
A középső neolitikum, így a Zseliz időszak külön-
leges, emberi arccal ellátott edényeivel is, már rég -
óta foglalkozik a kutatás. Az alapvető közléseken
túl, több tanulmány is napvilágot látott, és a rész-
letes tipológiai elemzések mellett, szimbolikájuk-
kal, rendeltetésükkel kapcsolatban is számos el-
képzelés született. 1 E kivételes leletek értelmezése
szempontjából különös jelentőséggel bír előkerü-
lési körülményeik, illetve az őket tartalmazó
leletegyüttesek összetételének, a leletek egymás-
hoz való viszonyának vizsgálata is. Mivel ezzel
kapcsolatban viszonylag kevés információval ren-
delkezünk, különösen fontos az újabban előkerült
leletek részletes bemutatása.

2010–2011-ben Budapest XXII. kerületében, az
M0 autóút Növény utcai csomópontjában, a kö-
zépső neolitikus dunántúli vonaldíszes kerámia
kultúrájának fiatalabb, ún. kottafejes, illetve Zseliz
időszakába tartozó településén, közel egy hektáros
felületen, összesen 1028 objektumot tártunk fel (1.
kép 1, 2, 4). A kutatás során, a településen különféle
gödrök és néhány temetkezés maradványai mel-
lett, tizenöt oszlopos szerkezetű épületet is azono-
sítani lehetett (1. kép 4). 2

A jelenleg is feldolgozás alatt álló lelőhelyen két
gödörből (373,3 1056. sz.) kerültek elő dokumentált
lelőkörülményekkel rendelkező, biztosan ember-
arcú edényekből való töredékek, de néhány to-
vábbi objektum is tartalmazott olyan, elsősorban
láb alakú torzókat, amelyek antropomorf ábrázo-
lásokhoz tartozhattak. Tanulmányunkban ezek
közül elsőként az 1056. sz. objektum lelet együt te -
sét adjuk közre. 

AZ 1056. OBJEKTUM LEÍRÁSA

Az 1056. sz. objektum egy nagy kiterjedésű kö-
zépső neolitikus gödörkomplexumba beásott (1.
kép 3), egyenes aljú, dél–délnyugaton kissé kiöblö-
södő függőleges oldalú kerek gödör (1. kép 5, 7).
Betöltése egynemű; faszenes, sárga- és paticsszem-
csés, illetve sötétbarna és sárga foltokat is tartal-
mazó barna színű (1. kép 6, 7), átmérője: 144–146
cm, relatív mélysége 70 cm4 (1. kép 5).

LELETEK AZ 1056. OBJEKTUMBÓL

1. Palack alakú arcos edény több töredékből álló
hengeres nyakrészének részlete. (2. kép 1a-c,
2a-c, 3, 4a-c)

Lelőkörülmények
A gödör az edény hengeres nyakrészének töredé-
keit tartalmazta. (2. kép 3a-c, 2a-c, 3) Valamennyi
darab, így az arc mindkét töredéke,5 illetve a nyak-
rész bal-,6 és jobboldali7 részlete is, az alsó szintben,
–30–70 cm között feküdt.

Leírás
A töredékekből összeállítható nyakrészen „M”
szerű jellel keretezett háromszög alakú emberi
arcot alakítottak ki, amelyet a töredéken látható
vékony vonalszakasz alapján,8 a perem közelében
valamilyen karcolt mintázattal zárhattak le (2. kép
1a-b). A kissé hegyesedő orrot plasztikusan, a sze-
met és a szájat bemélyített vonallal ábrázolták (2.
kép 1b, 2b, 3). A bal oldali töredék alapján, a sze-
möldököt 9 összefüggő, középen benyomott len-
cseszerű bütyökkel végződő, vízszintes bordával
jelezték (2. kép 1a, 3).10 Az „M” szerű jel, állat kere-

1 pl.: PAVLŮ 1966, KALICZ–MAKKAY 1972; RACZKY 1982; KUZMA
1990, VIRÁG 1998; VIRÁG 2000; KALICZ–KOÓS 2000; CHEBEN 2002;
RACZKY–ANDERS 2003; FÁBIÁN 2005; VIRÁG 2009; VIRÁG 2013;
DOMBORÓCZKI 2013; VIRÁG 2014, stb.

2 SZILAS–VIRÁG–BESZÉDES 2011; VIRÁG 2012; VIRÁG 2014.
3 Közöletlen. Ltsz.: 2012.1.4936, 2011.16.3982–2011.16.3983
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4 A mélységadatok minden esetben az előkerülés szintjétől érten-
dők.

5 Ltsz: 2012.1.4984, 2012.1.4773
6 Ltsz: 2012.1.4768, 2012.1. 4766–4767, 4772, 4774, 4782 
7 Ltsz: 2012.1.4785; 2012.1.4771
8 Ltsz: 2012.1.4773
9 Ltsz: 2012.1.4773
10 Ltsz: 2012.1. 4773, 4984
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tező középső részét, erőteljesen bevésett vonallal a
lencseszerű bütyökig húzták, a szárakat innen füg-
gőlegesen indítva, a baloldalon kevésbé bemé-
lyítve rajzolták meg (2. kép 1a.). Az arc jobb oldalán
a szár felső része hullámos bekarcolásból, az alsó,
erőteljes széles zselizi bevágásból áll (2. kép 1c).11

Az „M” alatti felületet mind a két oldalon a váll-
részre is ráhúzódó függőleges hullámos vonaldísz-
szel töltötték ki.12 Az arc teljes felszínét halvány
sárgára festették, vagy inkább alapozták, a szem-
zug környékén ezen, vörös festés nyomai is látsza-
nak.13 A bal oldali töredék felülete kopott, de a len-
cseszerű bütyöknél, a szemöldök végződésénél,
felismerhető a vörös festés maradványa. 

Az „M” motívum szárain kívül, az arc két olda-
lán, függőlegesen haladó, kissé aszimmetrikus hul-
lámvonalköteg díszítést alkalmaztak, amely, a meg-
maradt baloldal mintázata szerint,14 esetleg egészen
az edényperemig húzódhatott (2. kép 1a, 2a, 4a).

Az „M” szárától balra a hullámvonalköteg min-
tát,15 keskeny díszítetlen polírozott sáv után, kilenc
függőleges vonallal16 alakították ki,17 három helyen
eltoltan, három-három vonalat áthúzó, vízszintes
zselizi bevágással (2. kép 1a, 2a). A vonalköteget al-
kotó bekarcolások közötti keskeny vonalközökben,
az arcrészhez hasonló halványsárga alapozón, fel-
váltva vörös festés nyoma, illetve néhol sárga fes-
tés alig kivehető maradványa látszik (2. kép 1c, 3).
Az arc jobb oldalán, keskenyebb polírozott sávot
követően, az „M” szárához közelebb indul az itt ti-
zenkét vonallal kialakított függőleges hullámvo-
nalköteg dísz,18 rajta egymással nagyjából egy vo-
nalban két vízszintes bevágással. A vonalközök-
ben helyenként jól látható az alapozónál sötétebb
sárga festés. A hullámvonalköteg melletti felületet
mindkét oldalon polírozták. 

Az edény nyakrésze sötétbarna színű, homok-
kal soványított, finom anyagú, a festetlen területe-
ken polírozott felületű. Az összeállított töredék
magassága 12,6 cm, a nyak átmérője 14,5 cm. A tö-
redék vastagsága 0,5 cm. Az edény becsülhető ma-
gassága 35–37 cm.

Értékelés, rekonstrukció
A hengeres nyakrész aljának erőteljes kiszélese-
dése alapján, felső résznél erőteljesen kiszélesedő,

lefelé keskenyedő formájú palack alakú edényre
következtethetünk. Az edénytest díszítése nem re-
konstruálható, a nyak mintázata is csak részben is-
merhető meg. (2. kép 4a-c)

A gödörben talált töredékekből az edény nyak-
részének mindössze fele állítható össze. Az egyik
oldalon szinte teljes egészében megmaradt, illetve
rekonstruálható a nyakrész csaknem teljes magas-
ságát elfoglaló, meghatározott szabályok szerint
kialakított emberi arc, amelyet a homlok fölött, az
edényperem közelében pántszerű bekarcolt min-
tával zártak le. Az arc mellett kétoldalt függőlege-
sen lefutó, vélhetően perem alól kiinduló széles,
stilizált hajábrázolásra emlékeztető karcolt hullám-
vonalköteg minta lényegében már a nyak oldalsó
részének középvonalát díszíti. (2. kép 4a, 4c)

A nyak, arccal szembeni részének díszítésére
nézve nem rendelkezünk biztos támponttal, így
nyitva kell hagynunk az edény egy- vagy kétarcú-
ságának kérdését is. A töredékek mintázata alap-
ján egyértelműen kétarcúként rekonstruálható bi-
atorbágyi19 és békásmegyeri20 edények, valamint a
vélhetően ilyen típusú Aranyhegyi úti példány21

mellett, az egykori budai Skála áruház parkolójá-
ban újabban feltárt kettős temetkezésből előkerült
ép edény22 egyértelmű tanúsága szerint, a palack
alakú edények között léteztek egyarcúak is, ame-
lyeknek nyak/fejrésze hátul díszített volt.23 Termé-
szetszerűleg egy arccal rendelkeztek a törökbálinti
ember alakú ülő arcos edények,24 de ilyen a Szé-
csényben előkerült rekonstruált gömbszelet alakú
edény is.25 A teljes egészében ismert példányok
alapján úgy tűnik, hogy az arc kettőzése csak a na-
gyobb palack alakú edények esetében lehetett jel-
lemző, míg a kisebbek és a gömbszelet alakúak
egyetlen arccal rendelkezhettek. Méretét tekintve
tehát, a Zseliz körben nagyobb méretűnek számító
Növény utcai példány is lehetett kétarcú, ugyanak-
kor, az edény baloldalán kissé hátrafelé húzódó
hullámvonaldíszek ennek ellentmondani látsza-
nak. Ez az enyhe aszimmetria azonban nem ele-
gendő ahhoz, hogy az edény egykori kétarcú vol-
tát teljességgel kizárhassuk.

