚ GÖDÖR. BETÖLTÉSÉBEN AZ ARCOS EDÉNYTÖREDÉKEK DARABJAINAK AZ EGYMÁS MELLÉ TÖRTÉNŐ  

LEHELYEZÉSE EGYÉRTELMŰEN TUDATOS SZÁNDÉKRA UTAL. FELETTE EGY VÖRÖS,  ÉGETT PATICSDARABOKBÓL ÁLLÓ  

EGYÜTTES SZINTÉN EGYSZERRE KERÜLT A GÖDÖRBE, DE AZ ARCOS EDÉNY LEHELYEZÉSÉHEZ NEM IGEN KAPCSOLÓDIK  

KÖZVETLENÜL,  MERT CSAK RÉSZBEN FEDI AZT.  ENNEK A GÖDÖRNEK A BETÖLTÉSÉBEN IS DOMINÁLNAK AZ  



ÉGÉSTERMÉKEK. TEHÁT AZ EDÉNYTÖRÉS RÉSZE LEHET EGY FELSZÍNI ÉGETÉSES TISZTÍTÓ MEGÚJULÁST ELŐSEGÍTŐ  

RITUÁLIS SZERTARTÁSNAK.

A 426. OBJ. SZ. GÖDÖR (72. KÉP), FORMÁJÁT TEKINTVE OVÁLIS, NEM TÚL MÉLY, BETÖLTÉSÉBEN EGY  

NAGYMÉRETŰ SZAKÁLHÁTI TÍPUSÚ ARCOS EDÉNY TÖREDÉKEI TALÁLHATÓK NAGYJÁBÓL EGY SZINTEN. A  GÖDÖRBE  

EGYSZERRE TETTÉK LE A NYAK KÖRÜLI DARABOKAT, VALÓSZÍNŰLEG AZ ARCRÉSZT TÖRTÉK KI ÉS TEMETTÉK EL ITT IS.

JELENLEG A 108.  OBJ.  SZ.  GÖDÖR ARCOS EDÉNYÉNEK A RESTAURÁLÁSA FEJEZŐDÖTT BE,  A MÁSIK  

KETTŐ MÉG FOLYAMATBAN VAN.

A 108. OBJ. SZ. GÖDÖR ARCOS EDÉNYÉNEK A LEÍRÁSA (71. KÉP 2 A, B)

HATALMAS MÉRETŰ TÁROLÓEDÉNY.  OVÁLIS TESTŰ,  HENGERES NYAKÚ EDÉNY,  AMINEK A PEREME ALATT  

FÜGGŐLEGES LÉCVONALTAGOLÁS FUT KÖRBE. VÁLLÁNÁL EGY FOLYAMATOS, VÍZSZINTESEN KÖRÜLFUTÓ SZALAGDÍSZ  

TAGOLJA A FELÜLETET. A KITÖRT DARABOKON, A VÁLLON ÉS A NYAKON IS ERŐSEN BEÁRKOLT SÁVMINTA BORÍTJA A  

FELÜLETET.  A  PEREM ALATT STILIZÁLT EMBERI ARC JEGYEI,  SZEM,  BEKARCOLT ÍVELT SZEMÖLDÖK,  SÁVVAL ÉS  

FÜGGŐLEGESEN FELTETT ORRMOTÍVUM.
 sz. á: 55 cm

 m: 152 cm

 f. á: 40 cm

AZ ARCOS EDÉNYEK JELENTŐSÉGÉVEL RÉGÓTA FOGLALKOZIK A KUTATÁS.  (Kalicz  — Koós 2000;  Pavlů  

1997–98) JELENTŐSÉGÜK TÚLNŐ A KÖZVETLEN FUNKCIONÁLIS SZEREPEN. A JELEK KAPCSOLATBAN LEHETNEK A  

NAGY KÖZÖSSÉG EREDETÉVEL (ŐSÖK KULTUSZA).  AZ ARC JELE MINDENKÉPPEN MEGSZEMÉLYESÍTÉST JELENT ÉS  

EGYBEN VALAMILYEN VÉDELMI VARÁZSLÓ ERŐVEL IS FELRUHÁZZÁK AZ EDÉNYT. EZÉRT ÉRTHETŐ, HA KÜLÖN TEMETIK  

EL A DARABJAIT, KÜLÖNÖSEN AZOKAT A RÉSZEKET, AMELYEKEN AZ ARCÁBRÁZOLÁS SZEREPEL.

A  19.,  108.,  426.  OBJ.  SZ.  GÖDRÖKET (70.,  72.,  73.  KÉP)  A TELEP JELENSÉGEI KÖZÖTT A  

HÉTKÖZNAPITÓL ELTÉRŐ MEGKÜLÖNBÖZTETETT SZÁNDÉKRA UTALÓ VONÁSOK MIATT EGYÉRTELMŰEN „RITUÁLIS 

SZEMETES GÖDÖRNEK” NYILVÁNÍTOTTUK, HASONLÓAN A FENTEBB LEÍRT 51., 52. OBJ. SZ. ÉGETETT GÖDRÖKHÖZ  

(74.,  75.  KÉP),  MERT OTT SEM KIZÁRT,  HOGY EGY NAGYMÉRETŰ TÁROLÓEDÉNY DARABJAINAK A  

MEGKÜLÖNBÖZTETETT ELTEMETÉSI SZÁNDÉKA MIATT VÁLASZTOTTÁK KI AZOKAT.

III.12. POLGÁR–KENGYEL-KÖZ KÖZÉPSŐ RÉZKORI TELEP 604. OBJ. SZ. GÖDRÉNEK A  

LEÍRÁSA ÉS ELEMZÉSE

1994 ŐSZÉN A MÁR FENTEBB LEÍRT (III.6.) KÖZÉPSŐ NEOLIT TELEP FELTÁRÁSÁNÁL NÉHÁNY RÉZKORI  

OBJEKTUM IS KERÜLT ELŐ. (2.  TÉRKÉP; 2.  MELLÉKLET) KÖZTÜK HÁROM,  EGYMÁSHOZ KÖZEL A LELŐHELY NY-I  

VÉGÉNÉL, A TERMÉSZETES VÍZPART KÖZELÉBEN, A KÖZÉPSŐ RÉSZKOR IDŐSZAKÁBÓL (BODROGKERESZTÚRI KULTÚRA)  



SZÁRMAZOTT. EBBŐL AZ EGYIK (598.  OBJ.)  SZABÁLYOS,  VÍZNYERÉS CÉLJÁBÓL KIÁSOTT KÚT VOLT,  A MÁSIK EGY  

NAGYOBB,  AMORF AGYAGNYERŐ GÖDÖR (638.  OBJ.)  LEHETETT.  AZ UTÓBBI MELLETT A D-I OLDALON  

KÖZVETLENÜL KERÜLT ELŐ A 604. OBJ. SZ., OVÁLIS TESTŰ, DE PEREMÉNÉL ÉK-I IRÁNYBA KISZÉLESEDŐ GÖDÖR.  

(76.  KÉP)  BETÖLTÉSE SZÜRKE,  ISZAPOS SZÍNÉVEL ÉS LELET NÉLKÜLISÉGÉVEL ANNYIRA EGYBEOLVADT AZ  

OLDALÁVAL, HOGY A BONTÁS SORÁN FELMERÜLT AZ ÁSATÓKBAN, HOGY A GÖDÖRNEK KÖZEL 1 M MÉLY SZINTJÉNÉL  

AZ ADDIG BEFELÉ KESKENYEDŐ GÖDÖRTEST AZ EGYSZÍNŰ ÉS KEMÉNYSÉGŰ BETÖLTÉS LÁTTÁN, HOGY KIBONTOTTNAK  

NYILVÁNÍTSÁK A GÖDRÖT. AZ OLDALFAL MENTÉN JELENTKEZŐ HAJSZÁLNYI REPEDÉSEK ALAPJÁN TOVÁBBHALADT A  

FELTÁRÁS ÉS EGY ONNAN EGYRE SZÉLESEDŐ GÖDÖRTESTHEZ 165 CM RELATÍV MÉLYSÉGNÉL ELŐKERÜLTEK AZ ELSŐ  

ÉP TEJESKÖCSÖG EDÉNYEK. INNENTŐL FOKOZOTT FIGYELEMMEL BONTOTTUK ÉS AZ EGYMÁS ALATT LÉPCSŐZETESEN  

ELHELYEZKEDŐ EDÉNYLERAKATOT HÁROM „LÁTVÁNYRÉTEGBEN”  KÜLÖNÍTETTÜK EL.  EZEKNEK KÜLÖN  

STRATIGRÁFIAI SZÁMOKAT (768.,  823.,  918.)  ADTUNK KI ÉS KÜLÖN DOKUMENTÁLTUK MINDEGYIKET.  AZ  

EDÉNYEK (15 DARAB) SZINTE TELJESEN ÉPEN KERÜLTEK ELŐ. A 14 KÜLÖNBÖZŐ MÉRETŰ, TEJESKÖCSÖG FORMÁJÚ  

EDÉNY KÖZÜL A GÖDÖR ALJÁN LÉVŐK VOLTAK TÖRÖTT ÁLLAPOTBAN ÉS EGY SZŰRŐEDÉNY KERÜLT ELŐ MÉG  

TÖREDÉKESEN. A  LEGALSÓ EDÉNYNÉL FELTÉTELEZHETŐ A TÖRÉS SZÁNDÉKOS VOLTA,  DE A TÖBBIT BIZTOS,  HOGY  

ÉPEN TETTÉK LE A GÖDÖRBE.  HA MÉGIS ÖSSZETÖRT,  AZ A FÖLD SÚLYÁTÓL TERMÉSZETES ÚTON TÖRTÉNT.  A  

SZŰRŐEDÉNYNEK, MIVEL HIÁNYZOTT A FELE FELTÉTELEZHETJÜK, HOGY NEM A GÖDÖRBEN TÖRT ÖSSZE.

AZ EDÉNYEK LEÍRÁSA

1. Szűrőedény (77. kép/1.)

Nyitott aljú tál formájú edény, amelynek a pereme enyhén befelé hajlik, testét sűrűn átlyukasztották. Kétharmada 

hiányzik.

sz. á: 14 cm

m: 8,8 cm

 f. á: 3 cm

2. Tejesköcsög formájú edény (77. kép/2.)

Kisebb méretű, ívelt nyakú, enyhén ferde alapállású, pereméből induló két függőleges füllel erősítették meg. 

Nyakától felfelé törött, de jelentős darab nem hiányzik a testéből.

sz. á: 5,8 cm 

m: 12,5 cm

 f. á: 4,5 cm

3. Tejesköcsög formájú edény (77. kép/3.)



ENYHÉN FERDE ÁLLÁSÚ,  TESTESEBB FORMÁJÚ,  KÖZEPES MÉRETŰ,  PEREM VONALÁBÓL KIEMELKEDIK A KÉT  

FÜGGŐLEGESEN FELTETT HENGERES FÜL.  HASÁT KÉT BÜTYÖK DÍSZÍTI.  ÖSSZETÖRTEN KERÜLT ELŐ,  NÉHÁNY  

JELENTŐSEBB DARAB HIÁNYZIK A TESTÉBŐL.
sz.,á: 10 cm 

m: 17 cm

 f.,á: 7 cm

4. Tejesköcsög formájú edény (77. kép/4.)

ENYHÉN ÍVELT NYAKÚ,  KÓNIKUS ALJÚ,  TESTESEBB FORMÁJÚ EDÉNY,  PEREMÉBŐL INDULÓ KÉT FÜGGŐLEGESEN  

FELTETT SZALAGFÜLLEL. ÖSSZETÖRVE KERÜLT ELŐ, DE JELENTŐSEBB DARAB NEM HIÁNYZIK A TESTÉBŐL.
sz. á: 10 cm 

m: 19 cm

 f. á: 8 cm

5. Tejesköcsög formájú edény (77. kép/5.)

KLASSZIKUS ENYHÉN ÍVELT NYAKÚ,  GÖMBÖS TESTŰ FORMA,  PEREMÉBŐL INDULÓ KÉT FÜGGŐLEGESEN FELTETT  

SZALAGFÜLLEL KIEGÉSZÍTVE. HASÁN KÉT ALIG KIEMELKEDŐ BÜTYÖKKEL DÍSZÍTETTÉK. ÖSSZETÖRVE KERÜLT ELŐ,  

DE JELENTŐS DARAB NEM HIÁNYZIK A TESTÉBŐL.
sz. á: 10 cm 

m: 21 cm

 f. á: 7 cm

6. TEJESKÖCSÖG FORMÁJÚ EDÉNY (77. KÉP/6.)

KLASSZIKUS,  ENYHÉN ÍVELT NYAKÚ,  GÖMBÖS TESTŰ FORMA,  PEREMÉBŐL INDULÓ KÉT FÜGGŐLEGESEN FELTETT  

SZALAGFÜLLEL KIEGÉSZÍTVE. HASÁN JÓL KIEMELKEDIK KÉT BÜTYÖKDÍSZ. REPEDÉSEK UGYAN VANNAK A TESTÉN, DE  

TELJESEN ÉPEN KERÜLT ELŐ.
sz. á: 9,5 cm 

m: 23 cm

 f. á: 8 cm

7. TEJESKÖCSÖG FORMÁJÚ EDÉNY (78. KÉP/1.)

KLASSZIKUS,  ENYHÉN ÍVELT NYAKÚ,  GÖMBÖS TESTŰ FORMA,  PEREM ALÓL INDULÓ,  KÉT FÜGGŐLEGESEN FELTETT  

SZALAGFÜLLEL KIEGÉSZÍTVE. REPEDÉSEK UGYAN VANNAK A TESTÉN, DE TELJESEN ÉPEN KERÜLT ELŐ.
sz. á: 8,5 cm 

m: 2,2 cm

 f á: 5,8 cm

8. TEJESKÖCSÖG FORMÁJÚ EDÉNY (78. KÉP/2.)

ENYHÉN ÍVELT NYAKÚ, KÓNIKUS ALJÚ, TESTESEBB FORMÁJÚ EDÉNY. EGY PEREM VONALÁBÓL INDULÓ BÜTYÖKFÜLE  

VAN. A MÁSIK FÜL A HELYÉN, AZ ALJÁVAL EGY MAGASSÁGBAN, VÍZSZINTES VONALBAN EGYMÁS MELLETT KÉT ÁTFÚRT  



LYUK TALÁLHATÓ AZ EDÉNY FALÁN.  HASÁT KÉT BÜTYÖKRÁTÉTEL DÍSZÍTI.  ÖSSZETÖRVE KERÜLT ELŐ,  DE  

JELENTŐSEBB DARAB NEM HIÁNYZIK A TESTÉBŐL.
sz. á: 9 cm 

m: 20 cm

 f. á: 7 cm

9. Tejesköcsög formájú edény (78. kép/3.)

NAGYMÉRETŰ, TESTES FORMÁJÚ, KÓNIKUS ALJÚ ÉS ENYHÉN ÍVELT NYAKÚ EDÉNY. PEREMÉBŐL KÉT FÜGGŐLEGESEN  

FELTETT HENGERES FÜL EGÉSZÍTI KI,  HASÁT KÉT BÜTYÖKRÁTÉT DÍSZÍTI,  REPEDÉSEK VANNAK RAJTA,  DE ÉPEN  

KERÜLT ELŐ.
sz. á: 14,5 cm 

m: 24 cm

 f. á: 9,5 cm

10. TEJESKÖCSÖG FORMÁJÚ EDÉNY (78. KÉP/4.)

ENYHÉN ÍVELT NYAKÚ,  KÓNIKUS ALJÚ,  TESTESEBB FORMÁJÚ EDÉNY,  PEREMÉBŐL INDULÓ KÉT FÜGGŐLEGESEN  

FELTETT SZALAGFÜLLEL.  HASÁT KÉT BÜTYÖKRÁTÉT DÍSZÍTI.  ÖSSZETÖRVE KERÜLT ELŐ,  JELENTŐS DARABOK  

HIÁNYOZNAK A TESTÉBŐL.
sz. á: 11,5 cm 

m: 19 cm

 f. á: 8 cm

11. TEJESKÖCSÖG FORMÁJÚ EDÉNY (79. KÉP/1.)

ENYHÉN ÍVELT NYAKÚ, KÓNIKUS ALJÚ, TESTESEBB FORMÁJÚ EDÉNY PEREMÉBŐL INDULÓ KÉT HENGERESEN FELTETT  

SZALAGFÜLLEL.  HASÁT KÉT BÜTYÖKRÁTÉT DÍSZÍTI.  ÖSSZETÖRVE KERÜLT ELŐ,  DE JELENTŐSEBB DARAB NEM  

HIÁNYZIK A TESTÉBŐL.
sz. á: 9 cm 

m: 21 cm

 f. á: 7 cm

12. TEJESKÖCSÖG FORMÁJÚ EDÉNY (79. KÉP/2.)

KÓNIKUS ALJÚ, HENGERES NYAKÚ EDÉNYFORMA, ERŐSEN FERDE ALAPÁLLÁSSAL. VÉKONY, KIFELÉ HAJLÓ PEREMBŐL  

KÉT FÜGGŐLEGESEN FELTETT HENGERES FÜL EGÉSZÍTI KI. TELJESEN ÉPEN KERÜLT ELŐ.
sz. á: 10,5 cm

m: 19 cm



 f. á: 7,5 cm

13. TEJESKÖCSÖG FORMÁJÚ EDÉNY (79. KÉP/3.)

KLASSZIKUS,  ENYHÉN ÍVELT NYAKÚ,  GÖMBÖS TESTŰ FORMA,  PEREMÉBŐL INDULÓ KÉT FÜGGŐLEGESEN FELTETT  

SZALAGFÜLLEL KIEGÉSZÍTVE. ÖSSZETÖRVE KERÜLT ELŐ, JELENTŐS DARABOK HIÁNYOZNAK A TESTÉBŐL.
sz. á: 10 cm 

m: 23 cm

 f. á: 7,5 cm

14. TEJESKÖCSÖG FORMÁJÚ EDÉNY (79. KÉP/4.)

KÓNIKUS ALJÚ, TESTES NYAKÚ, SZŰKÜLŐ SZÁJÚ FORMA, PEREMÉBŐL FÜGGŐLEGESEN FELTETT KÉT SZALAGFÜLLEL  

ERŐSÍTETTÉK MEG. HASÁN EGY ENYHÉN HULLÁMOS ÁRKOLT VONAL FUT KÖRÜL,  ÉS KÉT BÜTYÖKRÁTÉT IS DÍSZÍTI.  

ÖSSZETÖRVE KERÜLT ELŐ, DE JELENTŐS DARAB NEM HIÁNYZIK BELŐLE.
sz. á: 8 cm 

m: 22 cm

 f. á: 9,5 cm

15. TEJESKÖCSÖG FORMÁJÚ EDÉNY (79. KÉP/5.)

KLASSZIKUS,  ENYHÉN ÍVELT NYAKÚ,  GÖMBÖS TESTŰ FORMA,  PEREMÉBŐL INDULÓ,  KÉT FÜGGŐLEGESEN FELTETT  

SZALAGFÜLLEL KIEGÉSZÍTVE. HASÁN KÉT JÓL KIEMELKEDŐ BÜTYÖKDÍSZ VAN. TELJESEN ÉPEN KERÜLT ELŐ.
sz. á: 10 cm 

m: 23 cm

 f. á: 7 cm

A  TEJESKÖCSÖG FORMÁJÚ EDÉNY A BODROGKERESZTÚRI KULTÚRÁBAN A LEGJELLEGZETESEBB  

EDÉNYTÍPUSNAK SZÁMÍT. (B. Kutzián 1963; Patay 1974) A 604.  OBJ.  SZ.  GÖDÖRBE LETETT EDÉNYEK — 

KIVÉVE A SZŰRŐEDÉNYT —  MIND EHHEZ A TÍPUSHOZ TARTOZNAK.  MÉRETBEN ÉS FORMÁBAN VANNAK UGYAN  

KÜLÖNBSÉGEK,  DE MINDENKÉPPEN SZEMBEÖTLŐ ENNEK AZ EDÉNYEGYÜTTESNEK AZ UNIFORMIZÁLTSÁGA ÉS EGY  

EGYSÉGBE VALÓ TARTOZÁSA. AZ IS EGYÉRTELMŰ, HOGY AZ EDÉNYEKET TALÁN A KÉT ALUL LÉVŐT KIVÉVE — ÉPEN  

HELYEZTÉK LE A GÖDÖRBE ÚGY, HOGY A BETÖLTÉSBEN KÉPEZTEK VALAMILYEN „LÉPCSŐZETES” EMELKEDŐ FORMÁT  

ÉS ABBA HELYEZTÉK BELE AZOKAT. A MEGTALÁLÁSNÁL SZINTE MINDEGYIK EDÉNY OLDALÁRA VOLT FORDULVA,  DE  

ENNEK ELLENÉRE ELKÉPZELHETŐNEK TARTJUK, HOGY SZABÁLYOSAN BELEÜLTETTÉK SZÁJJAL FELFELÉ A BETÖLTÉSBE  

AZOKAT ÉS A GYORS VISSZATÖLTÉS UTÁN A FÖLD ÜLEPEDÉSÉVEL FORDULTAK ELŐ AZOK TERMÉSZETES ÚTON (ÉS  

TÖRT IS ÖSSZE EGY RÉSZÜK). (76. KÉP)

AZ EDÉNYEK SZÓRT EGYSÉGE ALAPJÁN HATÁROZOTT SZÁNDÉKOT KELL FELTÉTELEZNÜNK A SZERTARTÁS  

RÉSZTVEVŐI RÉSZÉRŐL. AZ EDÉNYEKBE VALAMILYEN ITALT HOZTAK,  A SZŰRŐEDÉNY BIZONYÁRA AZÉRT KELLETT,  

HOGY ÁTSZŰRJÉK VAGY PASSZÍROZZÁK AZT A FOLYADÉKOT,  AMIVEL MEGTÖLTÖTTÉK EZEKET AZ EDÉNYEKET,  MAJD  

VALÓSZÍNŰLEG MEGHATÁROZOTT RENDBEN LETETTÉK AZ ERRE A CÉLRA KIÁSOTT GÖDÖRBE. A  GÖDÖR RITUÁLIS  



VOLTÁT MÉG A FORMÁJA IS ERŐSÍTI, MERT KERESZTMETSZETÉHEZ NÉZVE FELTŰNŐEN TEJESKÖCSÖG FORMÁT MUTAT  

AZ IS.  EGY NAGY TEJESKÖCSÖG FORMÁJÚ GÖDÖR FOGADTA BE A 14  DARAB TEJESKÖCSÖGBŐL ÁLLÓ  

EDÉNYEGYÜTTEST A VALÓSZÍNŰLEG KELLÉKNEK SZÁMÍTÓ SZŰRŐEDÉNY DARABJÁVAL EGYÜTT.

A  SZIMBÓLUMOK ENNYIRE HASONLÓ FORMÁJA ÉS AZ EDÉNYEK ÉP ÁLLAPOTBAN TÖRTÉNŐ LEHELYEZÉSE,  

MAJD ANNAK GYORS VISSZATAKARÁSA OLYAN ITALÁLDOZATI (LIBÁCIÓ)  SZERTARTÁSRA UTAL,  AMELYET NEM A  

FELSZÍNEN,  HANEM A VÍZPARTON TETTEK LE A KHTHONIKUS SZELLEMEK A „FÖLDANYÁNAK”  VAGY BÁRMILYEN  

EGYÉB FÖLDDEL-VÍZZEL KAPCSOLATOS TERMÉSZETFELETTI ERŐNEK.  EZÉRT EZT A GÖDRÖT EGYÉRTELMŰEN  

„ÁLDOZÓ GÖDÖRNEK”  TARTJUK.  ITT SZINTE EGYÉRTELMŰ,  HOGY NEM MÁSODLAGOSAN HASZNÁLNAK FEL EGY  

KUTAT RITUÁLIS CÉLLAL, HANEM ELEVE ERRE A CÉLRA ÁSSÁK KI EZT A GÖDRÖT KÖZEL A VÍZHEZ, DE NEM ÁSSÁK LE  

A TALAJVÍZIG.  A  BELETETT EDÉNYEKET SZÁNDÉKOSAN NEM TÖRIK ÖSSZE,  TEHÁT AZ EDÉNYEK NEM LEHETTEK  

FUNKCIÓTLANNÁ VÁLT ESZKÖZÖK,  LEGFELJEBB A SZŰRŐEDÉNY.  (EZÉRT KIZÁRTNAK TARTJUK,  HOGY RITUÁLIS 

SZEMETES GÖDÖR LEGYEN.)

AZ EDÉNYEK SZEMBETŰNŐ FORMAI EGYSÉGE ÉS A KÉT LYUKKAL ÁTFÚRT NYAKÚ DARAB KAPCSÁN  

FELVETHETŐ MÉG EGY MÁSIK ÉRTELMEZÉSI LEHETŐSÉG IS. EZEKET AZ EDÉNYEKET VALAMILYEN RITUÁLIS FOLYAMAT  

KERETÉBEN MEGSZEMÉLYESÍTETT ERŐVEL IS FELRUHÁZHATTÁK. AZ EDÉNYEK KÜLÖNÖSEN AZ ILYEN JELLEGZETESEN  

TAGOLT TESTŰ FORMÁK KÖNNYEN LEHETNEK EMBERT JELENTŐ SZIMBÓLUMOK.  (Bánffy 1987,  43–44)  

UGYANOLYAN SZEREPET TÖLTHETNEK BE, MINT AZ ARCOS EDÉNYEK VAGY AZ IDOLOK. ÍGY, HA MEGSZEMÉLYESÍTETT  

JELLEGBEN GONDOLKODUNK,  AKKOR A KIS AZONOS FORMÁJÚ ÁLDOZATI EDÉNYEGYÜTTES AKÁR EGY KIS  

EMBERCSOPORT IS LEHET.

FELTEHETŐ A KÉRDÉS A SZERTARTÁS RÉSZTVEVŐIVEL KAPCSOLATBAN,  HOGY MILYEN NAGYSÁGÚ  

EMBERCSOPORTOT TÉTELEZHETÜNK FEL EZEN ÁLDOZAT MÖGÖTT. GONDOLHATUNK EGY-EGYES MEGFELELTETÉSRE  

(EGY EDÉNYT EGY EMBER HOZOTT)  VAGY FELTÉTELEZHETJÜK A KÉPVISELETI ÚTON TÖRTÉNŐ SZERTARTÁSI  

RÉSZVÉTELT IS. ÍGY EGY NAGYOBB EMBERCSOPORTOT (50 FELETT) IS ELKÉPZELHETÜNK AZ ÁLDOZATI SZERTARTÁS  

RÉSZTVEVŐIVEL KAPCSOLATBAN.

A  KÖZÉPSŐ RÉZKOR EMBERE MÁR SOKKAL DIFFERENCIÁLTABB TÁRSADALMI TAGOZÓDÁSBAN ÉLT,  MINT  

NEOLIT ELŐDEI. (Ecsedy 1981) VOLTAK IGEN TEHETŐS CSOPORTOK,  AMELYEK MÁR MEGTEHETTÉK,  HOGY EGY  

NAGYOBB ÉRTÉKŰ VAGY FORMÁTUMÚ ÁLDOZATOT MUTASSANAK BE.  ÍGY AZ IS ELKÉPZELHETŐ,  HOGY EGY  

TEHETŐSEBB CSALÁD VAGY EGY FŐNÖKI RANGÚ CSALÁDFŐ MUTATTA BE EZT AZ ÁLDOZATOT A TELEP VÍZHEZ KÖZEL  

ESŐ SZÉLÉN.

MIVEL A FELTÁRÁS CSAK HÁROM OBJEKTUMOT ÉRINTETT EBBŐL A KORBÓL, NINCSENEK TOVÁBBI ADATAINK  

AZ ÁLDOZATI SZERTARTÁS SZOCIÁLIS VAGY EGYÉB VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓAN.



IV. Összefoglalás: eredmények, kitekintés

IV.1. A RITUÁLIS GÖDRÖK TÁBLÁZATÁNAK FORMAI ÉRTÉKELÉSE  

A 2. TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ 61 GÖDÖR MEGLEHETŐSEN 

ÖSSZETETT KÉPET MUTAT. A VÁLASZTOTT IDŐKERETET A GÖDRÖK 

KOR SZERINTI ELOSZLÁSA, HA NEM IS EGYENLETESEN, DE KITÖLTI. 

A LEGTÖBB GÖDÖR A KÖZÉPSŐ ÉS A KÉSŐ NEOLIT IDŐSZAKOT 

KÉPVISELI. EBBEN A POLGÁR KÖRNYÉKI LELŐHELYEKRŐL 

SZÁRMAZÓ GÖDRÖK DOMINÁLNAK. EHHEZ HASONLÓAN TÖBB 

KORSZAKBAN IS MEGHATÁROZÓ LEHET EGY-EGY LELŐHELY. PL. A 

KORAI NEOLITIKUMOT ENDRŐD 9 GÖDÖRREL, MÍG A KORAI 

RÉZKORT BRANČ 14 GÖDÖRREL KÉPVISELI.

A RITUÁLIS GÖDRÖK TÉRBELI SZÓRÓDÁSA (1. TÉRKÉP) 

RÉSZBEN A KUTATOTTSÁG ÁLLAPOTÁT, RÉSZBEN AZ ADATGYŰJTÉSI 

LEHETŐSÉGEINKET TÜKRÖZI. JÓL KIRAJZOLÓDIK 3 TÖMB (2. 

TÉRKÉP): POLGÁR ÉS KÖRNYÉKE AZ ADATGYŰJTÉSI CENTRUMUNK 

(21 OBJEKTUM), BRANČ (14 OBJEKTUM) ÉS ENDRŐD (9 

OBJEKTUM) AZOK A LELŐHELYEK, AHOL NAGYOBB SZÁMBAN 

AZONOSÍTOTTAK ÁLDOZÓ GÖDRÖKET.

A GÖDRÖK FORMAI OSZTÁLYOZÁSÁNÁL LEGTÖBBSZÖR A 

KEREK FORMA FORDUL ELŐ (27), MÍG AZ AMORF KATEGÓRIÁBA 



HELYEZETT 21 HOSSZÚ, KESKENY, MÉLY GÖDÖR MEGLEHETŐSEN 

HASONLÍT EGYMÁSRA.

A LELETEK TEKINTETÉBEN A LEGTÖBB GÖDÖRBEN (51) 

KERÁMIA ÉS ÁLLATCSONT FORDUL ELŐ. A KERÁMIA SOKSZOR 

EGÉSZ EDÉNYEKET VAGY EDÉNYLERAKATOKAT JELENT. 15 

GÖDÖRBEN AZ ÁLLATCSONTOK KÖZÖTT VALAMILYEN 

ÁLLATKOPONYA (ŐSTULOK, JUH, KECSKE, VADDISZNÓ) IS VOLT.

A KÖRÜLMÉNYEK TEKINTETÉBEN 37 RITUÁLIS GÖDÖR 

TARTOZOTT VALAMILYEN HÁZHOZ. EBBŐL 8 ESETBEN A HÁZ 

BELSEJÉBEN VOLT A GÖDÖR, A TÖBBI ESETBEN A HÁZON KÍVÜL.

A FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSNÁL AZ ÁLDOZÓ GÖDÖR 

KATEGÓRIA DOMINÁL (46). EZ AZÉRT MEGTÉVESZTŐ, MERT A 

MÁSODIK ÉS A HARMADIK BIZONYOSSÁGI FOKBA SOROLT GÖDRÖK 

MINDEGYIKÉT (40) ÁLDOZÓ GÖDÖRNEK HATÁROZTÁK MEG A 

KÖZLŐK.

MIELŐTT RÁTÉRNÉNK A TÉMAMEGJELÖLÉSNÉL (II. 

FEJEZET) FELSOROLT ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKRA, ÉRDEMES 

NÉHÁNY SZÓT SZÓLNI AZOKRÓL A VONÁSOKRÓL, MELYEK AZ 

ÖSSZEGYŰJTÖTT RITUÁLIS GÖDRÖK TÁBLÁZATÁNAK ELSŐ 

ÁTTEKINTÉSE SORÁN IS FELTŰNNEK:



A)AZ EGYIK,  HOGY A KUTATÓI ÉRDEKLŐDÉS MEGHATÁROZÓ 

SZEMPONT A RITUÁLIS GÖDRÖK AZONOSÍTÁSI ÉS 

KIVÁLASZTÁSI FOLYAMATÁBAN.

B) A  MÁSIK ÉRDEKES JELENSÉG AZ EGYES LELŐHELYEKEN 

JELENTKEZŐ SZERENCSÉS KIVÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG 

ÉRVÉNYESÜLÉSE (LÁSD:  IV.3.4.).  AZ UTÓBBI 

LELŐHELYEKEN AZ ÁTLAGOSNÁL ERŐSEBB KUTATÓI 

ÉRDEKLŐDÉS IS SZEREPET JÁTSZIK.

C) A  RITUÁLIS GÖDRÖK LELETEI KÖZÖTT AZ ÁTLAGOS 

TELEPGÖDRÖKTŐL ELTÉRŐ KERÁMIA-  ÉS 

ÁLLATCSONTEGYÜTTESEK DOMINANCIÁJA SZINTÉN LÉNYEGI 

KÉRDÉS VAGY ÁLDOZATI SZERTARTÁSHOZ KAPCSOLHATÓ. 

(Makkay 1975) ELŐREVETÍTI ANNAK A FELTÉTELEZÉSNEK 

A VALÓSZÍNŰSÉGÉT,  HOGY A RITUÁLIS GÖDRÖK NAGYOBB 

RÉSZÉNEK LÉTREJÖTTE VALAMILYEN EDÉNYBEN LETETT 

VAGY AHHOZ KAPCSOLHATÓ ÁLDOZATHOZ KÖTHETŐ.  AZ 

ÁLLATCSONTOK, FŐLEG A KOPONYÁK, VALAMILYEN MÁGIKUS 

LAKOMÁVAL VAGY ÁLLATKULTUSSZAL ÖSSZEFÜGGŐ 

RITUÁLÉHOZ TARTOZNAK. (Makkay 2001)



D)A  RITUÁLIS GÖDRÖK DÖNTŐ TÖBBSÉGÉNEK HÁZHOZ 

KÖTHETŐSÉGÉVEL SZINTÉN NAGYON LÉNYEGES VONÁST 

MUTATOTT KI A 2.  TÁBLÁZAT.  EZ A TÉNY,  A RITUÁLIS 

GÖDRÖK LÉTREJÖTTÉVEL KAPCSOLATBAN A HÁZ ÉS A 

HÁZHOZ KÖTŐDŐ KULTUSZOK (ÉPÍTÉSI ÁLDOZAT) 

JELENTŐSÉGÉRE HÍVJA FEL A FIGYELMET. (Makkay 1983; 

1986)

IV.2. AZ ÖSSZEGYŰJTÖTT RITUÁLIS GÖDRÖK LISTÁJÁBÓL KIMARADOTTAKRÓL  

MIELŐTT A TÉMAKIJELÖLÉSNÉL ELŐREVETÍTETT KITÉTELEK 

(BIZONYOSSÁGI FOKOK SZERINTI OSZTÁLYOZÁS) MENTÉN A 

LÉNYEGI SZEMPONTOK SZERINT ÖSSZEFOGLALJUK AZ ÁLTALUNK 

ÖSSZEGYŰJTÖTT 61 RITUÁLIS GÖDÖR JELLEMZŐIT FONTOSNAK 

TARTJUK, HOGY NÉHÁNY ADATOT KÖZÖLJÜNK A VÁLOGATÁSUNK 

SZEMPONTJAIBÓL. ÖSSZESEN 157 RÉGÉSZETI OBJEKTUMOT 

VÁLASZTOTTUNK KI A GYŰJTÉSÜNK SORÁN MINT HÉTKÖZNAPITÓL 

ELTÉRŐ, KÜLÖNÖS JELENSÉGET MAGÁBAN FOGLALÓ EGYSÉGET. 

AZ ÁLTALUNK VÁLASZTOTT KRITÉRIUMOK ALAPJÁN CSAK A 61-

ET TUDTUNK RITUÁLIS GÖDÖRNEK NYILVÁNÍTANI. A KIHAGYOTTAK 

KÖZÜL MUTATUNK BE NÉHÁNYAT, MINT TÍPUSPÉLDÁT.



SOK OLYAN NAGYMÉRETŰ, AMORF, HULLADÉKKAL 

TELÍTETT GÖDÖR TALÁLHATÓ AZ ŐSKORI TELEPEKEN, AMELYNEK 

AZ ALJÁN VAN EGY EDÉNYLERAKAT VAGY EGY ŐSTULOKSZARV, 

DE MAGA A GÖDÖR FORMÁJÁBAN NEM KÜLÖNÍTI VAGY REJTI EL 

EZT A KÜLÖNLEGES LELETEGYÜTTEST: TEHÁT A RITUÁLIS     

JELENSÉGHEZ NEM LEHETETT MAGÁT A GÖDRÖT KÖZVETLENÜL     

HOZZÁRENDELNI  . POLGÁR–CSŐSZHALOM-DŰLŐ KÉSŐ NEOLIT 

TELEPÉNEK NAGYMÉRETŰ GÖDREI KÖZÜL 19-BEN VOLT NYOMA 

VALAMILYEN KÜLÖNÖS JELENSÉGNEK, DE EBBŐL CSAK HÁRMAT 

TUDTUNK KIVÁLASZTANI.

A MÁSIK TIPIKUS FORMA ABBÓL ADÓDOTT, HOGY A 

TEMETKEZÉSSEL   ÉS A HALOTTI KULTUSSZAL   KAPCSOLATOS 

RITUÁLIS GÖDRÖKET MÓDSZERTANI OKOKBÓL   KIZÁRTUK A 

GYŰJTÉSI KÖRÜNKBŐL (II.1.7.2.). ÍGY A HÁZAK KÖZELÉBEN 

LÉVŐ GYERMEKSÍROK ÉS A NAGYMÉRETŰ GÖDRÖK ALJÁN, VAGY 

BETÖLTÉSÉBEN TALÁLHATÓ SÍROK IS KIMARADTAK. KIHAGYTUK 

AZOKAT A GÖDRÖKET IS, AMIBEN AZ EMBERVÁZ OLYAN 

ÁLLAPOTBAN VOLT, AMI NEM UTAL TEMETKEZÉSI SZÁNDÉKRA. A 

SZAKIRODALMI GYŰJTÉSNÉL KIHAGYTUNK OLYAN ALAPOSAN 

ELEMZETT ESETEKET IS MINT PL. BALATONMOGYORÓD–HOMOKI-



DŰLŐ RÉZKORI TELEPÉN ELŐKERÜLT GYERMEKVÁZAT 

TARTALMAZÓ RITUÁLIS GÖDÖR. (Bánffy 1985)

UGYANCSAK KI KELLETT HAGYNUNK OLYAN RENDKÍVÜL 

NAGY JELENTŐSÉGŰ OBJEKTUMOT, MINT A ČIČAROVCE-N TALÁLT 

NÉGYSZÖGLETES NAGYMÉRETŰ GÖDRÖT, AMELYBEN 4 EGYMÁS 

FELETTI TEMETKEZÉST TÁRTAK FEL RENDKÍVÜL ÉRDEKES ÉS 

SZOKATLAN MELLÉKLETEKKEL. (Vízdal 1980, 137–144) EZT 

A GÖDRÖT, AMIT „SÁMÁNTEMETKEZÉS”-KÉNT NEVEZETT EL A 

FELTÁRÓ ÉS AZÓTA A SZAKMAI KÖZTUDATBAN IS ÍGY TERJEDT EL, 

SOKFELÉ SZOKTÁK RITUÁLIS JELENSÉGEKHEZ PÉLDAKÉNT IDÉZNI. 

SZINTÉN KIHAGYTUK MÓRÁGY–TŰZKÖVES LENGYELI 

TEMETŐJÉBEN TALÁLT RITUÁLIS GÖDRÖT, AMIT A BENNE TALÁLT 

NŐI IDOL ÉS MÁS KÜLÖNLEGES TÁRGYAK ALAPJÁN ELEVE ÁLDOZÓ 

GÖDÖRNEK HATÁROZOTT MEG A FELTÁRÓ. (Zalai-Gaál 2005)

TALÁLKOZTUNK MÉG OLYAN KÜLÖNÖS ÖSSZETETT     

JELENSÉGEKKEL  , AMELYEKBEN A RITUÁLIS VONÁSOK 

EGYÉRTELMŰEN MEGTALÁLHATÓAK, DE A JELENSÉG EGÉSZÉT 

MÉGSEM MINŐSÍTHETJÜK RITUÁLIS GÖDÖRNEK  . ILYEN, PL. 

POLGÁR–CSŐSZHALOM-DŰLŐ NEVŰ LELŐHELY 550. OBJ. SZ. 

OBJEKTUMA, AMELY NAGYMÉRETŰ OVÁLIS GÖDÖR, BENNE ÉGETT 



PATICS- ÉS EDÉNYDARABOKKAL. EZENKÍVÜL AZ ALJÁRA 

ŐSTULOKSZARVAT HELYEZTEK EL. A SZÉLÉTŐL NEM MESSZE 

KÍVÜL FELTÁRTUNK NÉHÁNY CÖLÖPLYUKAT, AMELYEK TALÁN 

VALAMILYEN TETŐSZERKEZETET IS TARTHATTAK GÖDÖR FELETT. 