Az edény szándékos összetörésére nincs egyér-
telmű információnk, de nem zárható ki, hogy az

19 Biatorbágy–Tyúkberek: VIRÁG 1998. Abb. 7, 1a–c; VIRÁG 2000.
fig. 4, 3a–b.

20 Békásmegyer: KALICZ–SCREIBER 1969. 35, 37.
21 Budapest, Aranyhegyi út: KALICZ 1998. Abb. 13, 2.
22 HORVÁTH–HORVÁTH 2013.
23 HORVÁTH–HORVÁTH 2013. 5. kép 1–3; FÁBIÁN 2005. 3. kép
24 VIRÁG 1998. Abb. 3, 1a–c; Abb. 4, 1a–c; VIRÁG 2000. fig. 1a–c, 2a–

c.
25 FÁBIÁN 2005. 7. kép 1a–b

11 Ltsz: 2012.1.4785
12 Ltsz: 2012.1.4768, 4771, 4785
13 Ltsz: 2012.1.4984
14 Ltsz: 2012.1.4766
15 Ltsz: 2012.1.4772
16 Ltsz: 2012.1.4772, 4782
17 Ltsz: 2012.1.4766, 4767
18 Ltsz: 2012.1.4785 
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arcrész az „M” szerű jel erőteljesebben bemélyített
középső részénél, külső behatásra törhetett ki.

2. Palack alakú arcos edény töredéke (3. kép 1a-
1b)26

Lelőkörülmények
A töredék az 1056. gödör alsó részéből, –30–70 cm
között került elő.

Leírás
Az enyhén szűkülő hengeres nyakrészből szár-
mazó töredék „M” szerű jellel keretezett három-
szög alakú emberarc jobb oldali részletét ábrázolja.
A maszkszerű arcon a szemöldököt összefüggő,
kissé ívelt plasztikus bordával, az orrot plasztikus
bütyökkel, a szemet és a szájat hosszú bemélyített
vonallal jelezték. Az egész felületet jó megtartású
sárga festés borítja, a szemkörnyéket ezen még
piros színnel is hangsúlyozták, a homlok közepére
szögben megtörő vörös vonaldíszt festettek. Az
„M” motívum arcot keretező részét sárgára és vö-
rösre festett duplán bekarcolt átmetszett szalag-
dísszel alakították ki, csakúgy, mint a függőleges
szárat is, amelyet egy sárgára festett, két helyen át-
metszett függőleges szalag jelez a megmaradt tö-
redéken. Az áll alatti felületet az „M” jel három-
szög alakú részére merőlegesen párhuzamosan be-
karcolt, felváltva vörös–sárga festéssel ellátott vo-
nalpárokkal töltötték ki.

A töredék finoman iszapolt, keményre égetett,
szürke, belül polírozott, törésében homogén. Ma-
gassága 6,7 cm, szélessége 6,5 cm, vastagsága 0,8
cm. A nyak átmérője 12 cm lehetett.

Értékelés, rekonstrukció 
A töredék hengeres nyakrészből való, ez alapján
palack alakú edényre következtethetünk.

3. Lábas edény töredéke (3. kép 8a-f, 9. kép 9a-e)

Lelőkörülmények 
A töredék egyik darabja a gödör északi részében –
20 cm-ig,27 a másik a nyugati részből került elő.28

Leírás
Öblös hasú edény alsó részének két darabból álló
töredéke, alján két párhuzamos, külső oldalán íve-
lődő, belül egyenes, végeik felé keskenyedő egye-
nes talpú alacsony lábbal. Az egyik láb mindkét

vége letört,29 a másiknak csak egyik vége töredé-
kes,30 ellenkező oldali hegyesedő végződése épen
megmaradt (3. kép 8a, 9a). Az edénytesten és a
lábak külső oldalán, a bal lábon különösen jó álla-
potban megmaradt az égetés utáni sárga (3. kép 8b,
9b), a két láb közötti részen és a talpon, a vörös
pasztózus festés (3. kép 8a, 9a). Ugyancsak vörös
festett sáv húzódik a két végén törött láb külső ol-
dalának alján is (3. kép 8b, 9b), amely nyomokban
másikon is megmaradt. Az edény alsó része a két
láb között hosszában tört el.

Az edény megmaradt darabja homokkal sová-
nyított, keményre égetett, szürke, belül polírozott,
törésében homogén. A töredék magassága 4,9–6,1
cm, vastagsága 0,4–0,5 cm. A lábak magassága a
belső oldalon mérve 3 cm, a talp szélessége 3 cm.

Értékelés, rekonstrukció
A töredék öblös hasú edény alsó részéből való.
Anyaguk és díszítésmódjuk alapján lehetségesnek
tartjuk, hogy a hasonló technikával előállított, és
hasonló módon festett sárga festett arcrész (3. kép
1a-1b) ezzel az edénnyel állhatott összefüggésben.
Ez esetben a lábakon álló edény palack alakú lehe-
tett. A töredékesség miatt nem bizonyítható, mégis
elképzelhető, hogy az edény elölnézeti oldalán a
lábak hegyesedők, a hátsó részen pedig, lekerekí-
tettek lehettek. A lábas edény szándékos összetö-
résére nincs adatunk, a lábfejek sérülései azonban
tudatosan, erőteljes behatásra keletkezhettek. 

4. EGYÉB KERÁMIALELETEK A 1056. OBJEKTUMBÓL31

Tálaló és étkező (asztali) edények

Edényformák
Bomba vagy gömbszelet alakú edények.32 A le let -

együttesben megtalálható az enyhe „S” profilú

26 Ltsz: 2012.1.4983
27 Ltsz: 2012.1.4749
28 Ltsz: 2012.1.5001 (mélységadat nincs)

29 Ltsz: 2012.1.5001. Homokkal soványított, szürke, törése homo-
gén.

30 Ltsz: 2012.1.4749. Homokkal soványított, szürke, törése homo-
gén. 

31 Leltári számok:
3. kép: 1: 2012.1.4983; 2: 2012.1.4770; 3: 2012.1.4751; 4:
2012.1.4753; 5: 2012.1.4751; 6: 2012.1.4754; 7: 2012.1.4783; 8:
2012.1.4749; 2012.1.5001. 
4. kép 1: 2012.1.4750; 2: 2012.1.1072; 3: 2012.1.1078; 4: 2012.1.4959;
5: 2012.1.1069; 6: 2012.1.1054; 7: 2012.1.1069; 8: 2012.1.1059; 9:
2012.1.1054; 10: 2012.1.1061; 11: 2012.1.1060, 2012.1.1066; 12:
2012.1.1070; 13: 2012.1.1067; 14: 2012.1.1053.

32 A gödör délkeleti mélyítéséből (3. kép 3) és a nyugati oldal bon-
tásából (4. kép 5–7). Barna/szürke (3. kép 3), drapp/szürke (4. kép
5), világosbarna/szürke (4. kép 6), szürke (4. kép 7). Törésükben
szürke (3. kép 3, 5–6), homogén (4. kép 7). Simított (4. kép 5–7).
Soványítás: homok (3. kép 3, 7), homok/kavics (4. kép 5),
homok/pelyva (4. kép 6). Pá: 10 cm (3. kép 3); V: 0,3 cm (3. kép 3),
0,4 cm (4. kép 5–7).
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edény töredéke, peremből induló függőlegesen
sűrűn bekarcolt párhuzamos hullámos vonalakkal,
közöttük vörös és sárga pasztózus festéssel (3. kép
233), illetve a behúzott peremű forma darabja, kívül
több soros párhuzamosan bekarcolt zselizi díszí-
téssel, a sávok között felváltva vörös és sárga
pasztózus festéssel. (3. kép 3) Díszítés nélküli vál-
tozatban is megjelenik erősebben (4. kép 5–6) vagy
kevésbé behajló felsőrésszel (4. kép 7).

Ívelt oldaltöredékek öblös hasú (bomba/gömbszelet
vagy palack alakú) edényekből.34 Erősebben (3. kép 6)
vagy kevésbé ívelt oldaltöredékek (3. kép 4, 7) ta-
roznak ide, külső oldalukon többsoros párhuza-
mosan bekarcolt zselizi díszítéssel (3. kép 4, 6–7; 4.
kép 1–3), a sávokban esetenként vörös és sárga
pasztózus festéssel (3. kép 4, 6–7), fül vagy bütyök
indításával (3. kép 7). Előfordul bikónikus testű vál-
tozat is, törésvonalán, két helyen benyomott ovális
bütyökkel, és teljes felületén jó megtartású vörös
festéssel (3. kép 5).

Csőtalpas edények.35 Az előkerült három csőtalp
töredék36 között kihajló (4. kép 13) és alacsony kó-
nikus (4. kép 12) változat azonosítható, egyikük ol-
dalán átfúrással (4. kép 12).

Szűrőedény. Ívelt oldalú edény aljtöredéke került
elő, alsó részén átfúrásokkal (4. kép 8).37

Díszítés
Zselizi típusú karcolt. Többszörös párhuzamos be-
karcolással létrehozott, átmetszéssel tagolt mintá-
zat jelenik meg (4. kép 1–3), többször sárga és vörös
pasztózus festéssel (3. kép 3–4, 6).38 Előfordul a sűrű
vonalköteggel kialakított, hosszú zselizi átvágás-
sal, váltakozó vörös és sárga festéssel hangsúlyo-
zott mintázat is. (3. kép 7).

Egyéb karcolt. Megtalálható a függőleges hullám-
vonalakból álló minta felváltva sárga és vörös fes-
téssel (3. kép 2), illetve a két ívelten bekarcolt vo-
nallal kialakított díszítés, a köztes sávokban jó
megtartású vörös pasztózus festéssel és fényezés-
sel.39

Plasztikus. Egy félig finom edény ívelt öblén for-
dul elő vízszintesen átfúrt bütyökfül.40

Díszítetlen finom oldal és aljtöredékek 41

TÁROLÓ- ÉS FŐZŐEDÉNYEK

Edényformák
Gömbös testű edények. Nagyméretű, kívül lapos fo-
góbütyökkel ellátott öblös testű (4. kép 14),42 és
kissé behajló felső részű egyenes peremű edények
töredékei (4. kép 9),43 valamint nagyméretű példá-
nyok oldal- alj- és válltöredékei kerültek elő. 44

33 Ltsz: 2012.1.4770. –30–70 cm között került elő. Szürke, törése ho-
mogén. Soványítás: homok. Pá: kb. 20 cm. V: 0,4 cm. 