AZ ALJÁBA TOVÁBBI 9 CÖLÖPLYUKAT AZONOSÍTOTTUNK. 

MINDENKÉPPEN VALAMILYEN KÜLÖNLEGES ÉPÍTMÉNY LEHETETT, 

DE HIÁBA MÉLYÜLT LE KB. 150 CM-RE AZ ÁSATÁSI FELSZÍNTŐL, 

ÖSSZETETT REJTÉLYES VOLTA MIATT RITUÁLIS GÖDÖRNEK NEM 

MINŐSÍTHETTÜK.

IV.3. AZ ELSŐ BIZONYOSSÁGI FOKBAN ÖSSZEGYŰJTÖTT RITUÁLIS GÖDRÖKRŐL  

A „POLGÁR–SZIGET”-RE ESŐ LELŐHELYEKEN VOLT 

ALKALMUNK ELSŐ BIZONYOSSÁGI FOKÚ MINŐSÉGBEN VIZSGÁLNI A 

RÉGÉSZETI JELENSÉGEKET. (2. TÉRKÉP, 2. TÁBLÁZAT) 7 

LELŐHELYRŐL 21 RITUÁLIS GÖDRÖT VÁLASZTOTTUNK KI. IDŐBEN 

EZEK A RITUÁLIS GÖDRÖK A LEGKORÁBBI AVK-TÓL A 

BODROGKERESZTÚRI KULTÚRÁIG TERJEDŐ IDŐSZAKOT ÉRINTETTÉK. 

A KR. E. 5500–4000/3500 KÖZÖTTI IDŐSZAK RÉGÉSZETI 

KULTÚRÁI SOK FORMAI HASONLÓSÁGOT MUTATNAK A     

RÍTUSAIKBAN   IS. ILYEN, PL. POLGÁR–CSŐSZHALOM-DŰLŐ KÉSŐ 



NEOLIT TELEPÉN A FELTÖLTÖTT KUTAKBA BELEÁSOTT RITUÁLIS 

KÚTAKNÁKNAK A FORMAI PÁRHUZAMA POLGÁR–PIÓCÁS-DŰLŐ 

141. OBJ. SZ. GÖDÖR KETTŐS KÚTJA. SZINTÉN FORMAI 

PÁRHUZAMOT LEHET TALÁLNI A POLGÁR–CSŐSZHALOM-DŰLŐ 

KÉSŐ NEOLIT TELEPÉNEK EGY EDÉNYES ÉS POLGÁR–KENGYEL-

KÖZ KÖZÉPSŐ RÉZKORI TELEPRÉSZ 15 EDÉNYES ÁLDOZÓ GÖDRE 

KÖZÖTT.

A KIVÁLASZTOTT GÖDRÖKET IGYEKEZTÜNK A RÉGÉSZETI 

KONTEXTUS ADTA LEHETŐSÉGEKEN BELÜL TELJES KÖRŰEN 

ELEMEZNI ÉS A VÉGÉN A LEHETSÉGES FUNKCIONÁLIS SZEREPEKET 

KÖRVONALAZNI. EZ ALAPJÁN IGYEKEZTÜNK ELDÖNTENI, HOGY A 

RITUÁLIS GÖDRÖT AZ ELŐRE FELVÁZOLT FUNKCIÓK SZERINT 

NEVEZZÜK EL. A 21-BŐL 6-OT ÁLDOZÓ GÖDÖRNEK, 10-ET PEDIG 

RITUÁLIS GÖDÖRNEK MINŐSÍTETTÜNK. 4 ESETBEN NEM TUDTUK 

ELDÖNTENI, EGY ESETBEN AZ EGYÉB KATEGÓRIÁBA SOROLTUK A 

GÖDRÖT. EZEKNEK A DÖNTÉSEKNEK A MEGHOZATALÁVAL 

KAPCSOLATBAN SZERETNÉNK KIEMELNI NÉHÁNY SAJÁTOSSÁGOT, 

AMELYEKET A GÖDÖRELEMZÉSEKNÉL TAPASZTALTUNK.

A FUNKCIÓKRA VONATKOZÓ DÖNTÉSEK   EGYÉRTELMŰEN A 

RÉGÉSZETI KONTEXTUS FÜGGVÉNYEI   VOLTAK. AMIT (TÁRGYAT, 



TÉNYT, KÖRÜLMÉNYT) A KIVÁLASZTOTT GÖDÖRREL     

KAPCSOLATBAN LEHETETT HOZNI A RÉGÉSZETI LELŐHELYEN AZT 

ÖSSZEGYŰJTÖTTÜK ÉS MEGVIZSGÁLTUK. EZ SZABTA MEG, HOGY 

FELTÉTELEZHETÜNK-E OLYAN ÁLDOZATI SZERTARTÁST, AMELYBEN 

A FŐ CSELEKMÉNY A GÖDÖRBEN ZAJLOTT. AZOK VOLTAK ILYEN 

ESETEKBEN A „TISZTA HELYZETEK”, AMIKOR A GÖDÖRBEN ÉP 

EDÉNYEKET (VAGY LEGALÁBBIS NEM SZÁNDÉKOSAN ÖSSZETÖRT) 

TALÁLUNK A BETÖLTÉSBEN, VAGY MÉG FELISMERHETŐ VOLT A 

TAKARÁS SZÁNDÉKA (TISZTA SÁRGA FÖLD). ILYENKOR A 

KHTHONIKUS TERMÉSZETFÖLÖTTI ERŐKNEK LETETT 

ITALÁLDOZATRA VAGY „VÉRES ÁLDOZATRA” GONDOLHATTUNK.

A MÁSIK OLYAN HELYZETET, AMELYBEN A RÉGÉSZETI 

KONTEXTUS MEGENGEDTE, HOGY A RITUÁLIS GÖDRÖT ÁLDOZÓ 

HELYNEK MINŐSÍTSÜK, AZ AZ ÚN. ÉPÍTÉSI ÁLDOZAT VOLT. ILYEN 

EGY HELYEN VOLT A CSŐSZHALOM TELL TELEPEN BELÜL, A 147. 

SZ. GÖDÖR. EZEKBEN AZ ESETEKBEN A LELŐHELYEN LÉVŐ 

RÉGÉSZETI ADATOK ÖSSZEFÜGGÉSEI MELLETT A SZAKIRODALOM IS 

MEGBÍZHATÓ FOGÓDZÓKAT AD. (Makkay 1975; 1986) 

UGYANILYEN A KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOT ERŐSÍTŐ 

SZAKIRODALOMBÓL VETT TÉMÁK LEHETNEK A „BIKAKULTUSZ” 



(Kalicz — Raczky 1982) ÉS AZ „ARCOS EDÉNYEK” KÉRDÉSE 

IS (Kalicz — Koós 2000; Pavlů 1997–98). EZEKET A 

HELYZETEKET ÚGY IS MEGFOGALMAZHATJUK, HOGY AZ 

ŐSRÉGÉSZETI SZAKIRODALOM AD OLYAN TÁMPONTOT A 

KUTATÓNAK, AMI AZ ADOTT RÉGÉSZETI KONTEXTUSON KÍVÜL     

VAN. AZ ÁSATÁSOKON TÖRTÉNŐ „ÍTÉLETALKOTÁS” (RÉGÉSZETI 

JELENSÉGEK ELNEVEZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE) NEM LEHET CSAK A 

KÖZVETLEN RÉGÉSZETI JELENSÉGEK ÖSSZETARTOZÁSÁNAK A 

FÜGGVÉNYE. ENNÉL SOKKAL SZÉLESEBB VONATKOZÁSÚ 

FOLYAMAT EZ. A RITUÁLIS SZEMETESGÖDÖRNEK MINŐSÍTETT 

ESETEKET ÚGY IS MEGFOGALMAZHATJUK, HOGY A RÉGÉSZETI 

KONTEXTUS NEM TETTE LEHETŐVÉ, HOGY A RITUÁLIS GÖDÖRRE 

ÚGY GONDOLJUNK, MINT AZ ÁLDOZATI SZERTARTÁS FŐ 

CSELEKMÉNYÉNEK A HELYÉRE. 

(1. TÁBLÁZAT)

EZ KÜLÖNÖSEN ÉRDEKES HELYZETET TEREMTETT A 

POLGÁR–CSŐSZHALOM-DŰLŐ KÉSŐ NEOLIT TELEP ÁLDOZÓ 

KÚTJAINAK A MEGÍTÉLÉSÉNÉL. (2–5. KÉP) A TELEPEN BELÜL 

LÉVŐ HASONLÓ, RÁADÁSUL NAGYSZABÁSÚ, ÖSSZETETT, 

LELETEKBEN GAZDAG RITUÁLIS SZERTARTÁS CÉLJA MINDENKÉPPEN 



A KÚTHOZ, ILLETVE A VÍZHEZ KAPCSOLÓDOTT. A LETETT 

EDÉNYDEPÓ NEM EGYFORMÁN ÖSSZETÖRT ÁLLAPOTA, VALAMINT A 

BETÖLTÉSBEN JELENTKEZŐ LEÉGETT ÉPÜLETRE UTALÓ 

MARADVÁNYOK VAGY A MÁSIK HELYEN A LAKOMÁRA UTALÓ 

ÁLLATCSONTLETÉT NEM ZÁRJA KI ANNAK A LEHETŐSÉGÉT SEM, 

HOGY OLYAN NAGYSZABÁSÚ, RITUÁLIS SZERTARTÁSFOLYAMAT 

ZAJLOTT LE A FELSZÍNEN, AMELYBEN CSAK KIEGÉSZÍTŐ SZEREP 

JUTOTT A KÚTAKNÁBA LETETT EDÉNYDEPÓNAK. ITT A RÉGÉSZETI 

KONTEXTUS OLYAN SOKSZÍNŰ   ÉS ÖSSZETETT   VOLT, HOGY 

PONTOSAN EMIATT NEM LEHETETT ELDÖNTENI  , HOGY MILYEN 

FUNKCIÓT TÖLTHETTEK BE A FELTÉTELEZHETŐ SZERTARTÁSON 

BELÜL A KÚTAKNÁK.

AMIKOR ELŐREVETÍTETT KÉRDÉSEKRE VÁRUNK 

FELTÉTELEZHETŐ VÁLASZOKAT, MINDIG SZÁMOLNUNK KELL 

AZZAL, HOGY LESZ OLYAN ESET, AMELY MEGFELEL A 

KIVÁLASZTÁS SZEMPONTJAINAK, DE A FELTÉTELEZETT FUNKCIÓK     

EGYIKÉT SEM TÖLTHETTE BE  . ILYENKOR KELL EGY EGYÉB     

KATEGÓRIA. A MI ESETÜNKBEN ILYEN A POLGÁR–CSŐSZHALOM-

DŰLŐ KÉSŐ NEOLIT TELEPÉN AZ ÜRES TÉREN TALÁLHATÓ 

OSZLOPHELYEKET TARTALMAZÓ KIS GÖDÖR. ENNEK AZ 



OBJEKTUMNAK A RITUÁLISSÁ MINŐSÍTÉSE OLYAN ÉRTÉKELÉSEI 

FOLYAMAT EREDMÉNYE, AMELY A RÉGÉSZETI KONTEXTUS EGY 

MÁSIK DIMENZIÓJÁT IS MEGMUTATJA. ENNEK A KIS GÖDÖRNEK AZ 

ÉRTÉKELÉSE NEM KÖZVETLEN A GÖDÖRHÖZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK     

ALAPJÁN TÖRTÉNT, HANEM A TELEPEN ÖSSZEGYŰJTÖTT     

HÁTTÉRINFORMÁCIÓK   (A TELEP TÉRBELI ELHELYEZKEDÉSÉNEK 

SAJÁTOSSÁGAI, TÉRKIHASZNÁLÁSI SZABÁLYOK, RENDKÍVÜLI 

JELENSÉGEK SOKASODÁSA A TERÜLET KÖZELÉBEN) ADTÁK AZT A 

KÉPET, AMELY A RITUÁLIS GÖDÖRRÉ MINŐSÍTÉSÉT LEHETŐVÉ 

TETTE. A RÉGÉSZETI KONTEXTUS TEHÁT, HA KELLŐEN ÖSSZETETT, 

SOKSZÍNŰ ÉS JÓL DOKUMENTÁLT, LEHETŐSÉGET NYÚJT UTÓLAGOS 

ÁTÉRTÉKELÉSEKRE IS.

IV.4. A MÁSODIK ÉS A HARMADIK BIZONYOSSÁGI FOKBAN ÖSSZEGYŰJTÖTT RITUÁLIS     

GÖDRÖKRŐL  

A MÁSODIK ÉS A HARMADIK BIZONYOSSÁGI FOKBA ESŐ 

ADATOK ALAPJÁN GYŰJTÖTT RITUÁLIS GÖDRÖK A KÁRPÁT-

MEDENCE TERÜLETÉRŐL SZÁRMAZNAK. (1. TÉRKÉP) ÖSSZESEN 80 

ADATHELY JÖTT SZÁMÍTÁSBA, AMIBŐL 40-ET VÁLASZTOTTUNK KI. 

(2. TÁBLÁZAT) EBBŐL 36 A MÁSODIK BIZONYOSSÁGI FOKBA 

SZÁMÍT, 4 PEDIG A HARMADIKBA. ITT A VÁLOGATÁSBÓL VALÓ 



KIMARADÁSNAK RÉSZBEN HASONLÓ, RÉSZBEN KÜLÖNBÖZŐ OKAI 

VOLTAK MINT AZ ELSŐ BIZONYOSSÁGI FOKBA TARTOZÓKNÁL. 

AZOKAT AZ OBJEKTUMOKAT HAGYTUK KI, AMELYEKNÉL A 

LEÍRÁSOK ALAPJÁN NEM LEHETETT ELDÖNTENI, HOGY A 

KÜLÖNLEGES JELENSÉG ÉS A GÖDÖR ÖSSZETARTOZIK-E. 

UGYANCSAK KIMARADTAK A HALOTTI KULTUSSZAL 

KAPCSOLATBAN LÉVŐ ESETEK (LÁSD A IV.2.-NÉL KIZÁRT 

ESETEK).

MIVEL ITT NINCS LEHETŐSÉG ÚJRAÉRTÉKELNI 

FUNKCIONÁLIS SZEMPONTBÓL AZ OBJEKTUMOKAT, EZÉRT A 

KÖZLŐK DÖNTÉSÉT NEM VETTÜK KRITIKA ALÁ, LEGFELJEBB 

NÉHÁNY KIRÍVÓ ESETBEN TESZÜNK MEGJEGYZÉST AZ ELSŐ 

BIZONYOSSÁGI FOKBA TARTOZÓ GÖDRÖK ELEMZÉSE ALAPJÁN. A 

40 RITUÁLIS GÖDRÖT A KÖZLŐK KIVÉTEL NÉLKÜL ÁLDOZÓ  

GÖDÖRNEK (BOTHROS, OPFERGRUBE, SACRIFICIAL PIT) ÍRTÁK LE, 

ÍGY ITT A RITUÁLIS SZEMETES GÖDÖR VAGY EGYÉB KATEGÓRIA 

AUTOPSZIA HIÁNYÁBAN NEM MERÜLHET FEL.

AZ ÍGY ÖSSZEGYŰJTÖTT GÖDRÖK IS MUTATNAK NÉHÁNY 

SAJÁTOS VONÁST. EBBŐL KIEMELNÉNK NÉHÁNYAT. AZ ELSŐ ITT 

IS A RÉGÉSZETI KONTEXTUS MEGHATÁROZÓ SZEREPE  . ENNEK AZ 



EREDMÉNYE A BRANČ-NÁL LÉVŐ KORA RÉZKORI TELEPEN 

AZONOSÍTOTT 14 ÁLDOZÓ GÖDÖR, (80., 81. KÉP) AMELY 

FORMÁJUK (HOSSZÚ, KESKENY, MÉLY) ÉS BETÖLTÉSÜK (RÉTEGES), 

NÉHÁNYUKBAN LÉVŐ KÜLÖNLEGES LELETEK (ŐSTULOK-KOPONYA, 

NŐI IDOL) ÉS FŐLEG ELHELYEZKEDÉSÜK (TÖBBSÉGÜKBEN 

LAKÓHÁZAK KÖZELÉBEN) ADTA AZT A BIZONYOSSÁGOT A 

KÖZLŐKNEK, HOGY EZEKET A GÖDRÖKET MIND ÁLDOZÓ 

GÖDÖRNEK MINŐSÍTSÉK. (Vladár — Lichardus1968)

HASONLÓ RÉGÉSZETI HELYZET EREDMÉNYEZTE AZ ENDRŐD 

3/119. SZ. KORA NEOLIT TELEP 8 ÁLDOZÓ GÖDRÉNEK AZ 

AZONOSÍTÁSÁT. (Makkay 2007) A TELEP LAKÓHÁZAI ÉS 

GÖDREI KÖZÖTT A JELLEGZETES KESKENY, HOSSZÚ, MÉLY 

ÁROKFORMÁJUK ÉS AZ ERŐSEN RÉTEGELT BETÖLTÉSÜK ALAPJÁN 

KÜLÖNÍTETTE EL AZ ÁSATÓ ÉS A KÖZLŐ EZEKET A GÖDRÖKET. ITT 

A LELETEK MÁSODLAGOSAK VOLTAK A GÖDRÖK FUNKCIONÁLIS 

MEGHATÁROZÁSÁBAN. NÉHÁNYBAN EDÉNYDEPÓ VOLT, DE A 

LEGTÖBBJÜK BETÖLTÉSÉBEN NEM VOLT SZÁMOTTEVŐ LELET.

A RÉTEGELT BETÖLTÉSI FORMÁT TEKINTETTÉK AZ EGYIK FŐ 

BIZONYÍTÉKNAK AZ ÁLDOZATI CSELEKMÉNYRE. EZ MEGINT EGY 

OLYAN SZEMPONT, AMELY AZ ADOTT RÉGÉSZETI KONTEXTUSON 



„KÍVÜLRŐL” JÖN. A NEM TERMÉSZETESNEK LÁTSZÓ SŰRŰ, 

SZÍNBEN ELTÉRŐ RÉTEGZETTSÉG A KUTATÓ SZÁMÁRA AZ ÍROTT 

FORRÁSOKBAN (PL. HOMÉROSZ) TALÁLHATÓ, VÉRES VAGY 

ITALÁLDOZATOK KÉPÉT HÍVJA ELŐ MAGYARÁZATUL. AZ ÁSATÓ 

RÉGÉSZ FEJÉBEN LÉVŐ TUDÁS JÓL ILLESZKEDIK, ILLETVE EGÉSZÍTI 

KI AZT AZ ADATRENDSZERT, AMIT A RÉGÉSZETI LELŐHELY MUTAT.

ENNÉL A KÉT LELŐHELYNÉL MÉG AZ IS FELTŰNŐ, HOGY 

IDŐBEN   ÉS TÉRBEN   EGYMÁSTÓL IGEN MESSZE ESŐ TELEPEKEN 

FORMAILAG   ÉS BETÖLTÉSÜKBEN   MILYEN HASONLÓ KÉPET     

MUTATNAK EZEK A GÖDRÖK. (LEGALÁBB 1500 ÉV ÉS 800 KM 

VAN A KÉT LELŐHELY KÖZÖTT!)

A RITUÁLIS GÖDRÖK MÁSIK ÉRDEKES CSOPORTJÁT A HÁZON     

BELÜLI ÁLDOZÓ GÖDRÖK   KÉPEZIK. A NEOLITIKUM EGÉSZÉNEK 

IDEJÉN (KÜLÖNÖSEN A KORAI IDŐSZAKBAN) ELŐFORDULÓ 

JELENSÉGNEK SZÁMÍT A HÁZON BELÜLI ÁLDOZÓ GÖDÖR MEGLÉTE. 

(Kalicz — Raczky 1982; Makkay 1975; 1983) A 

BALKÁN FELŐL JÖVŐ SZOKÁS SZERINT A HÁZAK BELSEJÉBEN 

LÉTEZIK EGY „KULTIKUS SAROK”, AMELY KÖZVETLENÜL 

KAPCSOLÓDIK A CSALÁD ÉS A LAKÓHÁZ MINDENNAPI ÉLETÉNEK 

SZENTSÉGÉHEZ. (Bánffy 1992, 209–217) A HÁZON BELÜLI 



ÁLDOZÓ GÖDRÖK KÖZPONTI HELYEI ÉS KIEGÉSZÍTŐI IS LEHETNEK 

ANNAK A CSALÁDI SZINTEN ZAJLÓ RITUÁLIS SZERTARTÁSOKNAK, 

AMELYEK EMLÉKÉT A HÁZAK BELSŐ TERÉNEK ELKÜLÖNÍTETT 

RÉSZÉN (KULTIKUS SAROK) TALÁLJUK MEG. ÍGY EZEK EGYARÁNT 

LEHETNEK AZ ÁLTALUNK FELÁLLÍTOTT FUNKCIONÁLIS 

KATEGÓRIÁK SZERINT ÁLDOZÓ GÖDRÖK ÉS RITUÁLIS SZEMETES  

GÖDRÖK IS.

AZ ÉPÜLETEKHEZ KÖTŐDŐ ÁLDOZÓ GÖDRÖK KÖZÜL 

KÜLÖNLEGES CSOPORTOT KÉPEZNEK AZOK A GÖDRÖK, AMELYEK 

VALAMILYEN MEGKÜLÖNBÖZTETETT ÉPÜLETHEZ   (KÖZÖSSÉGI HÁZ, 

SZENTÉLY) KÖTŐDNEK. ILYENEK, PL. A PARŢA-NÁL LÉVŐ „I. ÉS 

II. SZENTÉLY” MELLETTI ÁLDOZÓ GÖDRÖK! (Lazarovici et al. 

2001) A BETÖLTÉSÉBEN LÉVŐ LELETEK FELSOROLÁSÁNÁL 

SZÁMUNKRA EGYÉRTELMŰ, HOGY A LEÉGETETT SZENTÉLY 

ÖSSZETÖRT EDÉNYEIT DÍSZÍTETT TAPASZTÁSDARABJAIT TEMETTÉK 

BELE. EZ AZ ELSŐ BIZONYOSSÁGI FOKBAN ELEMZETT PÉLDÁK 

ALAPJÁN KIALAKÍTOTT SZEMPONTOK SZERINT A „RITUÁLIS     

SZEMETES GÖDÖR  ” KATEGÓRIA LENNE. PÉLDAKÉNT EHHEZ 

GONDOLHATUNK MÉG POLGÁR–CSŐSZHALOM 9. SZ. HÁZÁNAK 

PADLÓJÁBÓL NYÍLÓ, GYÖNGYSORT TARTALMAZÓ KISMÉRETŰ 



GÖDÖRRE IS. (BÁR AZ UTÓBBI SZEREPE NEM ANNYIRA 

EGYÉRTELMŰ!) SZINTÉN IDE TARTOZIK MÉG A TĂRTĂRIA KÉSŐ 

NEOLIT TELEP LEGENDÁS ÉS REJTÉLYES ÁLDOZÓ GÖDRE, AMIBŐL A 

VILÁGHÍRŰ 3 AGYAGTÁBLA ÉS 22 TÖREDÉKES IDOL KERÜLT ELŐ. 

(Makkay 1990) EZ IS VALÓSZÍNŰLEG EGY SZENTÉLY MELLETTI 

„RITUÁLIS SZEMETES GÖDÖR” VOLT. ÚJ SZEMPONTOK MERÜLTEK 

FEL A KUTATÁSBAN A TĂRTĂRIA-I ÁLDOZÓ GÖDÖR FUNKCIÓJÁVAL 

KAPCSOLATBAN. A GÖDÖRBEN LÉVŐ (?) NŐI VÁZ (PAPNŐ?) 

ALAPJÁN „MÁSODLAGOS TEMETKEZÉS”-KÉNT ÉRTÉKELIK EGY 

BONYOLULT „SÁMÁNIZMUS”-SAL KAPCSOLATOS RITUÁLIS 

SZERTARTÁS RÉSZEKÉNT. (Merlini 2005) SZÁMUNKRA ENNEK A 

SZEMPONTNAK A MEGJELENÉSE, HASONLÓAN A ČIČAROVCE 

ESETÉBEN LEÍRTAKKAL (IV.2.) FELVETI ANNAK A LEHETŐSÉGÉT, 

HOGY KI KELLENE HAGYNI A GÖDÖRLISTÁBÓL. ENNEK A 

GÖDÖRNEK OLYAN NAGY A JELENTŐSÉGE, HOGY A SZEREPÉVEL, 

MIBENLÉTÉVEL KAPCSOLATOS TALÁLGATÁSOKNAK MÉG SOKÁIG 

FOG A KERESZTTÜZÉBEN MARADNI.

VÉGÜL MINDENKÉPPEN KÜLÖN KATEGÓRIÁT KÉPVISELNEK, 

AZOK A HATALMAS MÉRETŰ   ÉS RENDKÍVÜL ÖSSZETETT     

VONÁSOKAT   MUTATÓ, KÖZÉPSŐ RÉZKORI ÁLDOZÓ GÖDRÖK  , 



AMELYEK EGY MONUMENTÁLIS KÖRÉPÍTMÉNY KÖZÉPPONTJÁBAN     

VANNAK. MIND A SZARVASI, MIND A FÜZESABONYI OLYAN 

ÖSSZETETT JELENSÉGSORT ZÁR MAGÁBA, AMELY A FUNKCIONÁLIS 

ÉRTELMEZÉS LEHETŐSÉGÉT A GÖDÖRREL KAPCSOLATBAN 

SOKTÉNYEZŐSSÉ TESZI. A LEGFONTOSABB TÉNYEZŐ, HOGY A 

TÖBBSZÖRÖSEN KÖRÜLVETT KÖRÁROK PALISZÁD ÉPÍTMÉNYE A 

TERÜLETET MINDENKÉPPEN KULTUSZHELLYÉ   TESZI. (Daim — 

Neubauer 2005; Sz. Kállay 1988; Makkay 2001; 

Petrasch 1991; Zalai-gaál 1990) EZEK A VIZSGÁLATOK 

EGYÉRTELMŰEN LESZÖGEZIK, HOGY A TÉRKIVÁLASZTÁSBAN ÉS 

ELVÁLASZTÁSBAN LÁTVÁNYOS SZEREPET BETÖLTŐ 

KÖRÉPÍTMÉNYEK, HA NEM IS MINDIG, DE AZ ÁLTALUK KÖRBEZÁRT 

HELYET SZAKRÁLIS ÉRTELEMBEN IS ELVÁLASZTJÁK A KÍVÜL LÉVŐ 

TERÜLETEKTŐL. ÍGY A SZARVASI ÉS A FÜZESABONYI ÁLDOZÓ 

GÖDÖR ELEVE EGY SZAKRÁLIS TÉR VAGY KULTUSZHELY 

KÖZÉPPONTJÁBAN FEKSZIK. A SZARVASI ÁLDOZÓ GÖDÖR ÉRDEKES 

JELENSÉG, MERT NÉGYSZÖGLETES ÉS AZ ALJÁN LESZŰKÜLŐ MÉLY, 

KESKENY FORMA, LELET NÉLKÜLI, SÖTÉT-VILÁGOS SZÍNŰ 

RÉTEGZŐDÉSSEL ERŐSEN EMLÉKEZTET (CSAK FORMAILAG) A KORA 

NEOLIT ENDRŐDI ÉS A KORA RÉZKORI BRANČ-I TELEP ÉPÍTÉSI 



ÁLDOZÓ GÖDREIRE. (Vladár — Lichardus 1963; Makkay 

1982B; 2001; 2007)

A SZARVASI KULTUSZHELY KÖZEPÉN LÉVŐ GÖDÖRRŐL A 

KÖRNYEZETI VISZONYOK ALAPJÁN JOGGAL LEHET FELTÉTELEZNI, 

HOGY RENDSZERES ÁLDOZATI CSELEKMÉNYEK HELYSZÍNE 

LEHETETT. VAGY ÁLLATOT VÁGTAK LE, S ANNAK A VÉRÉT 

ENGEDTÉK BELE (A KLASSZIKUS HOMÉROSZI BOTHROS) VAGY MÁS 

ITALÁLDOZATOT ÖNTÖTTEK BELE, AMELY A VÉRHEZ HASONLÓAN 

ELSÖTÉTÍTI A BETÖLTÉS SZÍNÉT, MAJD AZT LEFEDTÉK A VILÁGOS 

SZÍNŰ TISZTA AGYAGGAL VAGY HOMOKKAL. (Makkay 1982B) 

ÍGY EZT NEVEZHETJÜK ÁLDOZÓ GÖDÖRNEK  , BÁR ITT SEM TUDJUK, 

HOGY A KULTUSZHELYEN MILYEN FELSZÍNI RÍTUSOK ZAJLOTTAK 

LE.

A FÜZESABONYI KÖRÉPÍTMÉNNYEL KÖRÜLVETT HATALMAS 

MÉRETŰ ÁLDOZÓ GÖDÖR FUNKCIÓJÁNAK A MEGÍTÉLÉSE SOKKAL 

NEHEZEBB FELADAT, MINT A SZARVASIÉ. (82. KÉP) A GÖDÖR 

FORMÁJÁT TEKINTVE HASONLÍT POLGÁR–KENGYEL-KÖZ KÖZÉPSŐ 

RÉZKORI ÁLDOZÓ GÖDRÜNKRE. (76. KÉP) VALÓSZÍNŰLEG ENYHÉN 

KISZÉLESEDŐ ALJÚ „TEJESKÖCSÖG” FORMA LEHET AZ IS. 

EZENKÍVÜL VISZONT MINDEN MÁSBAN KÜLÖNBÖZIK. MÉRETÉBEN 



JÓVAL NAGYOBB A FÜZESABONYI, DE A BETÖLTÉSE IS EGÉSZEN 

MÁS KÉPET MUTAT. (Sz. Kállay 1988) AZ ALJÁN LÉVŐ 

KECSKECSONTVÁZ KÖRÜL LEVŐ 16 ÉP EDÉNY FÖLÖTT NAGYON 

INTENZÍVEN LEÉGETT PATICSDARABOKKAL ÉS 

EDÉNYTÖREDÉKEKKEL TÖLTÖTTÉK FEL A GÖDÖRTESTET. 

LÁTHATÓLAG NINCSENEK BENNE RÉTEGEK. EZ UTÓBBI TÉNYEK 

SZÁMUNKRA A „RITUÁLIS SZEMETES GÖDÖR  ” SZEREPET ERŐSÍTI 

MEG MÉG AKKOR IS, HA A VÍZHEZ LEÁSOTT KECSKECSONTVÁZ ÉS 

A MELLÉ TETT EDÉNYEK EGY KÚTÁLDOZAT   LEHETŐSÉGÉT IS 

FELVETIK. A NAGYMENNYISÉGŰ ÉGETT ÉPÜLETMARADVÁNY A 

TELLEK IDŐSZAKÁBAN JÓL ISMERT „SZÁNDÉKOS ÉGETÉSES” 

SZERTARTÁS MEGLÉTÉRE UTAL. (Tringham 2005) 

VALÓSZÍNŰNEK LÁTSZIK, HOGY A FÜZESABONYNÁL LÉVŐ 

KÖRÉPÍTMÉNNYEL KÖRÜLZÁRT KULTUSZTÉR KÖZEPÉN LÉVŐ GÖDÖR 

SZEREPE AZ VOLT, HOGY ENNEK AZ ÉGÉSSEL TISZTÍTÓ 

(PURIFIKIÁCIÓS), NAGYSZABÁSÚ SZERTARTÁSNAK AZ EMLÉKEIT 

MEGKÜLÖNBÖZTETETT HELYEN MAGÁBA ZÁRJA.

HASONLÓAN NEHÉZ ÁLLÁST FOGLALNI ENNÉL A GÖDÖRNÉL 

IS AZ ÖSSZETETT JELENSÉGEK SOROZATA KAPCSÁN, MINT 

POLGÁR–CSŐSZHALOM-DŰLŐ KÉSŐ NEOLIT TELEPÉNEK ÁLDOZÓ 



KÚTJAINÁL. (2., 5., 41., 42. KÉP) OTT NEM TUDTUK ELDÖNTENI. 

ITT VISZONT AZ ISMERT KULTUSZTÉR ÉS A HÁZMARADVÁNYOKKAL 

EGYSZERRE FELTÖLTÖTT GÖDÖRTEST INKÁBB A „RITUÁLIS     

SZEMETES GÖDÖR  ” FUNKCIÓT VALÓSZÍNŰSÍTI.

IV.5. VÁLASZ A TÉMA ELSŐ KÉRDÉSÉRE  

AZ ÖSSZEGYŰJTÖTT RITUÁLIS GÖDRÖK JELLEMZŐI ÉS AZ 

ELEMZETT JELENSÉGEK TAPASZTALATAI ÉS EREDMÉNYEI ALAPJÁN 

VÁLASZOLUNK A TÉMARÉSZBEN (II.2.) MEGFOGALMAZOTT 

KÉRDÉSEKRE.

AZ ELSŐ KÉRDÉS ARRA VONATKOZOTT, HOGY A „RITUÁLIS 

GÖDRÖKNEK” NEVEZETT RÉGÉSZETI JELENSÉGEKET FORMAI 

ALAPON (GÖDÖRFORMA, BENNÜK LÉVŐ LELETEK STB.) 

LÉNYEGÜKRE VONATKOZÓAN MÓDSZERTANILAG 

ÖSSZEHASONLÍTHATÓNAK TARTJUK-E? LEHET-E A RÉGÉSZETI 

KONTEXTUSBÓL KIEMELVE FORMAI ALAPON TÍPUSOKAT 

ELKÜLÖNÍTENI?

A KÉRDÉS MÁSODIK FELÉRE EGYÉRTELMŰEN NEMLEGES     

VÁLASZT   KELL ADNUNK. RÉGÉSZETI KONTEXTUS NÉLKÜL 

ÉRTELMETLEN DOLOG LENNE A RITUÁLIS GÖDRÖK BÁRMILYEN 



FORMAI ÖSSZEHASONLÍTÁSA, MERT EGYÁLTALÁN NEM ÉRINTENÉ A 

LÉNYEGÜKET. A KÉRDÉS ELSŐ RÉSZÉRE   IS NEGATÍV VÁLASZT     

ADUNK. ENNEK OKAIT HÁROM FŐ PONTBAN FOGLALJUK ÖSSZE.

1. VALÓSZÍNŰLEG TARTJUK,  HOGY IDŐBEN ÉS TÉRBEN ILYEN 

SZÉLES KÖRBŐL GYŰJTÖTT 61  RITUÁLIS GÖDRÖT A 

MINIMÁLIS REPREZENTATÍV KÜSZÖB ALATTINAK   KELL 

TEKINTENÜNK.  KÜLÖNÖSEN AKKOR,  HA EBBŐL A 61 

GÖDÖRBŐL 21 POLGÁRHOZ, 14 BRANČ-HOZ, 9 ENDRŐDHÖZ 

KÖTŐDIK.  (2.  TÁBLÁZAT,  1.  TÉRKÉP)  TEHÁT AZ 

ÖSSZEGYŰJTÖTT RITUÁLIS GÖDRÖK KÉTHARMADA A HÁROM 

KISEBB RÉGIÓBÓL SZÁRMAZIK.  (EZ IS A RÉGÉSZETI 

KONTEXTUS KÖVETKEZMÉNYE.)  A  GYŰJTÉS SORÁN 

FELMERÜLT 157  SZÁMOT SEM ÉREZNÉNK REPREZENTÁCIÓS 

HATÁRON FELÜLINEK,  MERT RÉSZBEN UGYANEZT MUTATJA, 

RÉSZBEN PEDIG UGYANAZOKAT A MÓDSZERTANI 

KORLÁTOKAT LEHET TAPASZTALNI, MINT A 61 EGYSÉGNÉL.

2. A  GYŰJTÉS SORÁN TAPASZTALT GYAKORLATI-MÓDSZERTANI     

KORLÁTOK   ÉS AKADÁLYOK ALAPJÁN   IS LEHETETLENNEK     

TARTJUK A STATISZTIKAI ÖSSZEHASONLÍTÁST.  AZ EGYIK  

AKADÁLY,  HOGY A RITUÁLIS GÖDRÖK GYŰJTÉSÉNÉL 



TAPASZTALHATÓ BIZONYOSSÁGI FOKOKBAN   ELŐRE JELZETT 

KÜLÖNBSÉGEKET NEM LEHET KÖZÖS NEVEZŐRE   HOZNI. 

LÉNYEGRE (FUNKCIÓRA)  VONATKOZÓ KÉRDÉST CSAK AZ 

ELSŐ BIZONYOSSÁGI FOKBA TARTOZÓKNÁL LEHET FELTENNI. 

A  TÖBBI BIZONYOSSÁGI FOKOKNÁL AZ ERRE VONATKOZÓ 

TÉNYEK JELENTŐS RÉSZE REJTVE MARAD  ,  VAGY 

ELLENŐRIZHETETLEN   A GYŰJTŐ SZÁMÁRA.  EZ AZÉRT VAN, 

MERT A KÖZLEMÉNYEKBŐL LEGTÖBB ESETBEN KIMARAD AZ 

AZ ELEMZÉS ÉS LEÍRÁS, AMIT A III. FEJEZETBEN VÉGEZTÜNK 

EL A POLGÁR KÖRNYÉKI LELŐHELYEKRŐL SZÁRMAZÓ 21 

RITUÁLIS GÖDÖR ESETÉBEN. SAJNOS NAGYON KEVÉS HELYEN 

KÖZÖLNEK ADATOT ARRÓL,  HOGY MILYEN ÉRVEK ALAPJÁN 

DÖNTÖTT ÚGY A KÖZLŐ,  HOGY ÁLDOZÓ GÖDÖRNEK 

MINŐSÍTSE AZT A RÉGÉSZETI OBJEKTUMOT. A  KIÁSOTT  ,  DE 

SEHOL SEM KÖZÖLT   ADATOK PEDIG A MAI SZAKMAI 

KÖZEGBEN,  MIND MAGYARORSZÁGON,  MIND A SZOMSZÉDOS 

ORSZÁGOK SZAKMAI BERKEIBEN ELÉRHETETLENEK  . (ÓVATOS 

BECSLÉSEK SZERINT MAGYARORSZÁGON AZ UTÓBBI 

ÉVTIZEDEKBEN FOLYTATOTT NAGYFELÜLETŰ FELTÁRÁSOK 

EREDMÉNYEKÉNT A KÖZZÉTETT ADATOK TÖBBSÉGE     



KÖZÖLETLEN  .)  NEHÉZ DOLOG ÚGY TESZTELNI EGY 

RÉGÉSZETI JELENSÉGET, HOGY TUDJUK, CSAK EGY ELÉRHETŐ 

KISEBB RÉSZT TUDUNK MEGVIZSGÁLNI.

3. A  RITUÁLIS GÖDRÖK STATISZTIKAI 

ÖSSZEHASONLÍTHATÓSÁGÁT ELMÉLETI-MÓDSZERTANI     

AKADÁLYOK   MIATT IS ERŐSEN PROBLEMATIKUSNAK     

ÉREZZÜK.

AZ EGYIK ELMÉLETI ALAPÚ MÓDSZERTANI PROBLÉMÁT AZ ELSŐ 

BIZONYOSSÁGI FOKON ÖSSZEGYŰJTÖTT RITUÁLIS GÖDRÖK 

ELEMZÉSÉNÉL TAPASZTALT ESETEK SAJÁTOS EGYEDISÉGE     

JELENTI. A RÉGÉSZETI KONTEXTUSOK ÁLTAL KÍNÁLT 

LEHETŐSÉGEK   RENDKÍVÜL EGYENETLENEK   A RITUÁLIS 

GÖDRÖK KIVÁLASZTÁSÁBAN. KÜLÖNÖSEN AZ ÁSATÁSI 

KÖRÜLMÉNYEK HORDOZNAK OLYAN MEGHATÁROZÓ 

VONÁSOKAT, AMELYEK DÖNTŐEN BEFOLYÁSOLHATJÁK A 

KIVÁLASZTÁS LEHETŐSÉGÉT. (LÁSD POLGÁR–CSŐSZHALOM-

DŰLŐ KÉSŐ NEOLIT TELEPÉRŐL KIVÁLASZTOTT 5 RITUÁLIS 

GÖDÖR AZONOSÍTÁSI KÖRÜLMÉNYEIT, VAGY A POLGÁR–

KIRÁLY-ÉRPART KÖZÉPSŐ NEOLIT TELEP 80. OBJ. SZ. 

GÖDRÉNEK A KIVÁLASZTÁSÁNAK ESETÉT.) (III.1.5.) 