34 A gödör délkeleti mélyítéséből (3. kép 4, 6; 4. kép 1), nyugati fe-
lének bontásából (4. kép 2), és –30–70 cm között (3. kép 5, 7).
Szürke (3. kép 6–7; 4. kép 1–2), szürke/barna szürke (3. kép 4), tég-
laszín (3. kép 5). Törése szürke (3. kép 5; 4. kép 1), homogén (3. kép
4, 6–7; 4. kép 2). Soványítás: homok (3. kép 4–7; 4. kép 1–2). V: 0,3
cm (3. kép 4, 6), 0,4 cm (4. kép 1), 0,6 cm (3. kép 5), 0,7 cm (3. kép 7;
4. kép 2).

35 –30–70 cm között (2012.1.1049), és a gödör Ny–i felének bontá-
sából (4. kép 12–13).

36 Téglaszínű (3. kép 13; 2012.1.1049) drapp (4. kép 12). Törése
szürke (4. kép 12–13; 2012.1.1049). Felülete egyenetlen. (4. kép 12–
13) vagy sima (2012.1.1049). Soványítás: homok (4. kép 13),
pelyva/kavics (4. kép 12), homok/pelyva (2012.1.1049). V: 0,6
cm (4. kép 12), 0,7 cm (4. kép 13), 1 cm (2012.1.1049). Átm: 12 (4.
kép 13)

37 A gödör nyugati felének bontásából. Szürke, törése homogén.
Felülete simított. Soványítás: homok. V: 0,4; cm. 

38 Lásd még –30–70 cm között: Oldaltöredék. (2012.1.4769).
Barna/szürke, törése szürke. Soványítás: homok. V: 0,5; cm. 

39 A gödör nyugati felének bontásából: Oldaltöredék.
(2012.1.4748). Szürke/világosbarna, törése szürke. Soványítás:
homok. V: 0,5 cm. 

40 –30–70 cm között: Ltsz: 2012.1.1043 
41 A gödör alsó részéből: ívelt alj– (2012.1.1039), és oldaltöredék

(2012.1.1040). Téglaszín–szürke (2012.1.1039) vagy drapp színű
(2012.1.1040). Törése szürke (2012.1.1039, 1040). Felülete egye-
netlen (2012.1.1039) vagy fényezett (2012.1.1040). Soványítás:
homok/kavics (2012.1.1039), homok (2012.1.1040). V: 0,5
(2012.1.1039) és 0,4 cm (2012.1.1040). A gödör nyugati felének
bontásából: Oldal– (2012.1.1057, 1073) és aljtöredékek
(2012.1.1058,1062). Szürke/drapp (2012.1.1057, 1062) drapp
(2012.1.1058), törése szürke (2012.1.1057, 1058, 1062). Felülete
egyenetlen (2012.1.1057) vagy simított (2012.1.1058, 1062). Sová-
nyítás: homok (2012.1.1058, 1062) homok/kavics (2012.1.1057).
V: 0,6 (2012.1.1058, 1062) és 0,8 cm. –30–70 cm között: Finom
edényekből való ívelt alj– (2012.1.1048, 1051) és oldaltöredék
(2012.1.1052). Tégla (2012.1.1048;1052), vagy szürke–drapp színű
(2012.1.1051). Törése szürke (2012.1.1048; 1051; 1052). Felületük
simított (2012.1.1048, 1051, 1052). Soványítás: homok
(2012.1.1048, 1051;1052). V: 0,5 (2012.1.1051, 1052), és 0,6 cm
(2012.1.1048). A gödör délkeleti mélyítéséből: Ívelt aljtöredék
(2012.1.4752). Halvány téglaszín, törése homogén. Felülete simí-
tott. Soványítás: homok. V: 0,6 cm. 

42 A gödör nyugati felének bontása: Téglaszín, törése homogén.
Soványítás: homok/pelyva, V: 1,1 cm. 

43 A gödör nyugati felének bontása: Szürke, törése homogén. Fe-
lülete sima. Soványítás: pelyva/kavics. Pá: 30; V: 0,7.

44 A gödör északi részének bontása –20 cm–ig: Szürke (2012.1.1034,
1035), vagy drapp–szürke (2012.1.1033). Törése szürke
(2012.1.1033), homogén (2012.1.1034, 1035). Felület egyenetlen
(2012.1.1033, 1034). Soványítás: pelyva/kavics (2012.1.1033,1034)
homok (2012.1.1035). V: 0,6 cm (2012.1.1033, 1034). A gödör alsó
részéből: Edény ívelt alj- (2012.1.1041) és egy oldaltöredék
(2012.1.1042). V: 0,9 (2012.1.1042) és 1,4 cm (2012.1.1041). Tégla-
szín–szürke (2012.1.1041) vagy szürke színű (2012.1.1042). Tö-
rése szürke (2012.1.1041) vagy homogén (2012.1.1042). A felület
egyenetlen (2012.1.1041) vagy sima (2012.1.1042). Soványítás:
pelyva/kavics (2012.1.1041), homok (2012.1.1042). –30–70 cm
között: Különböző edények talp– (2012.1.1044), kónikus alj
(2012.1.1047), váll- (2012.1.1045), illetve oldaltöredékei
(2012.1.1050). Szürke (2012.1.1044, 1045) téglaszín (2012.1.1047),
drapp/szürke (2012.1.1050). Törése homogén (2012.1.1044–1045,
1047), szürke (2012.1.1050). Felülete simított (2012.1.1044, 1047,
1050), egyenetlen (2012.1.1045). Soványítás: homok/kavics
(2012.1.1044–1045; 1050), pelyva/kevés kavics (2012.1.1047).V:
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Díszítés
Csípett. Nagyméretű edény töredékének külső ol-
dalán jelenik meg a párhuzamos sorba rendezett
csípett díszítés (4. kép 11).45

Körömbenyomkodás. A körömbenyomással kiala-
kított sorminta ugyancsak nagyméretű edény tö-
redékén fordul elő (4. kép 10).46

Bütyök. Nagyméretű edény öblén lapos fogóbü-
työkkel is találkozunk (4. kép 14).47

5. EGYÉB LELETEK

Csontár. Mezei nyúl lábközépcsontjából csiszolt le-
kerekített végű, tompa hegyű megújított csontár.
Hossza 5,8 cm, átmérője 0,7 x 0,5 cm (4. kép 448). 

Állatcsontok.49 Különböző testrészekből összesen
48 db töredék került elő. Közöttük a legnagyobb
arányban nagypatás (25 db), és szarvasmarha (15
db), kisebb számban nyúl (3 db), kispatás (3 db),
juh/kecske (1 db) illetve sertés (1 db) csontok for-
dultak elő. 

Kő.50 Megmunkálatlan alaktalan kődarab. Átmé-
rője 2 x 4 cm.

AZ 1056. OBJEKTUM ÉRTÉKELÉSE

KELTEZÉS
Az 1056. objektumban előkerült kerámialeletek
pontosabb keltezéséhez viszonylag kis számú ér-
tékelhető töredékre támaszkodhatunk. Köztük
csaknem kizárólag gömbszelet alakú edényből
való töredékek fordulnak elő (pl.: 3. kép 3), amely
enyhén kihajló peremű változatban is megjelenik.
Utóbbi J. Pavúk beosztása szerint a Zseliz IIa fázis-

tól lép fel, majd általános a IIb időszakra lesz.51

Késői megjelenési formája a Növény utcai gödör-
ben is előforduló „S” profilú változat (3. kép 2),
amely a III. fázisra jellemző.52 A töredékről hiányzó
perem alatt körbefutó vonaldísz és a mintázat
ugyancsak erre az időszakra utal. 

A karcolástól független festés előfordulása (3.
kép 1a-b, 5, 8a-b), a sárga szín jelentős mértékű hasz-
nálata (3. kép 1a-b, 8a-b) ugyancsak a legkésőbbi
Zseliz időszakba (Zseliz III) utalja a lelet együt -
test.53 Ezt a keltezést a többszörös bekarcolásokból
álló ívelt vagy egyenes vonalú sárga–vörös festett
mintázat (2. kép 1c; 3. kép 2, 6–7), és az „S” profilú54

(3. kép 2) mellett, a bikónikus forma 55 (3. kép 5) elő-
fordulása is megerősíti. A felületet elborító festés-
sel díszített edényoldal (3. kép 5), valamint a lábas
edény és arcos töredék szintén (3. kép 1a-b; 8a-j, 9a-
e) a legkésőbbi Zseliz időszakra jellemző jegyeket
viseli magán, de erre utal a korábbi edényeken
plasztikusan ábrázolt fület56 imitáló apró bütyök-
kel végződő szemöldök is.57 Jelen van a legkésőbbi
időszakra utaló díszítetlen finomkerámia is, ará-
nya azonban a töredékesség miatt nem becsülhető.

Összességében elmondható, hogy az 1056. gö -
dör leletegyüttese a Zseliz III. fázishoz kötődik,
esetleg közelíti annak legkésőbbi szakaszát.