MINDEN EGYES RITUÁLIS GÖDÖR KIVÁLASZTÁSÁNÁL TETTEN 

ÉRHETŐ EGYEDISÉG   RENDKÍVÜLI MÓDON FÜGG A KIVÁLASZTÓ     

SZEMÉLYTŐL  . (A KIVÁLASZTÓ SZEMÉLY NEM AZONOS VOLTA 

ADJA AZ ELSŐ ÉS A MÁSODIK BIZONYOSSÁGI FOK KÖZÖTTI 

KÜLÖNBSÉGET IS!) BIZONYOS ÉRTELEMBEN ÚGY IS 

MONDHATJUK, HOGY MINDEN EGYES RITUÁLIS GÖDÖR     

KIVÁLASZTÁSA EGYEDI ESET. A STATISZTIKAI     

ÖSSZEVETÉSNÉL   MÁR EZEK AZ „EGYEDI VONÁSOK” NEM     

ÉRTÉKELHETŐEK  . (KIVÉVE, HA BIZONYOSSÁGI FOKOKRA 

VAGY MÁS EGYÉB VONATKOZÁSOKRA NÉZVE KITÉTELEKET 

TESZÜNK ÉS ELŐRE VETÍTETT CSOPORTOKRA BONTJUK AZ 

ÖSSZEHASONLÍTÁS EREDMÉNYÉT.) ILYENKOR IS CSAK 

KORLÁTOZOTTAN LEHET FIGYELEMBE VENNI AZ 

EGYEDISÉGET.

A MÁSIK ELMÉLETI ALAPÚ MÓDSZERTANI PROBLÉMÁT A 

RITUÁLIS GÖDRÖK   SZELLEMI HÁTTERÉT JELENTŐ RITUÁLIS     

FOLYAMAT MEGISMERHETETLENSÉGE   OKOZZA. ÍRÁSBELI 

FORRÁSOK HIÁNYÁBAN NEM TUDUNK SEMMI BIZTOSAT 

ARRÓL, HOGY MILYEN RITUÁLIS SZERTARTÁS KERETÉBEN 

JÖTTEK LÉTRE EZEK A KÜLÖNLEGES JELENSÉGEK, AMIT MI A 



RÉGÉSZETI LELŐHELYEN RITUÁLIS GÖDÖRNEK HATÁROZUNK 

MEG.

AZ ÍRÁSOS FORRÁSOKBÓL DOLGOZÓ VAGY A KÖZVETLENÜL 

MEGFIGYELT ESETEKET ELEMZŐ VALLÁSTÖRTÉNETI PÉLDÁK, 

MINT MÁR UTALTUNK RÁ A II. RÉSZNÉL (Durkheim 2003, 

310–315; Nilsson 1967, 132–157; Turner 2002, 17–

39), A RITUÁLIS FOLYAMATOK SOKFÉLESÉGÉT, 

ÖSSZETETTSÉGÉT ÉS UGYANAKKOR NAGYON IS A 

RÉSZTVEVŐK MEGHATÁROZÓ SZEMÉLYEITŐL FÜGGŐ SPONTÁN     

VOLTÁT HANGSÚLYOZZÁK. KÖZVETVE TEHÁT ITT IS AZ 

EGYEDISÉGÉT   HANGSÚLYOZZÁK ANNAK A CSELEKVÉSNEK, 

AMELYNEK KERETÉBEN KIÁSNAK EGY GÖDRÖT VAGY 

TÁRGYAKAT TESZNEK LE KÜLÖNÖS MÓDON A FÖLD ALÁ. A 

RÉGÉSZETI HELYZET (KONTEXTUS) PEDIG ENNEK AZ 

EGYEDISÉGNEK   A KONKRÉT MEGISMERHETETLENSÉGÉT   IS 

MAGÁBAN HORDOZZA (LÁSD TRANSZFORMÁCIÓS SZINTEK, 

II.1.8.1.).

A BIZONYTALANSÁGOK ELLENÉRE FONTOSNAK ÉREZTÜK A 

RITUÁLIS GÖDRÖKET ÖSSZEGYŰJTENI, ÖSSZEHASONLÍTANI, HISZEN 

AZ ADATOK TÖREDÉKESSÉGE ELLENÉRE IS TETTEN LEHET ÉRNI 



KÖZTÜK TENDENCIÁKAT, IRÁNYULTSÁGUKAT, SZÉT LEHET     

VÁLASZTANI CSOPORTOKAT  . ERRE AZ ÁLTALUNK ÖSSZEGYŰJTÖTT 

61 DARABBÓL ÁLLÓ EGYÜTTES IS KIVÁLÓAN ALKALMAS. EL 

LEHET BENNÜK KÜLÖNÍTENI   A HÁZAKHOZ, ÉPÜLETEKHEZ 

KAPCSOLÓDÓ GÖDRÖKET (ÉPÍTÉSI ÁLDOZAT), KUTAKHOZ 

KAPCSOLHATÓ ÁLDOZATI FORMÁKAT, SZENTÉLYEKHEZ KÖTHETŐ 

RITUÁLIS GÖDRÖKET STB. SZINTÉN JÓL LÁTSZIK A RÉGÉSZETI     

KONTEXTUS   ADTA LEHETŐSÉGEK ÉRVÉNYESÜLÉSE   (PL. A BRANČ-I 

TELEPEN LÉVŐ ÁLDOZÓ GÖDRÖK RENDSZERE). FELISMERHETŐEK 

EMELLETT A JELLEGZETES KUTATÓI ÉRDEKLŐDÉSI IRÁNYOK 

(HABITUSOK; PL. A MAGYARORSZÁGI TERÜLETEKRŐL MEGJELENT 

RITUÁLIS GÖDRÖK MAJDNEM FELÉT MAKKAY JÁNOS KÖZÖLTE), 

MELYEK A MEGHATÁROZÁSOKAT IS BEFOLYÁSOLTÁK.

A STATISZTIKAI CÉLÚ ÖSSZEHASONLÍTÁS   MÓDSZERTANI 

LEHETETLENSÉGÉVEL   KAPCSOLATBAN PEDIG AZ ESETEK MIND 

GYAKORLATI  , MIND ELMÉLETI   ÉRTELEMBEN TAPASZTALT 

EGYEDISÉGÉT   KELL HANGSÚLYOZNUNK. HASONLÓ 

KÖVETKEZTETÉSEKRE JUTOTT P. UCKO IS, AMIKOR AZ EMBER 

ALAKÚ FIGURÁKAT GYŰJTÖTT ÖSSZE EGYIPTOM PREDINASZTIKUS 

KORÁBÓL ÉS KRÉTA NEOLIT IDEJÉBŐL, MAJD ÖSSZEHASONLÍTOTTA 



A KÖZEL-KELET ÉS GÖRÖGORSZÁG HASONLÓ KORÚ 

DARABJAIVAL. SOK ÉRDEKES MEGFIGYELÉS MELLETT AZ 

EMBERÁBRÁZOLÁSOS FIGURÁK SZEREPÉVEL KAPCSOLATBAN 

STATISZTIKAI ÚTON NEM TUDOTT KOMOLYABB ÖSSZEFÜGGÉSEKET 

KIMUTATNI. AZ EGYES TÁRGYAK SZEREPÉVEL ÉS 

MEGTALÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN IS AZ „EGYEDISÉGET” ISMERTE 

FEL (Ucko 1968)

VALÓSZÍNŰLEG AZ OKOK ABBAN KERESENDŐEK, HOGY 

MIND A RITUÁLIS GÖDRÖK, MIND AZ EMBERÁBRÁZOLÁSOS 

TÁRGYAK KÖZVETLENÜL KÖTŐDNEK A KORABELI HITVILÁGHOZ, 

AMIRŐL RÉGÉSZETI ÚTON NEHÉZ KONKRÉT TÉNYEKET MEGTUDNI.

IV.6. VÁLASZ A TÉMA MÁSODIK KÉRDÉSÉRE  

A MÁSODIK KÉRDÉS ARRA VONATKOZOTT, HOGY AZ 

ÖSSZEGYŰJTÖTT RITUÁLIS GÖDRÖK ESETÉBEN LEHET-E 

FUNKCIONÁLIS VONATKOZÁSBAN ELKÜLÖNÍTETT CSOPORTOKAT 

ALKOTNI (ÁLDOZÓ GÖDRÖK VAGY RITUÁLIS SZEMETES GÖDRÖK-

E). ERRE A VÁLASZUNK FELTÉTELES IGEN  .

AZ ALAPHELYZET EBBEN A KÉRDÉSBEN IS EGYÉRTELMŰ. 

ÍRÁSOS FORRÁSOK HIÁNYÁBAN NEM TUDUNK SEMMI BIZTOSAT 



AZOKRÓL A RITUÁLIS FOLYAMATOKRÓL, AMELYEK ALAPJÁN EL 

LEHETNE DÖNTENI, HOGY MILYEN SZEREPET TÖLTHETTEK BE AZ 

ÁLTALUNK RITUÁLIS GÖDÖRKÉNT MEGHATÁROZOTT RÉGÉSZETI 

JELENSÉGEK. MARAD TEHÁT A RÉGÉSZETI KONTEXTUS, AMELY A 

MAGA „FORDÍTOTT ÉRTELMEZÉSI” ÁLLAPOTÁVAL SAJÁTOS 

LEHETŐSÉGET KÍNÁL A FUNKCIONÁLIS DÖNTÉSEKHEZ. A FELTÉTEL     

TEHÁT AZ, HOGY EL KELL FOGADNUNK HOZZÁ A RÉGÉSZETI 

KONTEXTUST, MINT EGYETLEN LÉTEZŐ ELEMZŐ RENDSZERT, 

AMELY AZ ISMERT KÖVETKEZMÉNY FELŐL IGYEKSZIK AZ 

ISMERETLEN SZÁNDÉKRA RÁKÉRDEZNI. EZ MAGÁBAN HORDOZZA A 

TÉVEDÉS LEHETŐSÉGÉT, HISZEN NEM LEHET TUDNI, HOGY A 

NYOMOK (RÉGÉSZETI ADATOK) HIÁNYA MÖGÖTT CSELEKVÉSHIÁNY 

IS VAN-E VAGY CSAK ANNAK A CSELEKMÉNYNEK A TAFONÓMIAI 

FOLYAMATOK MIATT NEM MARADT RÖGZÍTHETŐ NYOMA. EZEN A 

SAJÁTOS „KETTŐS TERMÉSZETŰ” RENDSZEREN BELÜL A LEGTÖBB 

ESETBEN EL LEHET DÖNTENI A RITUÁLIS GÖDÖR FUNKCIÓJÁT.

VÁLLALVA A FENTI FELTÉTELT, ELDÖNTÖTTÜK AZOKAT AZ 

ELSŐ BIZONYOSSÁGI FOKBA TARTOZÓKNÁL. (EZT A IV.2. 

RÉSZBEN ÍRTUK LE RÉSZLETESEN.) AZ ELŐZETESEN FELKÍNÁLT 

TERMINUSOK VISZONT HORDOZNAK MAGUKBAN NÉMI 



ELLENTMONDÁST, AMIT ÉRDEMES TISZTÁZNI A VIZSGÁLATOK 

VÉGÉN. AZ ÁLDOZÓ GÖDÖR MINT TERMINUS FELTÉTELEZI, HOGY A 

GÖDÖRBEN TÖRTÉNIK AZ ÁLDOZATI FŐCSELEKMÉNY. EHHEZ KÉT 

DEFINÍCIÓS HELYET KELL KIINDULÓPONTUL VÁLASZTANI.

AZ ELSŐ „ŐSDEFINÍCIÓT” MAGA HOMÉROSZ ADTA 

(ODÜSSZEIA XI. 23–37), AMELY A MI SZEMLÉLETÜNK SZERINT 

ÖNMAGÁBAN ELLENTMONDÁSOS, MERT IGAZ, HOGY ÁSNAK EGY 

KIS KEREK GÖDRÖT ÉS ABBA ENGEDIK A MEGÖLT ÁLLAT VÉRÉT 

(MIUTÁN ÉDES BORT, TEJET, MÉZET ÖNTÖTTEK ÉS ÁRPALISZTET IS 

HINTETTEK BELE), DE UTÁNA UGYANENNEK AZ ÁLLATNAK A 

FELSZÍNEN EGY OLTÁRON ELÉGETIK A TESTÉT (ODÜSSZEIA XI. 

44–47). KÉRDÉS, AZ ÁLDOZATI SZERTARTÁSNAK MELYIK A FŐ 

CSELEKMÉNYE: A LEÖLÉS VAGY AZ ELÉGETÉS? A GÖDÖRBEN 

VAGY AZ OLTÁRON TÖRTÉNT-E A FŐCSELEKMÉNY?

A MÁSIK DEFINÍCIÓT A MAGYAR ŐSRÉGÉSZETI 

SZAKIRODALOMBAN, MINT MÁR ELEMEZTÜK (I.3.), MAKKAY 

JÁNOS HOZTA BE. (Makkay 1975) EZ A COLPE-FÉLE ÁLDOZÓ 

GÖDÖR DEFINÍCIÓ (Colpe 1970) HÁROM ELEME KÖZÜL AZ 

ISMÉTLŐDÉSRE   VONATKOZÓ KITÉTEL ERŐSEN PROBLEMATIKUSSÁ     

TESZI ANNAK ALKALMAZÁSÁT. (A MÁSIK KÉT ELEM A 



HÉTKÖZNAPITÓL ELTÉRŐ JELENSÉG MEGLÉTE ALAPKRITÉRIUMNAK 

SZÁMÍT, MÍG A KIVÁLASZTOTT SZENT HELY COLPE SZERINT SEM 

KÖTELEZŐ MINDEN ESETBEN.)

HOGYAN LEHET BIZONYÍTANI AZ ISMÉTLŐDŐ 

SZERTARTÁSRA VONATKOZÓ KITÉTELT? NYILVÁN A GÖDÖR 

BETÖLTÉSÉBEN LÉVŐ SZÁNDÉKOS RÉTEGZŐDÉSSEL. A LELET 

NÉLKÜLI RÉTEGEK TUDATOS ISMÉTLÉSÉT NEHÉZ BIZONYÍTANI. 

MAKKAY JÁNOS KÜLÖN FIGYELMET SZENTELT EZEKNEK A 

GÖDRÖKNEK. (Makkay 1975; 1982B; 2007) A VÉRTŐL VAGY 

ITALTÓL ELSÖTÉTEDETT BETÖLTÉST VILÁGOSABB, TISZTA 

AGYAGGAL VAGY HOMOKKAL FEDTÉK LE. KÉRDÉS, HOGY A 

KÖVETKEZŐ ÁLDOZATHOZ AZ ELŐZŐNÉL TAKARÁSRA HASZNÁLT 

VILÁGOSABB RÉTEG HOGY NEM SÖTÉTÜL EL? HOGYAN LEHET, 

HOGY MEGTARTJA EZT A SZÍNBELI VÁLTOZATOSSÁGOT A 

BETÖLTÖTT RÉTEG? LEHET, HOGY MINDEN ÁLDOZAT ELŐTT EGY 

ÚJABB FRISS RÉTEGET TERÍTENEK EL, AMELY MAJD BEFOGADJA A 

VÉRT VAGY MÁS FOLYADÉKOT? EZENKÍVÜL A GÖDÖR NYITVA 

TARTÁSA IS KÉRDÉSES HELYZET A KÁRPÁT-MEDENCE KLIMATIKUS 

VISZONYAI KÖZÖTT, MINT MÁR ERRŐL RÉSZLETESEBBEN ÍRTUNK 

(I.3.5.). AZ ISMÉTLŐDÉS LEHETŐSÉGÉT AZ ÁLTALUNK KÖZÖLT 



PÉLDÁK ALAPJÁN EGYRE TÖBBEN VITATJÁK. (Horváth 2001; 

Sz. Kállay 1988)

AZ ÁLTALUNK „POLGÁR–SZIGET” TERÜLETÉN 

ÖSSZEGYŰJTÖTT 21 ESETBŐL EGYNÉL SEM BIZONYÍTHATÓ 

EGYÉRTELMŰEN A MEGISMÉTELT SZERTARTÁS TÉNYE, DE 

LEGALÁBB A FELÉNÉL (KÖZTÜK A POLGÁR–CSŐSZHALOM-DŰLŐ 

KÚTAKNÁINÁL) BIZTOSAN KIZÁRHATÓ ANNAK A LEHETŐSÉGE IS.

UGYANCSAK PROBLÉMÁS AZ ÁLTALUNK HASZNÁLT 

RITUÁLIS SZEMETES GÖDÖR   TERMINUS IS, MERT KÉTFÉLE SZÁNDÉK 

IS MEGHÚZÓDHAT A FÖLDBE REJTÉS MÖGÖTT.

AZ EGYIK — A NÉVBE FOGLALTAKNAK LEGINKÁBB 

MEGFELELŐ — AMIKOR BIZONYOS TÁRGYAKAT VALAMILYEN 

SZERTARTÁS VÉGÉN MEGKÜLÖNBÖZTETETT HELYEN TEMETNEK EL. 

A SZÁNDÉK EGYÉRTELMŰEN A VÉGLEGES ELTEMETÉSEN VAN. 

ILYENEKNEK TARTJUK AZOKAT A GÖDRÖKET, AMELYEKBEN A 

NAGY TÁROLÓEDÉNYEK KITÖRT ARCOS RÉSZÉT VAGY MÁS 

DARABJAIT TEMETTÉK EL. A SZÁNDÉKOSAN ÖSSZETÖRT 

EDÉNYEKNÉL VAGY MÁS TÁRGYAKNÁL MINDIG FELMERÜL 

EZEKNEK A LEHETŐSÉGE. (EZÉRT NEM TUDTUK EGYÉRTELMŰEN 



ÁLDOZÓ GÖDÖRNEK MINŐSÍTENI POLGÁR–CSŐSZHALOM-DŰLŐ 

ÁLDOZÓ KÚTJAIT.)

A MÁSIK LEHETŐSÉG AZ ANTIK RÉGÉSZETBEN HASZNÁLT 

„FAVISSA” FORMÁVAL FÜGG ÖSSZE. MINT MÁR RÉSZLETESEN 

(II.2.1.) LEÍRTUK, EBBEN A FORMÁBAN NEM AKARJÁK VÉGLEG     

ELTEMETNI   A TÁRGYAKAT, HANEM EGY MEGKÜLÖNBÖZTETETT 

GÖDÖRBEN ELREJTENI   BIZTONSÁGOS HELYRE, HOGY KÉSŐBB ÚJRA 

ELŐVEGYÉK VAGY FELHASZNÁLJÁK (VALAMILYEN 

SZERTARTÁSBAN). AZ ÓKORI ESETEKBEN EZ MINDIG TEMPLOMHOZ 

VAGY SZENTÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDIK.

AZ ŐSRÉGÉSZETBEN RENDKÍVÜL NEHÉZ DÖNTENI A KÉT 

LEHETŐSÉG KÖZT (BIZONYÍTANI VALAMELYIK SZÁNDÉKOT A 

MÁSIKKAL SZEMBEN). A FÖLDBE MEGKÜLÖNBÖZTETETT 

FORMÁBAN LETETT KÜLÖNLEGES TÁRGYEGYÜTTESEKNÉL EZ A 

KÉRDÉS NAGYON SOKSZOR FELMERÜL. (Makkay 1990) 

KÜLÖNÖSEN AZ ÚN. „KINCSLELETEKNÉL” MARADT NYITOTT 

KÉRDÉS AZ, HOGY VALAMILYEN HIRTELEN JÖTT KORABELI 

VESZÉLY (ELLENSÉGES TÁMADÁS) ELŐL IDEIGLENESEN REJTETTÉK 

EL VAGY VÉGLEGESEN TETTÉK LE ODA VALAMILYEN RITUÁLIS 

SZÁNDÉKKAL (FOGADALMI AJÁNDÉK?).



AZ ÁLTALUNK ÖSSZEGYŰJTÖTT ESETEKBŐL A PARŢA-N 

LÉVŐ SZENTÉLY KÖZELÉBE ESŐ KÉT, ÉS A TĂRTĂRIA-I 1. GÖDÖR 

ESETÉBEN A BENNE LÉVŐ ÖSSZETÖRT MEGÉGETT TÁRGYAK 

ALAPJÁN EGYÉRTELMŰ, HOGY VÉGLEGES SZÁNDÉKKAL TETTÉK LE 

ÉS TEMETTÉK EL AZOKAT. (Lazarovici et al. 2001; Makkay 

1990) A RITUÁLIS SZEMETES GÖDÖR KIFEJEZÉS EGYÉRTELMŰEN 

FEDI A LÉNYEGÉT EZEKNEK A GÖDRÖKNEK.