A KÜLÖNLEGES KERÁMIÁK ÉRTÉKELÉSE
A gödör együttesében, az emberi arc előfordulása
alapján, két edényt biztosan az emberábrázolások
körébe sorolhatunk. Bár lábak más típusokhoz (pl.
tálakhoz és zoomorf plasztikákhoz) is kapcsolód-
hattak, az igazoltan vagy vélhetően antropomorf
ábrázolásokhoz tartozó hosszúkásan megformált
lábak alapján (5. kép, 1, 2, 4, 7–11),58 a Növény utcai
töredék is joggal sorolható ebbe a körbe. Az is fel-
tételezhető, hogy a lábas töredék (3. kép 8a–8b) és a
megegyező technikával készült, hasonló módon
sárgára festett arcrész (2. sz.: 3. kép 1a–1b) egyazon
edényhez tartozhatott. Ezek alapján valószínűsít-
hetjük, hogy a gödörbe valójában két palack alakú

0,7 (2012.1.1045), 0,8 (2012.1.1047, 1050) és 1 cm (2012.1.1044). A
gödör nyugati felének bontásából: Oldal– (2012.1.1063, 1064,
1075), váll– (2012.1.1056) és ívelt aljtöredékek (2012.1.1055, 1065,
1071). Téglaszínű (2012.1.1055, 1063), halvány téglaszínű
(2012.1.1056), világosbarna–szürke, (2012.1.1064), téglaszín–
szürke (2012.1.1065), szürke–téglaszín (2012.1.1071) szürke,
(2012.1.1075). Törése szürke (2012.1.1055, 1064–1065, 1071) tö-
rése homogén (2012.1.1056, 1063, 1075). Felülete egyenetlen
(2012.1.1055, 1056, 1064, 1071), porózus (2012.1.1063), sima
(2012.1.1065), vagy érdes (2012.1.1075). Soványítás:
homok/pelyva (2012.1.1056, 1063, 1065, 1071, 1075), homok/ka-
vics (2012.1.1055, 1064). V: 0,8 (2012.1.1055, 1063), 0,9
(2012.1.1064, 1065) és 1 cm (2012.1.1056, 1071).

45 A gödör nyugati felének bontásából: téglaszín/szürke, törése
szürke. Soványítás: pelyva/kavics. V: 1,1 cm. 

46 A gödör nyugati felének bontásából: téglaszín/szürke, törése
szürke. Soványítás: pelyva/kavics. V: 1 cm.

47 A gödör nyugati felének bontásából: téglaszín, törése homogén.
Soványítás: homok/pelyva. V: 1,1 cm. 

48 Ltsz: 2012.1.4959. –50 cm–nél került elő. A diaphysis szögletesre
csiszolt. A meghatározást Biller Anna Zsófiának köszönöm. 

49 A csontanyag meghatározását Billet Anna Zsófiának köszönöm. 
50 Ltsz.: 2012.1.4835. A gödör nyugati felének bontásából. Kőnyers-

anyag.

51 PAVÚK 1969. 328, 332; PAVÚK 1994. 138.
52 PAVÚK 1969. 288.
53 PAVÚK 1969. 332–338.
54 PAVÚK 1969. 288.
55 PAVÚK 1969. 332–338, 351–352; 1981, 292; CHEBEN 2000. 142–144.
56 Pl. Budapest, Skála: HORVÁTH–HORVÁTH 2013. 43–44, 7, kép.
57 Békásmegyer–Gázcsőárok: KALICZ–SCHREIBER 1969. 35; KALICZ–

MAKKAY 1972. Abb. 6, 3; KALICZ 1998. Abb. 13, 1; VIRÁG 2013. fig.
11. 9.

58 Vedrovice: PODBORSKÝ ET AL. 2002. 35, Obr. 27, 1; Tab. III. 3a–3b;
Tešětice–Kyjovice: KAZDOVÁ 1999. Obr. 3. a–c; Bajč: CHEBEN:
2002. Abb. 1, 1, 3; Blatné (Pozsonysárfő): PAVÚK 1978. 206, Abb.
108; PAVÚK 1981. 36–37, 80, Abb. 21–22; HANSEN 2007. 298, Taf.
508, 3; Törökbálint–Dulácska: VIRÁG 1998. Abb. 6. 3a–d; BERG–
MAURER 1998. Abb. 37, 40, 68–69.

ANTROPOMORF ÁBRÁZOLÁSOKAT TARTALMAZÓ LELETEGYÜTTES...
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emberábrázolásos edény darabjai kerültek, ame-
lyek közül az egyikhez stilizált lábak is kapcsolód-
tak. Két további edény töredékének (3. kép 2,59 760)
hasonló anyaga és díszítésmódja alapján, arra is
következtethetünk, hogy a lábas/arcos edényhez
(2. sz.) más kerámiák is társulhattak, amelyek egy
ugyanakkor előállított készlet tartozékai lehettek.
Ezzel szemben olyan töredék, amely a másik arcos
edényhez (1. sz.) tartozna, nem ismerhető fel a
leletegyüttesben. Eltérő nyersanyaguk és díszítés-
módjuk alapján egyértelműnek látszik az is, hogy
a két különböző emberarcú példányt különböző
személyek készíthették.61

A lábas edények létezését számos különféle
formájú lábtöredék igazolja a VK lelőhelyeken,
amelyeknek egy része minden bizonnyal antro-
pomorf edényekhez tartozhatott.62 Törökbálint–
Dulácskán a 136. objektumból egy nyak nélküli,
egyébként csaknem teljesen ép, hosszúkás lába-
kon álló edénnyel együtt,63 egy arcos töredék64 is
felszínre került. Bár összetartozásuk nem bizo-
nyítható, együttes előfordulásuk – a Növény utcai
példányhoz hasonlóan – felhívja a figyelmet arra,
hogy a gömbös hasú lábas edények között palack
alakú emberi arccal ellátott darabok is létezhet-
tek, jóllehet, a teljes egészében ismert/rekonstru-
álható példányok között jelenleg nem szerepel ez
a típus.65

A közép-európai VK idősebb fázisában az
agyagból formált antropomorf ábrázolásokat első-
sorban a délkelet-európaiaktól különböző sajátos
plasztikák képviselték.66 Ugyanakkor a nyugati te-
rületen már a korai,67 és a kottafejes fázisoknak
megfelelő időszakban megjelentek sajátos, „M”
szerű jelre emlékeztető motívummal keretezett
emberi arccal felruházott edények is.68 A VK elter-

jedési területén a Dunántúltól nyugatra, északnyu-
gatra fekvő térségben a kottafejes díszű kerámiák
között fordulnak elő legkorábban emberarcú és
antropomorf edények.69 A Növény utcában is elő-
került szabályos „M” jellel keretezett emberi arccal
ellátott edények típusa azonban csak később, az al-
földi Szakálhát-kultúra intenzív kapcsolatokon ke-
resztül érvényesülő hatására,70 a VK fiatalabb,
Zseliz időszakának korai71, illetve IIa fázisában
tűnik fel, majd nagyobb számban a IIb/III időszak-
ban72 terjedtek el a Dunántúlon – különösen Buda-
pest környékén – és DNy-Szlovákiában,73 ahol „M”
jel nélküli példányok csak elvétve fordulnak elő.74

Ugyanakkor távolabb északnyugatra a nyugati vo-
naldíszes kerámia területén szabályos „M” jelű
edényekkel nem találkozunk, ott továbbra is az
arcrész némileg hasonló, de eltérő jellegű, esetleg
más jelentéssel is rendelkező,75 helyi gyökerű ki-
alakítása jelenik meg.76 A kutatás, kapcsolatot fel-
tételezve a Kárpát-medencével,77 ezeket az ábrázo-
lásokat az „M” jelű edények módosult változata-
ként értékelte.78 Mivel azonban a hasonló motívum
a nyugati területen már korábban is feltűnt, az ott
előforduló késői változatok a Szakálhát–Zseliz tí-
pusú „M” jelű arcokból nem vezethetők le.79

A lábas edények arc nélküli változatai, ha ritkán
is, de szintén megtalálhatóak már korábban is a
közép-európai vonaldíszes kerámia körében.
Gömbszelet alakú példány ismert temetkezésből
az idősebb fázis végéről,80 illetve palack formájú a
kottafejes időszakból.81 Arccal is ellátott gömbsze-
let alakú variánsát azonban csak a Zseliz periódus-

68 PAVLŮ 1966. Fig. 216, 71–72; KAUFMANN 1976, Abb. 5; PAVLŮ 1998.
Abb. 3. SCHWARZBERG 2014. 19, és Abb. 10.

69 Pulkau: MAURER 1982. Abb. 10; –11, Abb. 13. 1; Poigen: MAURER
1982. Abb 13. 3, Abb. 15. 1, Ziersdorf: MAURER 1982. Abb. 16. 1;
LENNEIS 1995. Abb. 17; Tešětice–Kyjovice: KAZDOVÁ 1999. 128,
obr. 3 a–c; HANSEN 2007. Taf. 508, 2. 

70 PAVÚK 1969. 328; PAVÚK 1981. 38–40; KALICZ 1988. 234; KUZMA
1990. 429–452; KALICZ–KOÓS 2000. 18; CHEBEN 2002. 161–169;
VIRÁG 2009; VIRÁG 2013. 302; HORVÁTH–HORVÁTH 2013. 49.

71 HORVÁTH–HORVÁTH 2013, 51.
72 PAVÚK 1969; FÁBIÁN 2005. 
73 PAVÚK 1969. PAVÚK 1981. Abb. 38–40; KUZMA 1990. 429–452;

KALICZ 1998. 27–30, KALICZ–KOÓS 2000, HORVÁTH–HORVÁTH
2013, 49 

74 Blatné (Pozsonysárfő): PAVÚK 1978. 206, Abb. 108; PAVÚK 1981.
36–37, 80, Abb. 21–22; HANSEN 2007. 298, Taf. 508, 3; Bajč: CHEBEN
2002. Abb. 1, 3. 

75 KALICZ–KOÓS 2000. 18; HORVÁTH–HORVÁTH 2013. 49. 
76 PAVLŮ 1966. 708; KAUFMANN 1976. Abb. 4c; SCHWARZBERG 2014.

19, és Abb. 11. 4–9.
77 KALICZ–KOÓS 2000. 18.
78 PAVLŮ 1998. 120; KALICZ–KOÓS 2000. 18; FÁBIÁN 2005. 15; HOR-

VÁTH–HORVÁTH 2013. 49. 
79 SCHWARZBERG 2014. 19.
80 Vedrovice: PODBORSKÝ ET AL. 2002. 35, obr. 27, 1; Tab. III. 3a–3b
81 Tešětice–Kyjovice: KAZDOVÁ 1999. 128, obr. 3; HANSEN 2007. Taf.

508, 2. 