A MÁSIK SZÁNDÉK (FAVISSA) LEHETŐSÉGE CSAK EGY 

HELYEN MERÜLHETETT FEL AZ ÁLTALUNK ÖSSZEGYŰJTÖTT 

ESETEKBEN. POLGÁR–CSŐSZHALOM 9. SZ. HÁZÁNAK PADLÓJÁBÓL 

NYÍLÓ 138/A GÖDÖRNÉL. (56. KÉP) (Raczky et al. 1996) ITT 

SEM EGYÉRTELMŰ, MERT A HAMUS FÖLD, AMI BEFEDTE A 

GYÖNGYÖKET, KERÜLHETETT BELE A HÁZ LEÉGÉSEKOR ÉS ELŐTTE 

IS. MÉGIS ITT ELKÉPZELHETŐ, HOGY EHHEZ A KÜLÖNLEGES 

HÁZHOZ TARTOZÓ GÖDÖR IDEIGLENES MEGŐRZŐ HELYE VOLT     

AZOKNAK A KELLÉKEKNEK (GYÖNGYSOR), AMELYNEK VAGY A 

HÁZBAN ZAJLÓ SZERTARTÁSOKHOZ VAGY AZOK VALAMELYIK 

RÉSZTVEVŐJÉHEZ TARTOZTAK. A HÁZAT ELPUSZTÍTÓ TŰZ, AMELY 

VALÓSZÍNŰLEG SZÁNDÉKOS VOLT (Tringham 2005) MAGA ALÁ 



TEMETTE A PADLÓN LÉVŐ MINIATŰR RITUÁLIS LELETEGYÜTTEST ÉS 

A GÖDRÖT, BENNE AZ ÉPEN MARADT GYÖNGYSORRAL.

IV.7. KITEKINTÉS MÉG EGYSZER A RÉGÉSZETI KONTEXTUSRA ÉS EGY ÚJ, KIEMELT     

ŐSRÉGÉSZETI TÉMÁRA  

ELEMZÉSEINK SORÁN EGYÉRTELMŰEN KIDERÜLT, HOGY AZ 

ŐSRÉGÉSZET SZÁMÁRA A FELFEDEZÉS A VIZSGÁLÓDÁS ÉS AZ 

ÉRTELMEZÉS KERETEIT AZ ÚN. RÉGÉSZETI KONTEXTUS   (RÉGÉSZETI 

HELYZET) ADJA. EZEN BELÜL NYÍLNAK LEHETŐSÉGEK 

MEGNEVEZÉSRE, ÖSSZEHASONLÍTÁSRA, ÉRTÉKELÉSRE. MINDEN 

RÉGÉSZETI FELTÁRÁS MAGÁBAN HORDOZ EGY KÖRVONALAZHATÓ 

LEHETŐSÉGET, AMELY ÁLL „PASSZÍV” ÉS „AKTÍV” ELEMEKBŐL. A 

„PASSZÍV” RÉSZT MAGA A RÉGÉSZETI LELŐHELY JELENTI: ÖSSZES 

OBJEKTUMÁVAL, TÁRGYÁVAL, JELENSÉGÉVEL ÉS AZ ÁSATÁSI 

KÖRÜLMÉNYEIVEL EGYÜTT. AZ „AKTÍV” RÉSZT PEDIG A FELTÁRÓ 

CSOPORT JELENTI, ÉLÉN A RÉGÉSSZEL.

AZT IS LÁTTUK TÖBB HELYEN, HOGY A FELTÁRÁSI 

MUNKÁLATOKBAN, A RÉGÉSZ MUNKÁJÁBAN MEGJELENNEK AZ 

ADOTT RÉGÉSZETI KONTEXTUSON TÚLMUTATÓ ELEMEK IS. MÁS 

PÉLDÁK ISMERETE A SZAKIRODALOMBÓL VAGY MÁS ÁSATÁSOK 

TAPASZTALATAI LÉNYEGESEN BEFOLYÁSOLHATJÁK A FELTÁRÁS – 



ÉRTELMEZÉS MENETÉT ÉS IRÁNYÁT. A RÉGÉSZETI KONTEXTUS 

KÖZÉPPONTJÁBAN ÍGY MINDENKÉPPEN AZ ÁLL, HOGY MIT TESZ A 

RÉGÉSZ. A RÉGÉSZ PEDIG ASZERINT CSELEKSZIK, AMI A FEJÉBEN 

VAN, ÉS AMIT A HABITUSA ELBÍR.

AZ EGYES RÉGÉSZETI KONTEXTUSOK MÉRETEI,     

LEHETŐSÉGEI NAGY KÜLÖNBSÉGEKET   MUTATNAK. AZ EGYNAPOS, 

NÉHÁNY OBJEKTUMOT FELTÁRÓ LELETMENTÉSHEZ KÉPEST A TÖBB 

ÉVTIZEDES FELTÁRÓ MUNKÁVAL FOLYAMATOSAN KUTATOTT 

(TÖBB HEKTÁRNYI FELTÁRT TERÜLET TÖBB EZERNYI OBJEKTUM 

MILLIÓS NAGYSÁGRENDŰ LELETANYAG) LELŐHELYFELTÁRÁS 

ÖSSZEHASONLÍTHATATLANUL NAGYOBB LEHETŐSÉGET AD A 

KUTATÁS SZÁMÁRA.

AZ ŐSRÉGÉSZETI KUTATÁSOK ÚN. „RÉGÉSZETI 

KONTEXTUSOK FELETTI” FORMÁJA: AZ ÖSSZEHASONLÍTÁS MÁS 

ÁSATÁSOK EREDMÉNYEIVEL. (EZ AZ AMI A RÉGÉSZ FEJÉBEN OTT 

VAN A FELTÁRÁSOK ALATT ÉS DÖNTŐEN BEFOLYÁSOLHATJA A 

FELTÁRÁST MAGÁT.) TERMÉSZETESEN AZ ÖSSZEHASONLÍTÁS ÉS 

KITEKINTÉS KÖZBEN MEGISMERT PÉLDÁK IS EGY-EGY RÉGÉSZETI 

KONTEXTUS FÜGGVÉNYEIKÉNT JÖTTEK LÉTRE, DE ENNEK KONKRÉT 

ADATAIT ÁLTALÁBAN NEM ISMERI A KITEKINTŐ.



MINT LÁTTUK AZ ŐSRÉGÉSZETI KUTATÁSOK LEHETŐSÉGEI 

MIND GYAKORLATI, MIND ELMÉLETI SZINTEN ERŐSEN BE VANNAK 

ZÁRVA A „RÉGÉSZETI KONTEXTUSNAK  ” NEVEZETT SAJÁTOS 

VISZONYÍTÁSI RENDSZERBE. EZEN A RENDSZEREN BELÜL 

MEGFOGALMAZOTT ÁLLÍTÁSOK HITELE ÉS BIZONYOSSÁGI SZINTJE 

NEM TESZI LEHETŐVÉ  , HOGY AZ ÍROTT FORRÁSOKBÓL ÉS A 

KÖZVETLEN MEGFIGYELÉSEK ALAPJÁN KÖZÖLT RITUÁLIS 

PÉLDÁKAT KÖZVETLENÜL   ÖSSZEHASONLÍTSUK A RÉGÉSZETI 

EMLÉKANYAG RITUÁLIS ELEMEIVEL. (ENNEK LEGINKÁBB A MÁR 

TÁRGYALT II.1.8.1. („FORDÍTOTT HERMENEUTIKAI HELYZET”) 

KETTŐS TRANSZFORMÁCIÓS SZINT AZ OKA.)

A KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA, A NÉPRAJZ ÉS AZ ANTIK 

VALLÁSTÖRTÉNET LEHETŐSÉGEI IS LEZÁRULNAK AZ IDŐBELI 

TÁVOLSÁGOK MIATT AZ ŐSRÉGÉSZETI RITUÁLIS JELENSÉGEK 

ÉRTELMEZÉSÉBEN. TÁVOLI PÉLDÁK LEHETNEK UGYAN, DE CSAK 

MINT ÁLTALÁNOS EMBERI JELENSÉGKÉNT KERÜLHETNEK SZÓBA 

VISZONYÍTÁSI ALAPKÉNT.

EZT A TÁVOLSÁGOT CSAK AZ ŐSRÉGÉSZET TUDJA 

CSÖKKENTENI AZÁLTAL, HOGY KONCENTRÁLTAN EGY NAGY 

LELŐHELY FELTÁRÁSÁNÁL ODÁIG BŐVÍTI A RÉGÉSZETI KONTEXTUS 



KERETEIT, HOGY ABBAN A TELEP LAKÓINAK ÉLETÉRŐL, 

MINDENNAPJAIRÓL ÉS GONDOLKODÁSÁRÓL, SZOCIÁLIS 

VISZONYAIRÓL EGYRE TÖBB VONÁST LEHET VALÓSZÍNŰSÍTENI. AZ 

ÍGY — ÍRÁSBELI FORRÁSOK HIÁNYA ELLENÉRE — AZ EGYRE 

„ÉLŐBBÉ VÁLÓ” RÉGÉSZETI HÁTTÉR EGYRE KONKRÉTABB 

MEGFOGALMAZÁSOKAT ENGED MEG A KORABELI 

GONDOLKODÁSSAL KAPCSOLATBAN. PL. LÁTTUK POLGÁR–

CSŐSZHALOM-DŰLŐ KÉSŐ NEOLIT TELEPÉNEK ÁLDOZÓ KÚTJAINAK 

ELEMZÉSÉNÉL (III.1–6.), HOGY A TELEP BELSŐ TAGOLÓDÁSÁNAK 

A TÉNYEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÖRÁROKKAL KÖRÜLZÁRT 

TELL TELEPRÉSZ SAJÁTOSSÁGAIRA, OLYAN VILÁGNÉZETTEL, 

TÉRSZEMLÉLETTEL KAPCSOLATOS MEGÁLLAPÍTÁSOKAT LEHETETT 

TENNI, AMELY MÁR ÖSSZEHASONLÍTÁSI ALAPOT ADOTT AZ ÓKOR 

EGYIK LEGHÍRESEBB SZENTÉLYÉVEL ÉS JÓSDÁJÁVAL (DELPHOI). 

(Raczky 1998) ILYEN PILLANATOKBAN A RÉGÉSZET A MAGA 

ELEMZÉSEINÉL AZ ÍROTT FORRÁSOKON ALAPULÓ TÖRTÉNETÍRÁS 

BIZONYOSSÁGÁNAK A KÖZELÉBE ÉR.

AZ ŐSRÉGÉSZET VALLÁSTÖRTÉNETTEL KAPCSOLATOS 

VIZSGÁLATAI KIEMELT TÉMÁK   MENTÉN HALADNAK ELŐRE. A 

RITUÁLIS GÖDRÖK ÖSSZEGYŰJTÉSE SORÁN TÖBB ILYEN 



FREKVENTÁLT TÉMÁVAL TALÁLKOZHATUNK (BIKAKULTUSZ, ARCOS 

EDÉNYEK JELENTÉSE, KÖRÁRKOK ÉS ÉPÍTMÉNYEK STB.) (IV.2.3.).

ÚGY GONDOLJUK, HOGY A RITUÁLIS GÖDRÖK 

ÖSSZEGYŰJTÉSÉVEL AZ ISMERT TÉMÁK MEGERŐSÍTÉSE MELLETT 

OLYAN SZAKRÁLIS TÉMÁT IS ÉRINTETTÜNK, AMELY ILYEN 

MÉRTÉKBEN EDDIG NEM TARTALMAZOTT A KÜLÖNÖSEN 

KIEMELTEK KÖZZÉ. EZ PEDIG A „KUTAKHOZ KAPCSOLÓDÓ 

KULTUSZ”. A „POLGÁR–SZIGET” NÉVEN ISMERTTÉ VÁLT 

ÖKOLÓGIAI EGYSÉGEN BELÜL A NEOLITIKUM IDEJÉN MÁR A 

LEGKORÁBBI AVK IDŐKBEN KIALAKULT EGY OLYAN RITUÁLIS 

SZOKÁS, AMELYNEK KERETÉBEN EGY VISSZATEMETETT KÚT 

TESTÉBE LEÁSNAK ÁLDOZATI SZÁNDÉKKAL EGY KESKENY 

KÚTAKNÁT EGÉSZEN A VÍZIG ÉS BIZONYOS RITUÁLIS TETTEK UTÁN 

VISSZATEMETIK AZT. A KÉSŐ NEOLIT TELEPEN UGYANEZT, ÚGY 

TŰNIK RENDSZERESEN (TALÁN NAPTÁRHOZ KÖTÖTTEN) 

MEGISMÉTLIK NAGYOBB MÉRETŰ SZERTARTÁSOK KERETÉBEN.

EZ AZ IVÓVÍZHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLDOZÓ KÚT KULTUSZA   A 

MAGA KÜLÖNLEGESSÉGÉVEL ÉS IMPOZÁNS GAZDAGSÁGÁVAL 

MINDENKÉPPEN KIEMELKEDIK AZ ÁLTALÁNOS KHTHONIKUS 

ERŐKNEK BEMUTATOTT ŐSKORI ÁLDOZATI SZERTARTÁSOK KÖZÜL.



SZERBIÁBAN OPOVA MELLETT MÁR SZINTÉN KÖZÖLTEK 

HASONLÓ KÚTBA TETT EDÉNYÁLDOZATOT (Tringham — 

Conkey 1998, 33–34), AMI A POLGÁR KÖRNYÉKI NEOLIT 

KUTAKHOZ KAPCSOLÓDÓ KULTUSZ JELENTŐSÉGÉT TOVÁBB 

ERŐSÍTI. ÍGY EMELKEDIK FEL A „POLGÁR–SZIGETEN” FELTÁRT 

PÉLDÁK ALAPJÁN AZ „ÁLDOZATI KUTAK KULTUSZA” A 

NEOLITIKUM IDEJÉN A KÁRPÁT-MEDENCE EGYIK FREKVENTÁLT 

VALLÁSTÖRTÉNETI TÉMÁJÁVÁ.
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Katalógus — Gödörlista

ELSŐ BIZONYOSSÁGI FOK
1. Hely: Polgár–Csőszhalom-dűlő (1–40. kép, 2. térkép; 1. melléklet)

Megnevezés: 174., 272. obj. sz. gödöregyüttes (benne áldozó kútakna)
Kultúra: Tisza–Herpály–Csőszhalom-kultúra
Idő: késő neolitikum, Kr. e. 4840–4560 B.C.
Leletek: 94  db,  többségében  épnek  mondható  edény,  állatcsontok  (legtöbb  8–10  db), 

kovakövek,  egy  háromszög  alakú  őrlőkőtöredék,  telephulladék,  benne  sok 
paticsdarabbal

Leírás: 174.  obj.  sz.  gödör:  agyagnyerő  hely,  aminek  az  aljába  ástak  egy  kutat,  majd 
feltöltötték azt, a nagy gödör meg a telep hulladékával telt meg

272. objektum.: a laza betöltésű 174. obj. sz. gödörben a feltöltött kútrész testébe egy 
négyszögletes  aknát  ástak  le,  amelynek  alját  állatcsontokkal  és  különböző típusú 
kövekkel (kőnyersanyag) „bélelték ki” és oda helyezték le az edénylerakatot

Körülmények: Nagy  kiterjedésű  (28  hektár)  horizontális  telep szabályos  családi  egységkénti 
térfelosztással (cölöpszerkezetes ház, nagy gödrök, kutak, sírok).

Irodalom: RACZKY ET AL. 1997, 2002

Forrás Ásatási dokumentumok

2. Hely: Polgár–Csőszhalom-dűlő (41–49. kép, 2. térkép; 1. melléklet)
Megnevezés: 966. obj. sz. gödör és az abban található jelenségek (kutak, szimbolikus kútakna, 

edény- és állatcsontlerakatok)
Kultúra: Tisza–Herpály–Csőszhalom-kultúra
Idő: késő neolitikum, Kr. e. 4840–4560 B.C.
Leletek: 15 egészre kiegészíthető vizes edény, köztük festéssel díszített amforák, állatcsontok 

stb.
Leírás: Nagyméretű  agyagnyerő  gödör,  amelynek  aljából  több  kutat  is 
leástak ivóvíznyerés céljából, majd visszatöltötték azokat, amikor használhatatlanná 
váltak. A nagy gödör telephulladékkal történő feltöltődése közben több edény- és 
állatcsontlerakatot  helyeztek  el  rituális  céllal  a  gödör  különböző  pontján  a 
legjelentősebbet az egyik feltöltött kút testébe ásták bele és a víz szintjére tették le.

Körülmények: Nagy  kiterjedésű  (28  hektár)  horizontális  telep szabályos  családi  egységkénti 
térfelosztással (cölöpszerkezetes ház, nagy gödrök, kutak, sírok).

Forrás Ásatási dokumentumok

3. Hely: Polgár–Csőszhalom-dűlő (50. kép, 2. térkép; 1. melléklet)
Megnevezés: 387. obj. sz. különleges gödör
Kultúra: Tisza–Herpály–Csőszhalom-kultúra
Idő: késő neolitikum, Kr. e. 4840–4560 B.C.
Leletek: Egy ép edény szájjal felfelé a gödör alján 2,5 m-es mélységben.

Leírás:Szabályos kerek formájú, alja felé kiszélesedő, mély (relatív mélység 2,5 m) 
gödör,  ami  a  település  egyéb  kútjaira  sem  mélységben,  sem  formájában  nem 
hasonlít. Nem ment le olyan mélységben, ahol a víz jelentkezett a többi kútnál. Sárga 
tiszta  agyaggal  egyszerre  töltötték  fel  legalább  kétharmadáig.  A  felső  harmada 



paticsszemekkel kevert betöltés volt, néhány állatcsonttal keverve.  A betöltés alsó 
egynemű része csak az ép edényt rejtette magában.

Körülmények: Nagy  kiterjedésű  (28  hektár)  horizontális  telep szabályos  családi  egységkénti 
térfelosztással (cölöpszerkezetes ház, nagy gödrök, kutak, sírok).

Forrás: Ásatási dokumentumok

4. Hely: Polgár–Csőszhalom-dűlő (51. kép, 2. térkép; 1. melléklet)
Megnevezés: 376., 383. obj. sz. gödöregyüttes; agyagnyerő hely, a telep szemétjével feltöltődve, 

alatta víznyerő kút betöltésében őstulok-koponya szarvakkal
Kultúra: Tisza–Herpály–Csőszhalom-kultúra
Idő: késő neolitikum, Kr. e. 4840–4560 B.C.
Leletek: Közel  70  cm szarvszélességű  őstulok-koponya  (állkapocs  nélkül)  a  383.  obj.  sz. 

gödör  betöltésében.  A  376.  obj.  sz.  felső  gödör  feltöltésből  sok  kerámiatöredék 
került elő és egyéb állatcsonttöredék.
Leírás: A  376.  obj.  sz.  gödör  ovális  alakú,  nem  túl  mély,  a  beleásott 
víznyerő  kút  (383.  obj.)  keresztbe  szeli  át  az  agyagbánya  alját.  A  szabályos, 
négyszögletes  alakú  lemélyítés  egynemű  sárga  színű  betöltésében  keresztbe  volt 
lehelyezve az őstulok-koponya.

Körülmények: Nagy  kiterjedésű  (28  hektár)  horizontális  telep szabályos  családi  egységkénti 
térfelosztással (cölöpszerkezetes ház, nagy gödrök, kutak, sírok).

Forrás Ásatási dokumentumok

5. Hely: Polgár–Csőszhalom-dűlő (52., 53. kép, 2. térkép; 1. melléklet)
Megnevezés: 554. obj. sz. kis gödör, benne 5 cölöpszerű lemélyülés
Kultúra: Tisza–Herpály–Csőszhalom-kultúra
Idő: késő neolitikum, Kr. e. 4840–4560 B.C.
Méretek: a kis gödör legnagyobb szélességű átmérője: 97 cm

a kis gödör alapmélysége: 15 cm
a legmélyebb cölöplyuk mélysége: 25 cm
Leletek: telepfeltöltés paticsszemekkel

Leírás:Az  ásatási  felszínből  alig  lemélyedő  kis  gödör,  ami  szabályos,  kerek 
cölöplyuk-lemélyülések nyomaival vált különlegessé.

Körülmények: Nagy  kiterjedésű  (28  hektár)  horizontális  telep szabályos  családi  egységkénti 
térfelosztással (cölöpszerkezetes  ház,  nagy  gödrök,  kutak,  sírok).  A  horizontális 
neolit telep feltárt részén a viszonylag legnagyobb üres területen fekszik, ami szintén 
különlegessé teszi a gödör létezését. Ennek a térnek a középpontjában fekszik ez a 
kis gödör.

Forrás Ásatási dokumentumok

6. Hely: Polgár–Nagy Kasziba (63., 64. kép, 2. térkép; 3. melléklet)
Megnevezés: 132. obj. sz. kerek, mély gödör
Kultúra: alföldi vonaldíszes kerámia kultúra késői időszaka (esztári csoport)
Idő: középső neolitikum, Kr. e. 5500–5000/4900 B.C.
Méretek: az ásatási felszíntől 240 cm a legnagyobb mélysége

perem szélessége 215 cm
Leletek: Kettős  szájú,  egészben  lekerült,  de  összetört  edény,  valamint  3 
darab,  a  föld  súlyától  összetört  bükki  edény,  egyéb  kerámiatöredékek  és 
állatcsontok.

Leírás:Két  szarmata  gödör  által  elmetszett  peremű,  szabályos,  kerek  felülnézetű, 
egyre szűkülő átmérőjű mély gödör.



Körülmények: Két  kettős  árokrendszerrel  tagolt  településrészen  belül  található  ez  a  különleges 
funkciójú gödör.

Forrás Ásatási dokumentumok

7. Hely: Polgár–Kengyel-köz (57–61. kép, 2. térkép; 2. melléklet)
Megnevezés: 413. obj. sz. nagy gödör, aljában egy különleges lemélyüléssel
Kultúra: alföldi vonaldíszes kerámia kultúrája (esztári csoport)
Idő: középső neolitikum, Kr. e. 5500–5000/4900 B.C.
Méretek: a nagy agyagbányagödör Ny-i végéhez közel 96 cm széles és a gödör aljától 84 cm a 

legnagyobb mélysége a lemélyülésnek
Leletek: 2 ép edény az aljában

Leírás:Enyhén amorf lemélyülés, a nagy agyagnyerő gödör aljából nyílik. A két ép 
edényt  lezárja  a  felette  lévő  tiszta  sárga  agyagfeltöltés.  A  nagy  gödör 
telephulladékkal  való  feltöltődésének  nincs  funkcionális  köze  az  alatta  lévő 
gödörhöz.

Körülmények: A 720. obj.  sz.  oszlopszerkezetes  házhoz tartozó szabadtéri  nagy, 
hosszú gödör a vonaldíszes telepen.

Forrás Ásatási dokumentumok, NAGY 2005

8. Hely: Polgár–Kengyel-köz (76–79. kép, 2. térkép; 2. melléklet)
Megnevezés: 604. obj. sz., kerek, kiöblösödő testű, mély gödör
Kultúra: bodrogkeresztúri kultúra
Idő: középső rézkor, Kr. e. 4000–3500/3600 B.C.
Méretek: a gödör peremének kiszögellés nélküli átmérője: 138 cm

a gödör fenekének átmérője: 95 cm
a gödör mélysége: 235 cm
Leletek: A gödörből  15 db  különböző méretű,  egészben  letett  tejesköcsög 
alakú edény és egy szűrőedény került elő.

Leírás: A gödör  enyhén  „tejesköcsög”  forma:  egyenes  aljától  összefüggő 
emelkedésben a betöltésébe (talán lépcsőzetesen) letett ép edénylerakattal. Betöltése 
végig egynemű sárga, nem rétegzett talaj (egyszeri mesterséges feltöltés).

Forrás Ásatási dokumentumok

9. Hely: Polgár–Kenderföld, Elkerülő (66. kép, 2. térkép; 5. melléklet)
Megnevezés: 321. obj. sz. kút
Kultúra: alföldi vonaldíszes kerámia kultúrája (esztári csoport)
Idő: középső neolitikum, Kr. e. 5500–5000/4900 B.C.
Méretek: átmérője: 105 cm

mélysége: 210 cm (az ásatási felszíntől a talajvíz szintjéig)
Leletek: A  talajvíz  szintjénél  egy  őstulok-koponya  (homlokcsont  a 
szarvakkal, edénytöredékekkel, majd felette erősen átégett paticsos betöltés); felette 
egy erősen összetört  edényréteg  található,  amit  egy erősen  átégett  betöltés zár  le 
felülről.

Leírás: Pereménél  kiszélesedő,  szabályos  hengeres  testű  kút,  amely  betöltésében  több 
különös jelenséget tartalmaz.



Körülmények: Cölöpszerkezetes  nagy házalaptól  K-re található a  természetes  mélyedésben  több 
korabeli szabadtéri gödörrel együtt alkotnak egy telepegységet.

Forrás Ásatási dokumentumok

10. Hely: Polgár–Kenderföld, Elkerülő (67. kép, 2. térkép; 5. melléklet)
Megnevezés: 367. obj. sz. kút
Kultúra: alföldi vonaldíszes kerámia kultúrája (esztári csoport)
Idő: középső neolitikum, Kr. e. 5500–5000/4900
Méretek: a feltárás felszínétől 340 cm mélyen megy le

a tölcséresen kiszélesedő perem átmérője: 220 cm
a kút testének a keresztmetszete: 95 cm
Leletek: Kis  gömbtestű,  enyhén  kónikus  nyakú,  fekete  korsó,  nagytestű 
tárolóedények  darabjai  5  rétegben,  ezenkívül  paticstörmelékkel  kevert  betöltések, 
csiszolt kő töredéke és kovakőpengék is voltak a betöltésben.

Leírás:Tölcsérszerűen  beszűkölő,  majd  függőlegesen  mélyülő  kerek  kút 
edényrétegekkel.  A  felszínen  sekély  mélységében  egybenyílik  a  363.  obj.  sz. 
gödörrel. A gödör rétegezett betöltése a nagyszámú tárolóedény-töredékek és az ép 
edény teszi különlegessé.

Körülmények: A  teleprész  gyéren  lakott  része  messze  esik  a  legközelebbi 
telepobjektumhoz.

Forrás Ásatási dokumentumok

11. Hely: Polgár–Ferenci-hát (70., 71. kép, 2. térkép; 6. melléklet)
Megnevezés: 108. obj. sz. gödör
Kultúra: szakálháti kultúra
Idő: középső neolitikum, Kr. e. 5500–5000/4900 B.C.
Méretek: a leghosszabb peremátmérő: 310 cm, legrövidebb: 120 cm

legnagyobb mélység: 48 cm (az ásatási felszíntől mért mélység)
Leletek: Egy  nagy  tárolóedény  arcos  részének  kitört  töredékei  és 

paticsdarabok.

Leírás:Amorf,  sekély,  tároló  gödör,  amelyet  a  betöltésben  lévő  arcos  edény 
töredékei  tesznek  különlegessé.  A  betöltés  középső  részében  feltűnően  sok 
paticsdarab  volt.  (Feltételezhető,  hogy  ez  a  középső  égett  részt  a  természetes 
feltöltődésbe később ásták be.)

Körülmények: A nagy kiterjedésű telep periférikus D-i részén egy meghatározhatatlan épület és az 
ahhoz tartozó munkagödrök között helyezkedik el.

Forrás Ásatási dokumentumok

12. Hely: Polgár–Ferenci-hát (73. kép, 2. térkép; 6. melléklet)
Megnevezés: 19. obj. sz. gödör
Kultúra: szakálháti kultúra
Idő: középső neolitikum, Kr. e. 5500–5000/4900 B.C.
Méretek: legnagyobb hosszúság: 310 cm

legnagyobb mélység: 115 cm
Leletek: Egy tárolóedény töredékei, összeégett egyéb tárgyak.

Leírás:Amorf  felülnézetű,  alja  felé  cilinderesen  beszűkülő  forma,  amelynek  alsó 
terébe helyezték le a tárolóedény darabjait.

Körülmények: A  nagy  kiterjedésű  telep  periférikus  D-i  részén  egy  épület  és  a  nagy  gödörhöz 
tartozó egység része.



Forrás Ásatási dokumentumok

13. Hely: Polgár–Ferenci-hát (72. kép, 2. térkép; 6. melléklet)
Megnevezés: 426. obj. sz. gödör
Kultúra: szakálháti kultúra
Idő: középső neolitikum, Kr. e. 5500–5000/4900 B.C.
Méretek: a legnagyobb szélesség: 220 cm

mélysége: 55 cm
Leletek: Egy arcos edény töredékei, (száj és nyak körüli részek).

Leírás:Enyhén  ovális  felülnézeti  formájú,  egyenes  aljú,  sekély  gödör,  amit  a 
betöltésébe található arcos edény töredékek tesznek különlegessé.

Körülmények: A nagy kiterjedésű telep centrumának közelébe lévő árokrendszer mellett található a 
D-i oldalon.

Forrás Ásatási dokumentumok

14. Hely: Polgár–Ferenci-hát (74. kép, 2. térkép; 6. melléklet)
Megnevezés: 51. obj. sz. gödör (égett gödör)
Kultúra: szakálháti kultúra
Idő: középső neolitikum, Kr. e. 5500–5000/4900 B.C.
Méretek: perem átmérője: 110 cm

mélysége: 35 cm
Leletek: Erősen égett anyagok (csontok, cserepek, paticsok, gabonaszemek).

Leírás:Kerek, sekély gödör, aminek különleges vonást a kiégett falai és homokkal 
kibélelt alja adta, valamint az erősen megégett betöltése.

Körülmények: A nagy kiterjedésű telep periférikus D-i részén egy épület és nagy gödörhöz tartozó 
egység része.

Forrás Ásatási dokumentumok

15. Hely: Polgár–Ferenci-hát (75. kép, 2. térkép; 6. melléklet)
Megnevezés: 52. obj. sz. gödör (égett gödör)
Kultúra: szakálháti kultúra
Idő: középső neolitikum, Kr. e. 5500–5000/4900 B.C.
Méretek: peremátmérő: 162 cm

mélysége: 150 cm
Leletek: Égett magvak, egész edények tört állapotban, szarvasmarhacsontok, 
vörösre égett paticsdarabok.

Leírás:Kerek, szabályos testű, kiégetett oldalú gödörbe az alján homokos alapozáson 
egész  edény  paticsokkal,  szarvasmarhacsontokkal  és  égett  gabonamagvakkal 
keverten, erősen rétegesen töltötték fel.

Körülmények: A nagy kiterjedésű telep periférikus D-i részén egy épület és nagy gödörhöz tartozó 
egység része.

Forrás Ásatási dokumentumok



16. Hely: Polgár–Király-érpart (62. kép, 2. térkép; 4. melléklet)
Megnevezés: 80. obj. sz. amorf gödör
Kultúra: alföldi vonaldíszes kerámia kultúrája
Idő: középső neolitikum, Kr. e. 5500–5000/4900 B.C.
Méretek: peremátmérő: mérhetetlen

relatív mélysége: 60 cm
Leletek: Épen maradt tárolóedény és 4 darab őrlőkő töredékes állapotban.

Leírás:Amorf, szélesen elterülő gödör, amelyben egy ép tárolóedény és a közelébe 
helyezett 4 őrlőkőtöredék volt elhelyezve.

Körülmények: Egy  vonaldíszes  telep  árokkal  és  a  ház  oldala  által  körülhatárolt  részén  fekszik 
(házhoz tartozó).

Forrás Ásatási dokumentumok, NAGY 2005

17. Hely: Polgár–Piócási-dűlő (68., 69. kép, 2. térkép; 7. melléklet)
Megnevezés: 141. obj. sz. gödör (kettős kút)
Kultúra: alföldi vonaldíszes kerámia kultúrája legkorábbi fázisa 
Idő: középső neolitikum, Kr. e. 5500–5300 B.C.
Méretek: peremátmérő: 2,5 m

mélység: 3,8 m
második beásás átmérője: 75 cm
Leletek: A  második  beásás  feltöltésében  egy  őstulokszarv,  nagyméretű 
edénytöredékek, állatcsontok, paticsdarabok és őrlőkőtöredékek.

Leírás:Egy ivóvíznyerés céljából kiásott kút feltöltődött testébe ástak egy keskeny 
átmérőjű hengeres testű kútaknát le a vízig, majd azt gyorsan feltöltötték hamuval 
kevert humuszos feltöltéssel, amelybe belehelyeztek egy őstulokszarvat is.

Körülmények: A vonaldíszes telep egyik épület – gödör egységéhez tartozhatott.

Forrás Ásatási dokumentumok

18. Hely: Polgár–Kenderföld, Elkerülő (65. kép, 2. térkép; 5. melléklet)
Megnevezés: 312. obj. sz. kút
Kultúra: alföldi vonaldíszes kerámia kultúrája (esztári csoport)
Idő: középső neolitikum, Kr. e. 5500–5000/4900 B.C.
Méretek: peremátmérő: 230 cm

mélység: 240 cm
Leletek: Nagyméretű edények töredékei és állatcsontok.

Leírás:Enyhén  ovális  felülnézetű  kút,  amelyben  a  vízszintnél  nagymennyiségű, 
vastag tároló edénydarabokkal volt kitöltve, köztük arcos edény darabjai és őrlőkő, 
valamint  állatcsontok  is  voltak  az  edénydarabok  mellett.  Felette  a  telephulladék 
töltötte tovább.

Körülmények: Cölöpszerkezetes  nagy  házalaptól  K-re  található  a  természetes 
mélyedésben, több korabeli szabadtéri gödörrel együtt alkotnak egy telepegységet.

Forrás Ásatási dokumentumok

19. Hely: Polgár–Csőszhalom (55. kép, 2. térkép; 1. melléklet)



Megnevezés: 147. gödör
Kultúra: Tisza–Herpály–Csőszhalom-kultúra
Idő: késő neolitikum, Kr. e. 4840–4560 B.C.
Méretek: keresztmetszete: 25 cm

mélysége: 55 cm
Leletek: őstulokszarv és vaddisznó-koponyatöredék, valamint egyéb marhavázcsontok
Leírás: Csőszhalom 2. sz.  árkának  mélyén  (a  III.  szelvény ÉK-i sarkában)  a  kapubejárat 

cölöpjeivel egy vonalban, hosszúkás keskeny gödör alján őstulokszarv, vaddisznó-
koponyák (3) és vázcsontok kerültek elő, amit 20 cm vastagon hamus betöltés takart 
le, felette az egész árok kétharmadát elborító paticsos feltöltés kezdődött el.

Körülmények: Az ötszörös körárokkal  elkülönített tell  2. sz. árkának É-i átjárójánál  lévő rituális 
gödör.

Forrás Ásatási dokumentumok

20. Hely: Polgár–Csőszhalom (54. kép, 2. térkép; 1. melléklet)
Megnevezés: 137. gödör
Kultúra: Tisza–Herpály–Csőszhalom-kultúra
Idő: késő neolitikum, Kr. e. 4840–4560 B.C.
Méretek: peremátmérő: 90 cm

mélység: 110 cm

aljátmérő: 115 cm

leletszint mélysége: 80 cm
Leletek: vadkanagyar, agancstöredékek, egyéb csontok, az agancstöredékeken megmunkálási 

nyomok
Leírás: A  4.  ház  közelében  nyílt  egy  gödör,  szabálytalan  felülnézetű,  alul  jelentősen 

kiszélesedő,  aminek  hamus  alsó  kitöltése  után  egy  szinten  különleges 
állatcsontegyüttest helyeztek le (egy részük félig megmunkált vagy eltört darab).

Körülmények: A két  leégett  felső  szint  alatti  sárga  feltöltésbe  beleásott  gödör  a  sáncrendszeren 
belül.

Forrás Ásatási dokumentumok

21. Hely: Polgár–Csőszhalom (56. kép/6., 2. térkép; 1. melléklet)
Megnevezés: 138/A gödör
Kultúra: Tisza–Herpály–Csőszhalom-kultúra
Idő: késő neolitikum, Kr. e. 4840–4560 B.C.
Méretek: peremátmérő: 22 cm

mélység: 110 cm
Leletek: 145 darabból álló, rézből és csontokból készült gyöngysor
Leírás: A 9. sz. ház padlója mellett egy cölöplyuk által érintett kis gödör rejtette magában a 

gyöngysort.

Körülmények: A 9. sz. ház a magaslati tell telep talán eddigi legjelentősebb feltárt építményéhez 
tartozó kis gödör. (Ennek a háznak a padlószintjén lévő leégett hulladékból kerültek 
elő az agyag napszimbólumok, miniatűr edények és a női idoltöredékek.)

Irodalom: RACZKY ET AL. 1996

Második bizonyossági fok gödrei (irodalomból vett példák)



22. Hely: Füzesabony–Pusztaszikszó (82. kép/1., 1. térkép)
Megnevezés: áldozó gödör
Kultúra: Ludanice-kultúra korai időszaka (Brodzany–Nitra csoport)
Idő: középső rézkor, Kr. e. 4000–3500/3600 B.C.
Leletek: teljes kecskecsontváz, valamint sertés, nyúl, őz, kerti pele

16 összetört edény — áldozati leletegyüttes
17 töredékes edény — gödörfeltöltésből
rengeteg patics

Leírás: kerek, alul kiöblösödő gödör

mélysége: 4,8 m

peremszélesség: 1,2 m

kiöblösödő alj átmérője: 2,4 m

Körülmények: Közel  30  m  átmérőjű  körárok  (falárok  építményrendszer  veszi  körül,  2  darab 
párhuzamos cölöpsor és két árok).

Forrás: Sz. KÁLLAY 1988; VÖRÖS 1988

23. Hely: Szarvas (82. kép/2., 1. térkép)
Megnevezés: áldozó gödör
Kultúra: bodrogkeresztúri kultúra
Idő: középső rézkor, Kr. e. 4000–3500/3600 B.C.
Leletek: tárgyi leletek nem voltak benne, 9 jól elkülöníthető betöltési réteg
Leírás: Szabályos  négyszögletes  felülnézetű  gödör,  amelynek  közepe  enyhén  lépcsőzetes 

formában lemélyül.

perem hossza: 2,4 m

perem szélessége: 1,45 m

mélysége: 2,65 m

Körülmények: Közel 34 m átmérőjű szabályos körépítmény (3 árok és paliszád sorból álló) veszi 
körül (szakrális tér).

Forrás: MAKKAY 1982b

24. Hely: Parţa (Parác) Románia (1. térkép)
Megnevezés: 63. obj. sz. gödör
Kultúra: bánáti kultúra III
Idő: késő neolitikum, Kr. e. 5000–4500 B.C.
Leletek: Szándékosan összetört  kerámia  és  egyéb  tárgyak  a I.  szentély épületéből:  köztük 

amforadarabok és antropomorf fedődarab, díszített paticsdarabok.
Leírás: kerek, szabályos, sekély gödör

peremátmérő: 125 cm

mélység: 35 cm

Körülmények: Az I. sz. szentélyépület sarkánál helyezkedik el.

Forrás: LAZAROVICI ET AL. 2001

25. Hely: Parţa (Parác) Románia (1. térkép)



Megnevezés: 121. obj. sz. gödör, bothrosz (alapítási áldozat)
Kultúra: Bánáti-kultúra III
Idő: késő neolitikum, Kr. e. 5000–4500 B.C.
Leletek: szarvasmarha-koponya, csontok és szarvtöredékek, edények
Leírás: kerek, sekély gödör

peremátmérő: 1 m

mélység: 30 cm

Körülmények: A II. sz. szentélyépület mellett található.

Forrás: LAZAROVICI ET AL. 2001

26. Hely: Tărtăria (Alsó-Tatárlaka) Románia (1. térkép)
Megnevezés: áldozó gödör
Kultúra: Vinča–Tordos
Idő: késő neolitikum, Kr. e. 5000–4500 B.C.
Leletek: 26 darab összetört agyagszobrocska, 2 darab törött alabástromfigura, 

1 Spondylus-karperec, 3 darab agyagtábla
Hamus betöltés és egy felnőtt emberi váz megégett, összetört csontokkal.

Leírás: tölcséres testű, lefelé szűkülő kör alakú gödör

peremátmérő: 1 m

mélység: 50–70 cm

Körülmények: Feltételezett szentély épület közelében.

Forrás: MAKKAY 1990

27. Hely: Battonya–Parázs-tanya (1. térkép)
Megnevezés: 12. obj. sz. gödör (áldozó gödör, építési áldozat)
Kultúra: szakálháti kultúra
Idő: középső neolitikum második fele, Kr. e. 5500–5000/4900 B.C.
Leletek: őstulok-koponya  szarvakkal,  edénytöredékek,  hamuval  és  paticcsal  kevert  égett 

betöltés
Leírás: szabályos kerek gödör

szélessége: 90–105 cm

mélysége: 40 cm

Körülmények: A 2.sz. lakóház sarkában ásták le.

Forrás: GOLDMAN — SZÉNÁSZKY 2003

28. Hely: Zsadány–Püski-halom (1. térkép)
Megnevezés: 1. obj. sz. gödör (építési áldozat)
Kultúra: AVK késői időszaka (esztári csoport)
Idő: középső neolitikum második fele, Kr. e. 5500–5000/4900 B.C.
Leletek: őstulokszarv, őrlőkőtöredékek (2 darab), égett betöltés
Leírás: kerek forma

relatív mélysége: 110 cm

Körülmények: 2. sz. ház közelében

Forrás: GOLDMAN — SZÉNÁSZKY 2003



29. Hely: Szolnok–Szanda (1. térkép)
Megnevezés: 2. sz. ház áldozó gödre (bothrosz)
Kultúra: Körös-kultúra
Idő: kora neolitikum, Kr. e. 6000–5500 B.C.
Leletek: 5  darab  gömbtestű  edény  összetörve,  sok  edénytöredék,  csontkanáldarab, 

paticsdarabok
Leírás: kerek gödör

peremátmérő: 55 cm

mélység: 70 cm

Aljában égett,  pernyés  réteg felett  összetört állapotban edényeket  tettek le, 
felette paticsdarabokkal kevert házomladék fedte.