59 Ltsz: 2012.1.4770. –30–70 cm között került elő. Szürke, törése ho-
mogén. Soványítás: Homok. V.: 0,4; Pá: kb. 20 cm.

60 Ltsz: 2012. 1. 4783. –30–70 cm között került elő. Szürke, törése
homogén. Soványítás: Homok. V: 0,7. 

61 Hasonló megfigyelést tett Csengeri P. is a garadnai edényekkel
kapcsolatban: CSENGERI 2011, 81. 

62 Pl.: Kisunyom: KÁROLYI 1984. 434 alsó kép jobb felső sarok, 435;
KÁROLYI 2004. 127, 97. bal; Törökbálint–Dulácska: VIRÁG 1998.
Abb. 6, 5–6; BERG–MAURER 1998. Abb. 37, 40, 68, 69; CHEBEN 2002.
Abb. 1, 3.

63 VIRÁG 1998. Abb. 6. 3a–d; VIRÁG 2000. fig. 6. 1a–c.
64 VIRÁG 1998. Abb. 6. 2; VIRÁG 2000. fig. 4. 2.
65 A Pozsonysárfőről (Blatné) ismeretes edény a gömbszelet alakú

változatot képviseli (PAVÚK 1978. 206, Abb. 108; PAVÚK 1981. 36–
37, 80, Abb. 21–22; HANSEN 2007, 298, Taf. 508, 3.), de igazolja a
lábas–arcos edények létezését. 

66 VIRÁG 2013; VIRÁG 2018. további irodalommal
67 Langenbach–Niederhummel: SCHWARZBERG 2014,.19, és Abb. 10;

Friedberg–Dorheim, Barleben, Stuttgart–Bad Cannstatt: PAVLŮ
1966. 702, 708; PAVLŮ 1998. Abb. 3; SCHWARZBERG 2014. 19, Abb.
11. 1–3. 
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ból ismerjük.82 A klasszikus Zseliz fázisba tartozó
törökbálinti edény mellett,83 a legkésőbbi Zseliz
időszakra jellemző jegyeket viselő, teljes felületet
elborító festéssel díszített Növény utcai töredék a
lábas edények hosszan tartó életét jelzi a VK köré-
ben.84

Az edényekkel összefüggő emberábrázolásokat
alapvetően két nagy csoportba sorolta a kutatás.85

Az antropomorf edényekhez tartoznak, az ember
alakúakon kívül azok is, amelyek test vagy testrész
alakú összetevővel rendelkeznek.86 A másik cso-
portba tartozók felületén az emberi test részletei,
így az emberi arcok is,87 díszítő motívumokként
tűnnek fel.88 A két kategória között azonban nem
húzható éles határ; átmeneti típust képviselnek a
Növény utcai példányok is. A vállon kezeket jelző
bütyökdíszekkel ellátott palackforma,89 ha stilizál-
tan is, de megjeleníti az emberi test formáját, így
valójában antropomorf jellegű, csakúgy, mint a fel-
tételezett lábon álló emberarcú edények köre is,
ahol a testrész- és az arcábrázolás egyszerre tűnik
fel. Az emberi arc megjelenítése sem értelmezhető
egyszerűen díszítőmintaként, ha figyelembe vesz-
szük, hogy ezek a határozott szabályok szerint ki-
alakított, konkrét jelentéstartalommal bíró kanoni-
zált ábrázolások meghatározott céllal kerülhettek
az edényekre. 

AZ ELŐKERÜLÉSI KÖRÜLMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE
Az emberi arccal felruházott (2. kép 2a-c; 3. kép 1a-
b), és más ritka díszítéssel ellátott edények darabjai
(3. kép 2, 7), egyéb leletekkel együtt, az 1056. sz.
gödör alsó részében, –30–70 cm között kerültek
elő. A lábas edény egyik töredéke azonban maga-
sabbról, 0–20 cm-ről való. Eszerint a különleges
edényekből származó darabok nem csak a gödör
alsó szintjében, hanem a teljes betöltésben jelen
voltak. Amennyiben a lábas töredék (3. kép 8a-f, 9a-
e) és a sárga festett arcrész (3. kép 1a-b) valóban ösz-
szefügg, töredékeik különböző mélységben való
előkerülése az arcos/antropomorf edények egy-
idejű kidobásának/eltemetésének feltevését való-

színűsíti. Az objektum egyöntetű betöltése ugyan-
csak a gödör egyszeri betemetésére utal, amelynek
során a különleges edények más hulladékokkal
együtt kerültek a gödörbe. 

A hasonló technikával készített és díszített ke-
rámiatöredékek (3. kép 1a-b, 2, 7, 8a-f) együttes elő-
fordulása kapcsán felvethetjük azt is, hogy az
arcos/lábas edénnyel együtt, a vele összefüggő
edénykészlet egyes darabjainak egyidejű eltávolí-
tásáról, teljes vagy részleges megújításáról is szó
lehetett. Ugyanakkor nem világos a két különböző
arcrészhez tartozó edény egymáshoz való viszo-
nya, együttes gödörbe kerülésük oka. A maradvá-
nyok alapján azonban bizonyosnak látszik, hogy a
kiegészíthető nyakrészhez tartozó edény (3. kép 4a-
b) önálló darab volt, vagy egy másik készlet része
lehetett. 

Annak ellenére, hogy a különleges edények da-
rabjainak többsége a gödör alsó szintjéből való, a
leletegyüttest alkotó további, többnyire szokvá-
nyos edénytípusokhoz tartozó kerámiatöredékek
előfordulása alapján,90 az arcos edények földbe ke-
rülésével kapcsolatban rendkívüli körülményre
nem következtethetünk; a különböző példányok-
hoz tartozó finom asztali, tároló- és főzőedények
töredékei a teljes betöltésben és a különleges dara-
bokkal együtt is előfordultak. Az eltérő egyedek-
ből származó állatcsontok sem utalnak rendkívüli
szituációra, és nem gondolhatunk a különleges
edények használatával és eltemetésével kapcsola-
tos rituális lakoma lefolytatására sem.91

Mindezek ellenére az a tény, hogy legalább két,
vélhetően különböző típusú antropomorf edény-
hez tartozó töredék került egyazon objektumba,
mindenképpen különlegessé, szokatlanná teszi az
összetétele alapján inkább hulladékgödörnek tűnő
együttest. Figyelemre méltó a gödör szabályos
alakja is, amelyet erre a célra is kiáshattak, de egy
eredetileg tárolási céllal létesített objektum másod-
lagos felhasználásáról is szó lehetett. Annak elle-
nére, hogy a gödröt a településen azonosított 14.
sz. épület közelében létesített nagy kiterjedésű gö-
dörkomplexum szélébe mélyítették (1. kép 3–4), az
épülettel való összefüggés csak feltételezhető, de
nem igazolható. Teljes biztonsággal nem feltételez-
hetjük a leletegyüttes és az épület egykorúságát,
valamint azt sem, hogy a gödörben talált antropo-
morf tárgyakat eredetileg ebben az épületben he-
lyezték el, illetve használták volna.

82 Blatné (Pozsonysárfő): PAVÚK 197., 206, Abb. 108; PAVÚK 1981.
36–37, 80, Abb. 21–22; HANSEN 2007. 298, Taf. 508, 3. 

83 Törökbálint–Dulácska: VIRÁG 1998. Abb. 6. 3a–d
84 I. Cheben Bajč–ról egy ugyancsak Zseliz III. fázisba tartozó lábas

edényt mutat be (CHEBEN 2002. Abb. 1, 3)
85 Összefoglalóan: FÁBIÁN 2005. 10–11; Az arcos fedők és az edé-

nyeket tartó figurák beoszthatók e két kategóriába, így a H.
Schwarzberg által javasolt különválasztást nem tartom indokolt-
nak: SCHWARZBERG 2010.

86 KUZMA 1990. 444–445.
87 MAKKAY 1974. 150; KUZMA 1990. 444–445. 
88 PAVÚK 1969. 309; PODBORSKÝ 1983.73; PODBORSKÝ 1985. 105.
89 Biatorbágy–Tyúkberek: VIRÁG 1998. Abb. 7, 1a–c, Békásmegyer:

KALICZ–MAKKAY 1972. 10, Abb. 6, 3.
90 lásd a 41–44. jegyzeteket.
91 KALLA–RACZKY– V. SZABÓ 2013.
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AZ ARCOS EDÉNYEK „ÉLETÚTJÁNAK”
REKONSTRUKCIÓS LEHETŐSÉGEI

Az arcos/antropomorf edények történetét, megal-
kotásuktól kezdve, egészen a földbe kerülésükig,
nyilvánvalóan döntések sorozata határozta meg.
A kanonizált emberi arcábrázolással ellátott edé-
nyek is kétség kívül meghatározott céllal, adott
helyre készültek, rendeltetésük betöltésének mód -
ja, helye, összességében a földbe kerülésükig leját-
szódó sajátos életút azonban nem ismert szá-
munkra. Vitathatatlan, hogy a kérdés megközelí-
tése tisztán régészeti források alapján nem lehetsé-
ges,92 elsődlegesen mégis, a tárgyak vizsgálata
mellett, a történetet lezáró maradványok előkerü-
lési körülményeinek, illetve a velük való bánás-
mód mikéntjének tanulmányozásával kereshetünk
válaszokat.

AZ ARCOS EDÉNYEK RENDELTETÉSÉNEK
PROBLÉMAKÖRE
Az „M” jellel keretezett, vörös és gyakran sárga
festéssel is ellátott jellegzetes zselizi, és rokonít-
ható szakálháti stílusú arcokat azonos szabályok
szerint, vésett és plasztikus elemekkel, festéssel
kiegészítve alakították ki.93 A leegyszerűsített,
portrészerű vonások nélkül megformált ábrázolás
valószínűsíti, hogy az arc és az egész edény nem
egy adott személy megjelenítésére irányult, ha -
nem szimbolikus tartalommal bírhatott. Ugya-
nakkor az egységes jegyekkel megformált arcok
mellett, az edények díszítésének változatossága
nem csak a készítő önálló elképzelésével, hanem
a rendeltetéssel kapcsolatos egyéni vonások meg-
jelenítésének szándékával is kapcsolatban állha-
tott. Arra vonatkozóan, hogy a szimbolikus arco-
kat miért jelenítették meg stilizált emberalakokra
emlékeztető edényeken, miért társultak gyakran
antropomorf vagy stilizált emberi testre emlékez-
tető alsó részekhez, csak feltételezések állnak ren-
delkezésre.