Körülmények: 2. sz. ház padlójába ásták bele

Forrás: KALICZ — RACZKY 1982

30. Hely: Lébény–Kaszás-domb (1. térkép)
Megnevezés: 350. obj. sz. gödör
Kultúra: lengyeli kultúra
Idő: késő neolitikum, Kr. e. 5000/4900–4500 B.C.
Leletek: 3 darab díszített ép edény, égett hamus betöltés
Leírás: Enyhén amorf felülnézetű gödör, amelynek teste szintén szabálytalan, hol beszűkülő, 

hol kiszélesedő forma, alsó iszapos betöltésében voltak az ép edények, amiket tiszta 
sárga homokkal takartak be.

peremátmérő: 120 cm

mélység: 210 cm

Körülmények: A feltáráson nem került elő más objektum ebből a korból.

Forrás: T. NÉMETH 1994

31. Hely: Csongrád–Bokrospuszta (1. térkép)
Megnevezés: 34. obj. sz. gödör (áldozó gödör, kultusz gödör)
Kultúra: protobolerázi horizont
Idő: Kr. e. 3600–3500 B.C.
Leletek: sertéskoponya, sertéscsont, marhalábszárcsontok, juhkoponya

3 darab ép edény
Leírás: Tölcséres alakú, szűkülő aljú gödör.

peremátmérő: 2,5–3 m

aljátmérő: 1,3–1,6 m

mélység: 1,5 m

Körülmények: Nem kapcsolható semmilyen korabeli épülethez vagy objektumhoz.

Forrás: HORVÁTH 2001

32. Hely: Endrőd 39. sz. lelőhely (1. térkép)



Megnevezés: áldozó gödör
Kultúra: Körös–Starčevo-kultúra
Idő: kora neolitikum, Kr. e. 6000–5500 B.C.
Leletek: egy fazék és agyagtapasztás darabok
Leírás: Szabályos kerek gödör, alja felé enyhe kiszélesedés, az alját égett réteg béleli, majd 

egy edényt helyeztek le az aljára, amit paticsdarabokkal és egyéb égett betöltéssel 
fedtek le.

peremátmérő: 1,8 m

mélység: 85 cm

Körülmények: Lakóházhoz tartozó áldozó gödör.

Forrás: MAKKAY 1983; 1986

33. Hely: Káloz (1. térkép)
Megnevezés: 13. obj. sz. gödör (áldozó gödör)
Kultúra: DVK (zselizi csoport)
Idő: középső neolitikum vége, Kr. e. 5500–5000 B.C.
Leletek: kecskekoponya szarvakkal, egy állatcsonttal és kavicsszemekkel kevert betöltésben
Leírás: Kerek  gödör,  ferdén  lemélyülő  fenékkel,  amelyet  hamus  égett  feltöltéssel 

vízszintesre egyenlítettek ki,  majd az állatcsonttal  kevert  töltésben a juhkoponyát 
lehelyezték.

peremátmérő: 90 cm

mélység: 75 cm

Körülmények: Cölöpszerkezetes hosszú házhoz tartozik.

Forrás: MAKKAY 1983; 1986

34. Hely: Káloz (1. térkép)
Megnevezés: 14. obj. sz. gödör (áldozó gödör)
Kultúra: DVK (zselizi csoport)
Idő: középső neolitikum vége, Kr. e. 5500–5000 B.C.
Leletek: edénytöredékek (nagy edényből), állatcsontokkal kevert hamus betöltés, állatfogak
Leírás: Szabályos, kerek felülnézetű gödör, amely fenekénél kiöblösödik.

peremátmérő: 124 cm

mélység: 120–125 cm

Körülmények: Ugyanahhoz a cölöpszerkezetes házhoz tartozik, mint a 13. obj. sz. gödör.

Forrás: MAKKAY 1983; 1986

35. Hely: Bicske (1. térkép)
Megnevezés: áldozó gödör
Kultúra: Sopot–Bicske-kultúra
Idő: középső neolitikum vége, Kr. e. 5500–5000 B.C.
Leletek: betöltésébe két szarvasmarha-koponyát helyeztek el
Leírás: Szabályos kör alakú, egyenes oldalú és aljú gödör, laza hamus egynemű betöltéssel.

peremátmérő: 75 cm

mélység: 160 cm

Körülmények: Cölöpszerkezetes házhoz tartozik.



Forrás: MAKKAY 1983; 1986

36. Hely: Endrőd 3. sz. lelőhely (1. térkép)
Megnevezés: 119/A/2 gödör (áldozó gödör)
Kultúra: Körös–Starčevo-kultúra vége
Idő: kora neolitikum vége, Kr. e. 6000–5500 B.C.
Leletek: lelet nélküli
Leírás: Hosszú,  keskeny  gödör,  amelynek  betöltése  erősen  rétegzett,  sötétebb  majd 

világosabb színű rétegek váltják egymást.

mélysége: 1,85 m

hossza: 3,5 m

szélessége: 1 m

Körülmények: Nagy hulladék gödör, alján keskeny mély árokszerű gödör, amelyben a lelet nélküli 
rétegzett gödörbetöltés különleges.

Forrás: MAKKAY 1989; 2007, 128–129

37. Hely: Endrőd 3. sz. lelőhely (1. térkép)
Megnevezés: 119/A/1 gödör (áldozó gödör)
Kultúra: Körös–Starčevo-kultúra
Idő: kora neolitikum vége, Kr. e. 6000–5500 B.C.
Leletek: kutyaállkapcsok és koponyák, valamint egyéb csonttöredékek
Leírás: Kerek formájú, kiszélesedő terű gödör,  betöltése erősen rétegzett, 9 rétegből áll  a 

kutyakoponyák feletti takarás.

peremátmérő: 2 m

mélység: 1,45 m

Körülmények: Nagy hulladékgödör alján van ez a különleges gödör is.

Forrás: MAKKAY 1989

38. Hely: Erősd (Románia) (1. térkép)
Megnevezés: A9 gödör
Kultúra: Tripolje–Csenten–Erősd-kultúra
Idő: késő neolitikum, Kr. e. 5000/4900–4500
Leletek: edénytöredékek és kovadarabok
Leírás: Kerek gödör, amelyben többször is tüzet gyújtottak, 5 rétegű a betöltése, amelyhez a 

többszöri égetés nyoma jól látszik.

Körülmények: A II. sz. oszlopszerkezetes ház tűzhelye mellett van.

Forrás: MAKKAY 1975

39. Hely: Endrőd 3/119. sz. lelőhely (1. térkép)
Megnevezés: A3 gödör (áldozó gödör)
Kultúra: Körös–Starčevo-kultúra



Idő: korai neolitikum vége, Kr. e. 6000–5500 B.C.
Leletek: edénytöredékek, állatcsontok, juhcsontok
Leírás: Hosszú, keskeny, mély gödör réteges betöltéssel.

peremátmérő: 1,2 m

mélység: 2,8 m

hossza: 3 m

Körülmények: Nagy gödör (2. sz. ház) Ny-i oldala mellett közvetlen.

Forrás: MAKKAY 2007, 161

40. Hely: Endrőd 3/119. sz. lelőhely (1. térkép)
Megnevezés: A4 gödör (áldozó gödör)
Kultúra: Körös–Starčevo-kultúra
Idő: korai neolitikum vége, Kr. e. 6000–5500 B.C.
Leletek: összetört, de egészben lévő korsó, néhány kovatöredék
Leírás: Hosszú, keskeny, mély gödör, fekete–sárga rétegezett betöltéssel. Az alsó részben 6 

viszonylag vékony réteg (sárga-fekete színváltással) kitöltés után egy egész edényt 
tettek sötét hamuval kevert feltöltési részbe.

mélység: 85 cm

Körülmények: A 2. sz. ház (gödörház) Ny-i oldala mellett van az A3-as gödörrel együtt.

Forrás: MAKKAY 2007, 162

41. Hely: Endrőd 3/119. sz. lelőhely (1. térkép)
Megnevezés: A5 gödör (áldozó gödör)
Kultúra: Körös–Starčevo-kultúra
Idő: kora neolitikum vége, Kr. e. 6000–5500 B.C.
Leletek: állatcsontok, égett agyag
Leírás: Keskeny,  hosszú,  mély  gödör  aljában  női  idol  (steatopyg).  Szürke  réteges 

feltöltésében több égett paticcsal.

magasság: 160 cm

szélesség: 65 cm

hossz: 240 cm

Körülmények: A 2. sz. ház (gödörház) területet érinti É-i oldalról.

Forrás: MAKKAY 2007, 165

42. Hely: Endrőd 3/119. sz. lelőhely (1. térkép)
Megnevezés: A6 gödör (áldozó gödör)
Kultúra: Körös–Starčevo-kultúra
Idő: kora neolitikum vége, Kr. e. 6000–5500 B.C.
Leletek: lelet nélküli
Leírás: Keskeny,  hosszú,  mély gödör  rétegezett  feltöltéssel:  sárga-szürke  és  fekete  színű 

feltöltési rétegek váltogatják egymást.

mélység: 190 cm

sz. sz: 70 cm

Körülmények: A vele egykorú sír (13. sz.) és egyéb gödrök vannak a közelében.

Forrás: MAKKAY 2007, 178



43. Hely: Endrőd 3/119. sz. lelőhely (1. térkép)
Megnevezés: A7 gödör (áldozó gödör)
Kultúra: Körös–Starčevo-kultúra
Idő: kora neolitikum vége, Kr. e. 6000–5500 B.C.
Leletek: lelet nélküli
Leírás: Keskeny, hosszú, mély gödör, tiszta sárga agyagfeltöltéssel.

mélység: 80 cm

sz. sz: 45 cm

Körülmények: Körülötte középső rézkori objektumok vannak.

Forrás: MAKKAY 2007, 181

44. Hely: Endrőd 3/119. sz. lelőhely (1. térkép)
Megnevezés: A8 gödör (áldozó gödör)
Kultúra: Körös–Starčevo-kultúra
Idő: kora neolitikum vége, Kr. e. 6000–5500 B.C.
Leletek: lábas tál, összetört gömbtestű edény (edénylerakat), állatcsontok
Leírás: Sekély, hosszúkás gödör, betöltésében edény- és állatcsontlerakattal.

hossza: 110 cm

mélysége: 70 cm

Körülmények: Nincs közvetlen közelében neolit objektum.

Forrás: MAKKAY 2007, 172

45. Hely: Branč (Berencsváralja) (80. kép/1., 1. térkép)
Megnevezés: 18. objektum (áldozó gödör)
Kultúra: Brodzany–Nitra-csoport
Idő: kora rézkor, Kr. e. 4500–4000 B.C.
Leletek: állatcsontok, edénytöredékek, kovatöredék
Leírás: Hosszú, keskeny, mély gödör, rétegesen töltődött fel.

hossza: 328 cm

szélessége: 127 cm

mélysége: 180 cm

Körülmények: A 13. sz. ház közelében fekszik.

Forrás: VLADÁR — LICHARDUS 1968, 274–275

46. Hely: Branč (Berencsváralja) (80. kép/2., 1. térkép)
Megnevezés: 29. objektum (áldozó gödör)
Kultúra: Brodzany–Nitra-csoport
Idő: kora rézkor, Kr. e. 4500–4000 B.C.
Leletek: 13 darab edénytöredék, közöttük 7 fültöredék
Leírás: Hosszú, aljánál lekeskenyedő, mély gödör, réteges kitöltéssel.

hossza: 220 cm

szélessége: 170 cm

mélysége: 190 cm

Körülmények: A 31. sz. nagy gödör szélét érinti K-ről.



Forrás: VLADÁR — LICHARDUS 1968

47. Hely: Branč (Berencsváralja) (80. kép/3., 1. térkép)
Megnevezés: 33. objektum (áldozó gödör)
Kultúra: Brodzany–Nitra-csoport
Idő: kora rézkor, Kr. e. 4500–4000 B.C.
Leletek: 7 darab kerámiatöredék, valamint patics
Leírás: Hosszú, keskeny, mély gödör, rétegesen töltődött fel.

hossza: 330 cm

szélessége: 120 cm

mélysége: 164 cm

Körülmények: A 13. sz. ház közelében (Ny-i oldalánál) van.

Forrás: VLADÁR — LICHARDUS 1968

48. Hely: Branč (Berencsváralja) (80. kép/4., 1. térkép)
Megnevezés: 59. objektum (áldozó gödör)
Kultúra: Brodzany–Nitra-csoport
Idő: kora rézkor, Kr. e. 4500–4000 B.C.
Leletek: 2 db kerámiatöredék
Leírás: Hosszú, keskeny, mély gödör, rétegesen töltődött fel.

hossza: 340 cm

szélessége: 130 cm

mélysége: 145 cm

Körülmények: Az 52. sz. ház D-i oldalánál fekszik.

Forrás: VLADÁR — LICHARDUS 1968

49. Hely: Branč (Berencsváralja) (80. kép/5., 1. térkép)
Megnevezés: 66. objektum (áldozó gödör)
Kultúra: Brodzany–Nitra-csoport
Idő: kora rézkor, Kr. e. 4500–4000 B.C.
Leletek: Egy későbbi beásás miatt összekeveredett az anyaga.
Leírás: Hosszú, keskeny, mély gödör.

hossza: 340 cm

szélessége: 110 cm

mélysége: 130 cm

Körülmények: Az 52. sz. ház É-i oldalánál fekszik.

Forrás: VLADÁR — LICHARDUS 1968

50. Hely: Branč (Berencsváralja) (81. kép/1., 1. térkép)
Megnevezés: 70. objektum (áldozó gödör)
Kultúra: Brodzany–Nitra-csoport
Idő: kora rézkor, Kr. e. 4500–4000 B.C.
Leletek: 1 db edénytöredék
Leírás: Hosszú, keskeny, mély gödör, rétegesen töltődött fel.

hossza: 310 cm



szélessége: 45 cm

mélysége: 140 cm

Körülmények: A 13. sz. ház K-i oldalánál a 33. objektum (áldozó gödör) mellett fekszik.

Forrás: VLADÁR — LICHARDUS 1968

51. Hely: Branč (Berencsváralja) (81. kép/2., 1. térkép)
Megnevezés: 72. objektum (áldozó gödör)
Kultúra: Brodzany–Nitra-csoport
Idő: kora rézkor, Kr. e. 4500–4000 B.C.
Leletek: 4 db edénytöredék, 7 db állatcsont, közte szarvtöredék és 5 db kovapengetöredék
Leírás: Hosszú, alul elkeskenyedő mély gödör, kevert réteges betöltéssel.

hossza: 330 cm

szélessége: 205 cm

mélysége: 220 cm

Körülmények: A 13. sz. ház ÉK-i sarkánál a 212. obj. sz. (áldozó gödör) mellett fekszik.

Forrás: VLADÁR — LICHARDUS 1968

52. Hely: Branč (Berencsváralja) (81. kép/3., 1. térkép)
Megnevezés: 85. objektum (áldozó gödör)
Kultúra: Brodzany–Nitra-csoport
Idő: kora rézkor, Kr. e. 4500–4000 B.C.
Leletek: őstulok trófea (teljes), állatcsontok, 4 db edénytöredék
Leírás: Hosszú, alul elkeskenyedő mély gödör, rétegesen töltődött fel.

hossza: 298 cm

szélessége: 123 cm

mélysége: 215 cm

Körülmények: Az 52. sz. ház DNy-i sarkánál fekszik.

Forrás: VLADÁR — LICHARDUS 1968

53. Hely: Branč (Berencsváralja) (81. kép/4., 1. térkép)
Megnevezés: 88. objektum (áldozó gödör)
Kultúra: Brodzany–Nitra-csoport
Idő: kora rézkor, Kr. e. 4500–4000 B.C.
Leletek: töredékes kőbalta, kerámiatöredék
Leírás: Keskeny, hosszú, mély gödör (római kori objektum elmetszette), rétegesen töltődött 

fel.

szélessége: 60 cm

mélysége: 150 cm

Körülmények: A 18. és a 204. obj. sz. áldozó gödrök esnek hozzá a legközelebb (40 m-re K-re a 13. 
sz. háztól).

Forrás: VLADÁR — LICHARDUS 1968



54. Hely: Branč (Berencsváralja) (81. kép/5., 1. térkép)
Megnevezés: 148. objektum (áldozó gödör)
Kultúra: Brodzany–Nitra-csoport
Idő: kora rézkor, Kr. e. 4500–4000 B.C.
Leletek: edénytöredék
Leírás: Hosszú, aljánál elkeskenyedő mély gödör, rétegesen kevert betöltéssel.

hossza: 228 cm

szélessége: 150 cm

mélysége: 120 cm

Körülmények: A 13. sz. ház ÉK-i sarkánál fekszik.

Forrás: VLADÁR — LICHARDUS 1968

55. Hely: Branč (Berencsváralja) (81. kép/6., 1. térkép)
Megnevezés: 151. objektum (áldozó gödör)
Kultúra: Brodzany–Nitra-csoport
Idő: kora rézkor, Kr. e. 4500–4000 B.C.
Leletek: edény összetört állapotban, edénytöredékek, kovapenge
Leírás: Hosszú, keskeny, mély gödör, rétegesen töltődött fel.

hossza: 225 cm

szélessége: 70 cm

mélysége: 118 cm

Körülmények: A 185. obj. sz. sír közelében fekszik.

Forrás: VLADÁR — LICHARDUS 1968

56. Hely: Branč (Berencsváralja) (81. kép/7., 1. térkép)
Megnevezés: 204. objektum (áldozó gödör)
Kultúra: Brodzany–Nitra-csoport
Idő: kora rézkor, Kr. e. 4500–4000 B.C.
Leletek: tűzhelyplatni töredékei, tapasztásdarabok, edénytöredékek
Leírás: Hosszú, keskeny, mély gödör, rétegesen töltötték vissza.

hossza: 240 cm

szélessége: 56 cm

mélysége: 112 cm

Körülmények: A 88. obj. sz. áldozó gödör közelében fekszik.

Forrás: VLADÁR — LICHARDUS 1968

57. Hely: Branč (Berencsváralja) (81. kép/8., 1. térkép)
Megnevezés: 212. objektum (áldozó gödör)
Kultúra: Brodzany–Nitra-csoport
Idő: kora rézkor, Kr. e. 4500–4000 B.C.
Leletek: 5 db edénytöredék, legtöbb fül és bütyök
Leírás: Hosszú, keskeny, mély gödör, rétegesen töltötték vissza.

szélessége: 90 cm

mélysége: 120 cm



Körülmények: A 13. sz. ház ÉK-i sarka mellett fekszik.

Forrás: VLADÁR — LICHARDUS 1968

Harmadik bizonyossági fok

58. Hely: Tiszaigar–Homokbánya (1. térkép)
Megnevezés: áldozó gödör
Kultúra: AVK késői csoportjai (esztári csoport, szakálháti-kultúra)
Idő: középső neolitikum második fázisa, Kr. e. 5500–5000/4900 B.C.
Leletek: arcos edénytöredék, agyagtábla bekarcolt dísszel és egyéb edénytöredékek
Leírás: —

Körülmények: —

Forrás: RACZKY 1992

59. Hely: Berettyóújfalu–Herpály (1. térkép)
Megnevezés: áldozó gödör
Kultúra: Tisza–Herpály–Csőszhalom-kultúra
Idő: késő neolitikum, Kr. e. 5000/4900–4500/4400 B.C.
Leletek: 8 teljes kutyaváz a gödör aljában, idollábak
Leírás: —

Körülmények: Az áldozó gödör a házak által közrefogott kisebb téren volt.

Forrás: KALICZ — RACZKY 1986

60. Hely: Tiszaug–Vasútállomás (1. térkép)
Megnevezés: áldozó gödör
Kultúra: szakálháti kultúra
Idő: középső neolitikum második fele, Kr. e. 5500–5000 B.C.
Leletek: arcos edény töredéke (szakálháti típus), egy bekarcolt díszű edény
Leírás: —

Körülmények: —

Forrás: RACZKY 1992

61. Hely: Füzesabony–Kettőshalom (1. térkép)
Megnevezés: áldozó gödör
Kultúra: alföldi vonaldíszes kerámia kultúrája
Idő: középső neolitikum, Kr. e. 5500–5000 B.C.
Leletek: arcos edénytöredék
Leírás: kerek gödör

Körülmények: —

Forrás: KALICZ — MAKKAY 1977, 62–129
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