Az edények típusát, alakját, méretét, továbbá a
rajtuk megjelenített szimbólumokat és mintázatot
bizonyosan előre eldöntött rendeltetésük határozta
meg. Az azonos motívumok értelmezése nagyrészt
még nem világos számunkra, de igen valószínű,
hogy azok megegyező szimbolikus jelentéseket
hordozva,94 konkrét tartalommal bírhattak a kö-
zösségek tagjai számára.95 Bizonyos jelentéstartal-

makhoz nyilvánvalóan konkrét kódolt jelrendszer
tartozott, így az arccal ellátott edények különleges
rendeltetésének rekonstruálásában az ábrázolások
értelmezése alapvető jelentőséggel bír. Ugyanak-
kor, másodlagos jelentésként, az edényeken meg-
jelenő szimbolikus elemeknek a csoportidentitás
kifejezésében is szerepük lehetett.96

A kérdésben kulcsfontosságú, egyelőre köze-
lebbről meg nem határozott mondanivalóval ren-
delkező szimbólumként értékelt,97 arcot keretező
jellegzetes „M” szerű bekarcolás lehetséges értel-
mezésével kapcsolatosan már sokféle elképzelés
született.98 Az edényeket legtöbbször női ábrázo-
lásként definiálták, az „M” alakot termékenység
szimbólumként, illetve a női test leegyszerűsített,
stilizált jelöléseként szemlélték.99 Az „M” jel és az
egész ábrázolás azonban összetettebb jelentéstar-
talommal is bírhatott.100 Bizonyos daraboknál va-
lamiféle maszkábrázolást is feltételeznek,101 más el-
képzelések szerint a jel egyszerűen az áll jelölése
lenne,102 amelyet egyazon edényen talán a szimbo-
likus jel megrajzolásával együttesen jeleníthettek
meg.103

Az „M” jel és az alatta gyakorta alkalmazott,
megsokszorozott „M”-ként felfogható, párhuza-
mosan bekarcolt hullámvonalakra nézve is felme-
rült a termékenységgel, illetve az éltető vízzel való
kapcsolat elképzelése,104 de felvetődött az áll alatti
mintázat szakállként való lehetséges értelmezése
is.105 Utóbbi elképzelés nem csak a zselizi106 és
szakálháti107 arcos edények egy részén előforduló
szakállra, borostára emlékeztető díszítéssel kap-
csolatban került elő, hanem hasonló feltételezés
született a szimbolikus jeles „északi” arcos edé-
nyek „T” alakú díszítésére,108 illetve az arcot záró

92 DOMBORÓCZKI 2013.
93 FÁBIÁN 2005. 13; ORAVECZ 2010. 64. 
94 PAVLŮ 1998. 123; HORVÁTH–HORVÁTH 2013. 48, 49, 80. j. 
95 PAVLŮ 1998. 123; RACZKY–ANDERS 2003; HORVÁTH–HORVÁTH

2013. 49, 80. j. 

96 RACZKY–ANDERS 2003. 167, 170.
97 KALICZ–KOÓS 2000. 20; RACZKY–ANDERS 2003. 163, 170.
98 Összefoglalalóan: FÁBIÁN 2005; HORVÁTH–HORVÁTH 2013.
99 MAURER 1982. 65; GIMBUTAS 1989. 19–21; PAVLŮ 1966. 712; PAVÚK

1969. 314; KALICZ–MAKKAY 1972. 15; LENNEIS 1976. 243–244;
KUZMA 1990. 447; RUTTKAY 1999; FÁBIÁN 2005. 60; DOMBORÓCZKI
2013; HORVÁTH–HORVÁTH 2013. 48, 76. j. 

100 HÖCKMANN 2001. 87–88; RACZKY–ANDERS 2003. 170; FÁBIÁN 2005.
13.

101 MAURER 1982. 65; KUZMA 1990. 447.
102 GOLDMAN 1978. 38; CSENGERI 2014. 53. 
103 HORVÁTH 1983. 80; HORVÁTH–HORVÁTH 2013. 49. 
104 GIMBUTAS 1989 21. 
105 PAVÚK 1994. 171; KALICZ–KOÓS 2000. 20; FÁBIÁN 2005. 13. 
106 Mužla–Čenkov: KUZMA 1990. obr. 3. 1, obr. 4, 3; Keszthely, Zsidi

út: KALICZ 1998. Abb. 12, 11; Budapest, Aranyhegyi út: KALICZ
1998. Abb. 13. kép 2; Szécsény–Ültetés: FÁBIÁN 2005. 7–8. kép;
Budapest, Királyok útja 293: VIRÁG 2013. 302 és Fig. 8; Budapest
Skála: HORVÁTH–HORVÁTH 2013. 5. kép 1, és 6. kép.

107 Szentes–Ilonapart: KALICZ–MAKKAY 1977. Taf. 189, 7; Battonya–
Gödrösök: GOLDMAN 1978. Abb. 8, Taf. 10; Abony 60. lelőhely
(Serkeszék): KOVÁCS 2006. 1. kép

108 KALICZ–KOÓS 2000. 20.
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különböző mintázatra109 nézve is. A szakáll meg-
jelenítése szerint ezekben az esetekben nem zár-
ható ki a férfiábrázolás lehetősége,110 amelyeknek
létezését, a zseliziekre nézve, a Pozsonysárfőn
(Blatné) előkerült111 férfi attribútumos antropomorf
edény is megerősíthet. Ennek a feltevésnek ellent-
mondani látszik, és inkább a női ábrázolás mellett
szól,112 a szakállszerű mintázattal együtt a női mel-
lek megjelenítése az egyik törökbálinti antropo-
morf edényen,113 bár az itt megfogható kettősség
rávilágíthat arra a lehetőségre is, hogy az edények
termékenységgel való összefüggése egyazon pél-
dányon mindekét nem szimbólumaival is kifeje-
zésre kerülhetett. Ugyanakkor a különleges po -
zsony sárfői (Blatné) férfiattribútumos edényről hi-
ányzik a többek által a női test leegyszerűsített
szimbólumaként értelmezett „M” szerű jel, ami
mégiscsak felhívja a figyelmet arra, hogy létezhet-
tek külön női és férfi identitással rendelkező dara-
bok is. Erre a lehetőségre vonatkozóan konkrétab-
ban megfogható elképzelés született az Alföld
északi területein megjelenő karcolt emberi arcok-
kal kapcsolatban, ahol az arcot balról vagy jobbról
keretező szimbólum talán a férfi és a női identitás
jeleként lehet értelmezhető.114 Hogy az „M” jeles
zselizi arcos edények körében létezett-e hasonló
megkülönböztetés, és az, milyen módon kerülhe-
tett kifejezésre, az eddig megismert viszonylag kis
számú és erősen töredékes példány alapján nehe-
zen vizsgálható. Ugyanakkor feltűnő az „M” jel
alatti felület mintázatának több darabon is megfi-
gyelhető különbözősége, ami időrendi eltérés mel-
lett,115 talán ilyesfajta összefüggést is jelezhet. A
szakállábrázolás feltételezése szerint, a hullám- il-
letve cikk-cakk vonalakkal ellátott példányok a
férfi, míg azok, amelyeken az „M” motívum alatt
másfajta mintázat116 jelenik meg, vagy nincs kitöl-

tés,117 a női identitás kifejezésével állhattak kapcso-
latban. Ezt a feltevést a Balatonszárszóról való
egyik arcos töredék is alátámaszthatja, amelyen az
„M” jel alatti díszítés nélküli felület és a női mellek
ábrázolása egyszerre jelenik meg.118 Fenti fejtege-
tések alapján tehát nem lehetetlen, hogy az 1056.
gödör egy női (3. kép 1, 8–9.) és egy férfi (2. kép 1–
3.) identitással rendelkező edény maradványait
foglalta magában. Természetesen létezhettek még
más, jelenleg még nem értelmezhető szimbólumok
is, amelyek hasonló, vagy egyéb megkülönbözte-
tést célozhattak. Ezek körébe tartozhatnak az edé-
nyek homlokrészén megjelenített jelképek is, ame-
lyek egyebek mellett hajpánt, fejdísz, vagy a haj áb-
rázolásaként,119 női viseleti elemként is értelmez-
hetőek lehetnek. A női viseleti elemek szakállmin-
tával való közös megjelenítése ismét a törökbálinti
edény által felvetett kettősségre mutathat rá.
Domboróczki L, a „sarlómotívumos” edényeken
előforduló arcábrázolásokat, a szakálháti arcos
edények „M” jeleihez hasonlóan, ugyancsak a női
és férfi princípiumot, valamint a születő életet
együtt ábrázoló komplex termékenység szimbólu-
mokként értelmezte.120

A legtöbb kutató egyetért abban, hogy az arcos
edények, antropomorf ábrázolások mágikus tartal-
mat hordozhattak. Ennek lényege egy természet-
feletti lény vagy ős szimbolikus megjelenítése le-
hetett,121 vagy a természet felett álló hatalmakkal
összefüggő valamely fogalom megjelenítéséhez
kapcsolódhatott.122 Azt a feltevést, miszerint a zárt
szájakat és szemeket megjelenítő123 ábrázolások ha-
lottakat, őssé, természetfeletti lénnyé vált szemé-
lyeket124 ábrázolnának, a zselizi és szakálháti terü-
leten kívül előforduló nyitott szemű példák alap-
ján125 kevéssé valószínűsíthető, jóllehet ezek a kü-
lönbségek az egyes területeken megjelenő arcos
edények között ma még nem értelmezhető gondo-
lati eltéréseket is tükrözhetnek.109 HELLEBRANDT 2001. 10; CSENGERI 2014. 54.

110 PAVÚK 1994. 171; KALICZ–KOÓS 2000. 20; FÁBIÁN 2005. 13; CSEN-
GERI 2014. 54.

111 Blatné (Pozsonysárfő): PAVÚK 1978. 206, Abb. 108; PAVÚK 1981.
36–37, 80, Abb. 21–22;

112 FÁBIÁN 2005. 13.
113 VIRÁG 2000. 389, és Fig. 2, 1.
114 RACZKY–ANDERS 2003. 163, 166; RACZKY 2015, 30, 47; Ugyanakkor

az újabb B.–A.–Z. megyei leletek és a garadnai arcos edények
alapján Csengeri P. felvetette, hogy ezeket az ábrázolásokat bal-
kezes személyek is készíthették: CSENGERI 2014. 52.

115 Ezek természetesen időrendi különbségből fakadó eltérések is
lehetnek, ha figyelembe vesszük, hogy a legtöbb üres „M” alatti
mező a késői időszakra keltezhető békásmegyeri telepről szár-
mazik. Ugyanakkor Budapest, Aranyhegyi útról két, vélhetően
azonos időszakhoz tartozó eltérő mintázatú töredék is ismere-
tes. 

116 Pl. Budapest, Aranyhegyi út: KALICZ 1998. Abb 12, 10; Szécsény–
Ültetés 2. sz. edény: Fábián 2005. 4. kép; Szécsény–Ültetés 3. sz.
edény: FÁBIÁN 2005. 5. kép.

117 Budapest–Békásmegyer: KALICZ–MAKKAY 1972. Abb. 6, 3; KALICZ
1998. Abb. 12. 2, 8; Abb. 13, 1; ; Szécsény–Ültetés 4. sz. edény:
FÁBIÁN 2005. 6. kép.

118 Balatonszárszó–Kiserdei dűlő: MARTON 2008. 204, Fig. 5. 1;VIRÁG
2013. fig. 12. 13; MARTON 2015. 57. tábla 1. 

119 Pl. Budapest, Aranyhegyi út: KALICZ 1998. Abb. 13, 2; KOVÁCS
2014. 20; Csengeri P. a „sarlómotívumos” edények esetében is
elfogadhatónak tartja ezt a feltételezést: CSENGERI 2014. 52. 

120 DOMBORÓCZKI 2005. 12–13; DOMBORÓCZKI 2013. 499
121 KALICZ 1970. 37; LÁSZLÓ 1972. 224–234; LENNEIS 1976. 243–244;

PAVLŮ 1998. 121; HÖCKMANN 2001. 87–88; RACZKY–ANDERS 2003.
170; FÁBIÁN 2005. 14; CSENGERI 2014. 54.

122 HORVÁTH–HORVÁTH 2013. 49. 
123 ORAVECZ 2010. 63; HORVÁTH–HORVÁTH 2013. 48.
124 ORAVECZ 2010. 63.
125 A közép–európai VK és az „északi” szimbolikus edények köré-

ben nyitott szemű ábrázolások is ismertek. Pl.: PAVLŮ 1966. Fig.
216. 71–72; SCHWARZBERG 2014. Abb. 11. 1–4, 9; CSENGERI 2014. 52.
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A legáltalánosabb elképzelés szerint az edények
„kultikus” jellegű tároló és/vagy rontás ellen vé -
dő, bajelhárító funkcióval rendelkezhettek,126 il-
letve ünnepi rítusok, áldozati szertartások tárgya-
iként szerepelhettek,127 amire több edény lelő körül -
ményei is utalnak.128 Bizonyos darabjaik a termé-
kenységi rítusokban kaphattak szerepet,129 de mé-
retüktől, alakjuktól függően, különböző funkcióval
is bírhattak;130 élelem (gabona vagy vetőmag),131

víz vagy valamilyen folyadék tárolására, szállítá-
sára,132 a kisebbek étel-italáldozatok bemutatá-
sára133 szolgálhattak. 

Az arcos ábrázolások vélhetően óvó-védő cél-
zattal kerültek az edényekre, átlényegítésük azon-
ban nem jelentette azt, hogy ezek a különleges ke-
rámiák kizárólag „kultikus” célt szolgáltak vol -
na.134 Bármilyen funkciót töltöttek is be, áttételesen
a termékenység biztosításával kapcsolatos hiede-
lemvilág részesei lehettek. Védték a bennük elhe-
lyezett javakat (gabonát, folyadékot), így befolyá-
solva a leendő termény sorsát, vélhetően terméke-
nyítő, bajelhárító célzattal. A női test és esetleg a
férfias jellegek szimbolikus megjelenítése mellett,
a vetőmag, az éltető víz védelem alatt álló tárolása
is mind a termékenység garantálásával hozható
összefüggésbe.135

A Zseliz körben előforduló gömbszelet vagy pa-
lack alakú, illetve lábas/antropomorf és ember-
arcú zoomorf136 lábas edények egyaránt szolgálhat-
tak a bennük szimbolikusan elhelyezett javak be-
fogadására, védelmezésére, őrzésére, illetve áldo-
zati cselekményekben való részvételre is. A velük
való bánásmód az egyes típusokkal kapcsolatban
nem mutat rendeltetés béli különbözőséget; min-
degyik változatnál igazolható a rituális körülmé-
nyek között történő eltemetés is.137 Az emberi arc-

cal ellátott edények különböző megformálása alap-
ján azonban mégis feltételezhetünk eltérő funkciót
a Zseliz körben megjelenő típusokkal kapcsolat-
ban, amelyet a palack alakúak esetében a méret,138

illetve az egy vagy két emberi arc ábrázolása is
meghatározhatott. Hasonló módon formai-funkci-
onális szempontból több típus és változat különít-
hető el a Szakálhát-kultúra edényei között is.139

A zselizi és szakálháti arcos edények között
megfigyelhető formai és méretbeli eltérések, a
szimbólumrendszer egyes elemeinek szoros rokon-
sága ellenére is, funkcionális különbözőségre utal-
nak a két kör kerámiái között. A zseliziek közül hi-
ányoznak a nagyméretű hombárok és a palack ala-
kúak nyakrészét megjelenítő hengeres testű edé-
nyek, a szakálháti körben viszont nem szerepelnek
gömbszelet alakú140 és lábbal ellátott példányok. A
jelentősebb mennyiségű szemes gabona befogadá-
sára is alkalmas szakálhátiakkal ellentétben, mére-
tüket tekintve a zseliziek valódi tároló funkciót
nem tölthettek be; esetükben a javak szimbolikus
elhelyezése és védelme, illetve étel- és italáldozatok
bemutatása lehetett az elsődleges cél.141

A felhozott különbözőségek is jól jelzik, hogy a
szakálháti kapcsolatokra utaló közös meghatározó
jellegzetességek ellenére is, a zselizi közösségek
saját képükre formálták, saját díszítőstílusukkal
látták el, és némileg más módon is használhatták
az arcos ábrázolásokat, ezzel is kifejezve saját iden-
titásukat. A méretbeli eltérések és a különböző dí-
szítőstílus dacára, a közös vonások, úgymint a pa-
lack alak, a karcolt vagy vésett formában megje-
lenő „M” szerű jel,142 és a vörös sárga festés,143

mindkét körben hasonló jelentéstartalommal ren-
delkezhetett. Esetleg ide sorolható az edények
hasán megjelenő spirálminta is.144 Ugyanakkor a
Szakálhát körben jellemző egyes alapvető szimbo-
likus elemek145 a zselizi edényekre nem kerültek át.126 KUZMA 1990. 450; CSENGERI 2011; CSENGERI 2014. 54.

127 LÁSZLÓ 1972.235; MAKKAY 1978. 29; KUZMA 1990. 450; SIKLÓDI
1991. 39; HAJDÚ 2007; CSENGERI 2014. 54.

128 VIRÁG 1995; VIRÁG 2000; SIKLÓDI 1991. 43–44; CSENGERI 2014. 54.
129 KALICZ 1970. 37; LÁSZLÓ 1972. 224–234; LENNEIS 1976. 243–244;

PAVLŮ 1998. 121; HÖCKMANN 2001. 87–88; RACZKY–ANDERS 2003.
170; FÁBIÁN 2005. 14. 

130 KALICZ–KOÓS 2000. 19; PAVLŮ 1998. 121; HORVÁTH–HORVÁTH
2013. 92.

131 KALICZ 1970. 37; KALCZ–KOÓS 2000. 22; FÁBIÁN 2005. 14; CSENGERI
2014. 54. 

132 GIMBUTAS 1989. 21; PAVLŮ 1998. 121.
133 LÁSZLÓ 1972. 224–235; FÁBIÁN 2005.14; HORVÁTH–HORVÁTH 2013.

50. 
134 KALICZ 1970. 37; LÁSZLÓ 1972. 235; PAVLŮ 1998. 121; FÁBIÁN 2005.

14. 
135 DOMBORÓCZKI 2013.
136 EGRY 2006.
137 Gömbszelet alakú: Királyok útja: VIRÁG 2013. Palack alakú: egy-

kori Skála: HORVÁTH–HORVÁTH 2013. Antropomorf: Törökbá-
lint–Dulácska: VIRÁG 1998, 2000. Emberarcú zoomorf: Moson-
szentmiklós–Egyéni földek: EGRY 2006.

138 A kisebbek pl. szertartásokban közreműködő ivóedények lehet-
tek. HORVÁTH–HORVÁTH 2013. 50.

139SEBŐK–KOVÁCS 2009. 82, 85. 
140Az északi „sarlómotívumos” edények között viszont a közepes

és nagymérető palack alakúak mellett előfordul a gömbszelet
alakú típus arcos edényként való használata: CSENGERI 2014. 50.

141 HORVÁT–HORVÁTH 2013. 50. 
142 KALICZ–MAKKAY 1972; KALICZ–KOÓS 2000. 18; RACZKY–ANDERS

2003. 167–171. 
143 A vörös szín szokványos, gyakran előfordul önállóan vagy sár-

gával kombinálva az arcos edényeken: KALICZ–MAKKAY 1977.
91–92; KALICZ–KOÓS 2000. 18–20. 

144 KALICZ–MAKKAY 1977. 189. ábra 2, 7, 11; REGENYE 1995. 143;
VIRÁG 2009. Szakálhátiak összegyűjtve: ORAVECZ 2010.

145 VIRÁG 2009. A Szakálhát–kultúra edényeinek tarkódíszei, vagy
a fésűmotívum az M alakhoz hasonlóan nem tekinthető közön-
séges díszítőelemnek, mivel csak ritka, és mindig különlegesnek
tartható ábrázolásokkal összefüggésben szerepelnek. Össze-
gyűjtve: ORAVECZ 2010. 60. 
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Összefoglalóan elmondható, hogy a Zseliz kör
arcos illetve antropomorf edényei a szigorú arcáb-
rázolás ellenére is, többféle funkcióval bírhattak.

A ZSELIZI ARCOS/ANTROPOMORF EDÉNYEK ELŐKE-
RÜLÉSI KÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA
Nyilvánvaló, hogy az előkerülési körülmények el-
sősorban az edény életének utolsó fázisára, elteme-
tésének szituációjára utalnak. Használatuk miként-
jére azonban a maradványok alapján nehéz követ-
keztetni,146 mégsem érdektelen az eddig megismert
adatok összefoglalása, amely közvetetten ugyan,
de újabb összefüggésekre világíthat rá.

A Zseliz időszak Dunántúlról jelenleg ismert
emberi arccal ellátott edényei, a Skálánál temetke-
zésben feltárt,147 és a mosonszentmiklósi gödörből
való emberarcú madár alakú példánytól el te kint -
ve, töredékes, illetve hiányos állapotban kerültek
elő. Az egyes darabok találási körülményeiről sok
esetben nincs elegendő információ, így azok egy
része,148 a legkorábban Békásmegyerről ismere-
tessé vált jelentős számú darabbal együtt,149 első-
sorban a tipológiai és időrendi értékelés számára
alkalmas szórványleletként szemlélhető. Ennek el-
lenére, viszonylag jelentős szá mú előfordulásuk jól
kifejezi e különleges tárgyak kiemelten fontos sze-
repét a Budapest környéki települések életében.

A régebbi ásatásokból való töredékekkel kap-
csolatban néhányszor rendelkezünk, elsősorban
gödörobjektumokra utaló adatokkal, ezek azonban
a körülmények részletes elemzését nem teszik le-
hetővé.150 Bővebben az újabb leletek és közlések
kapcsán tájékozódhatunk.151

Gödrökkel való kapcsolat
A megfelelően adatolt arcos edények maradványa-
inak többsége töredékes állapotban, különféle göd-
rökből származik, ahol a Növény utcában előke-
rültekhez hasonló módon, más leletek közé keve-
redve, többnyire esetleges helyzetben feküdtek,
így a maradványok gondos elhelyezéséről esetük-
ben nem beszélhetünk.

Amennyiben megfigyelhető volt, egyazon lelet-
összefüggésből legtöbbször csak az edények egy-
egy darabja, általában a teljes arcrész, vagy annak
csak töredéke került elő.152 Ritkábban több példány
darabjai,153 vagy ugyanannak az edénynek több tö-
redéke is azonosítható egyazon gödörben.154 Az
edények további, sokszor nehezen felismerhető
darabjait bizonyára egyéb helyekre, más gödrökbe
dobták, vagy szétszórták.155 E jelenség alapján le-
hetséges, hogy a töredékek együvé temetését az
esetek többségében valamilyen okból nem tartot-
ták szükségesnek, esetleg kifejezetten kerülhet-
ték.156

Annak ellenre, hogy nem mindig dönthető el,
bizonyosnak látszik, hogy a gödörből előkerülő
edénytöredékek között voltak egyszerűen bedo-
bott és szándékosan eltemetett darabok is. Ugya-
nakkor az áldozógödör funkció, többszöri áldozat
nyoma rendkívül nehezen bizonyítható, illetve
problematikus az áldozógödör és az áldozatot kö-
vető deponáló gödör megkülönböztetése is.157

Azok az objektumok, amelyek egyéb leletekben,
jellegzetességekben nem különböznek a többitől,
csupán az arcos töredékek előfordulása alapján
nem sorolhatók bizonyosan a rituális gödrök
közé.158 Az azonban mindenképpen szokványostól
eltérő körülményt jelez, ha az arcos edény darabjai
más különleges leletekkel, magányosan, rituális te-
metkezésből vagy rétegződést mutató gödrökből
kerülnek elő.159 A Növény utcai 1056. gödör eseté-

146 SIKLÓSI 2010. 330.
147 HORVÁTH–HORVÁTH 2013.
148 Törökbálint–Dulácska: szórvány: VIRÁG 1998. Abb. 6. 2; VIRÁG

2000. fig 4. 1; VIRÁG 2013. fig. 11, 4. Szécsény–Ültetés: tisztázat-
lan: FÁBIÁN 2005. 9, 6. kép. Győr–Pápai vám: nincs adat: MITHAY
1966; VIRÁG 2013, fig. 11. 11; Biatorbágy–Tyúkberek: A lelőhely-
ről 2 db festett arcos edény töredékről történik említés: REMÉ-
NYI–TÓTH 2004. 162; HORVÁTH–REMÉNYI–TÓTH 2004. 6. kép 5;
VIRÁG 2013. fig. 11. 5.

149 Az 1930–as években Bp. III. ker. Pünkösdfürdőtől délre végzett
feltárásból több töredék ismert, többségük közelebbi kontextus
megjelölése nélkül: TOMPA 1937. Taf. 8, 3; TOMPA 1942. Taf. 1. 11–
12; KALICZ–SCHREIBER 1969. 35–37; VIRÁG 2013. fig. 12. 3, 6, 7, 11,
12.) Néhány esetben „Kollár föld VI. árok” (VIRÁG 2013. fig. 12.
2.), illetve „Kollár föld VII. árok” (VIRÁG 2013. fig. 12, 4, 23.) meg-
jelölés szerepel. Az „Egyetértés TSz VI. blokk” lelőhelyű töredék
ismert (GÁBORINÉ CSÁNK 1964. 7. kép 3, 209; VIRÁG 2013. fig. 12.
8.) eredetileg nem arcos edényként került közlésre (GÁBORINÉ
CSÁNK 1964. 209.). „Békásmegyer–Gázcsőárok” több töredék,
közelebbi összefüggés nélkül (KALICZ–SCHREIBER 1969. 35, 37.) 

150 Törökbálint–Dulácska: 136. gödör: VIRÁG 1998. Abb. 6, 2, 3/a–
d; VIRÁG 2000. fig. 4. 2., fig 6. 1a–c; Szécsény–Ültetés: darabjaira
a 20. gödörben találtak: FÁBIÁN 2005. 11, 7. kép 1a–b; Budapest
III. ker., Aranyhegyi út (Mocsáros) E/1 és K/12. gödör: KALICZ
1998. Abb. 12, 10; Abb. 13, 2.

151 VIRÁG 1998; VIRÁG 2000; FÁBIÁN 2005; VIRÁG 2013.

152 Királyok útja: VIRÁG 2013; Biatorbágy–Tyúkberek 36. gödör:
VIRÁG 1998. Abb. 7, 1a–c; VIRÁG 2000. fig. 4. 3a–b; VIRÁG: 2013.
fig. 11, 7; Szécsény: FÁBIÁN 2005). Mužla–Čenkov más
attributum alapján azonosítható edény: KUZMA 1990. 431, obr.
5–6/7.

153 Növény utca 1056. obj., Törökbálint–Dulácska: VIRÁG 1998. 68–
69; Mužla–Čenkov obj. 9: KUZMA 1990. 430, obr. 4, 2, obr. 4, 5. 

154 Növény u. 1056. obj.; Biatorbágy–Tyúkberek: VIRÁG 1998. Abb.
7. 1/a–c; Törökbálint–Dulácska: VIRÁG 1998. Abb. 2/1a–c, 3.
1/a–c, 4. 1/a–c.

155 Ezt igazolják a nagyobb feltárások adatai is, bár a humusz gépi
eltávolítása és az eredeti járószintek pusztulása ezeknek a kö-
rülményeknek a felderítését nem teszi lehetővé. 

156 Elképzelhető az is, hogy az edénytöredékek elszórása véletlen-
szerű lehetett, hiszen a DVK gödreiből általánosságban kevés
az összeállítható edény.

157 MAKKAY 1978. 31–32; HAJDÚ 2007.
158 SIKLÓSI 2010. 329–330. 
159 Összefoglalóan: CSENGERI 2011. 84.
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ben a különleges leleteket egyedül az antropomorf
leletek képviselik, a gödör egyéb jellegzetességei
nem utalnak a maradványok rituális eltemetésére.

Igen kivételesnek tartható a bizonyíthatóan ép,
vagy töredékeiből teljes egészében összeállítható,
igazolhatóan teljes, esetleg részleges állapotban
gondosan gödörbe elföldelt arcos edény előkerü-
lése. Biztosan ilyen a Mosonszentmiklóson feltárt
„M” jellel keretezett emberi arccal rendelkező ma-
dártestű lábas edény, amelyet egy ház sarkában
megásott gödörben, épületomladékkal és két őrlő-
kővel együtt ép állapotban temették el.160 Kivételt
jelenthet még az 1960-ban leletmentés során több
darabban, hiányosan, de rekonstruálható állapot-
ban Békásmegyeren megtalált kétarcú edény,161

amellyel kapcsolatban gyanítható, hogy talán a tel-
jes, illetve közel teljes edény eltemetéséről, vagy
töredékeinek egyazon helyen, vagy egymás köze-
lében történő elföldeléséről lehetett szó. Bár az
„M” jelű arcos edények nyakrészének Szakálhát-
kultúra körében megfigyelt szándékos eltemeté-
sére162 jelenleg nem ismerünk biztos példát a Zseliz
körben, a Növény utcai nyakrésszel kapcsolatban
mégis felmerülhet ez a lehetőség, annak ellenére,
hogy nem teljes egészében előkerült nyakrészről
beszélhetünk, és a darabok elszórtan feküdtek a
gödör alsó részében. 

Az arcosokhoz hasonló bánásmódot feltételez-
hetünk a lábas edényekkel kapcsolatban is, ame-
lyek leginkább megjelenítik az antropomorf jelle-
get. Többségük gödörből való, jelenlétükre sokszor
csak a lábak előkerülése alapján gondolhatunk.163

Általában hiányosan, hulladékgödörnek tűnő ob-
jektumokban kerülnek elő, de találunk adatot kis-
méretű, csaknem ép edényke épület közelében,
edénydepóban történt, szimbolikus emberáldozat-
ként értelmezett eltemetésére is.164 A teljes mérték-
ben antropomorf ábrázolásnak tekinthető ritkán
előforduló ülő arcos edényeket, ugyancsak értel-
mezhetjük a lábas edények egy változatának. Az
eddig ismert két példány rituális körülmények kö-
zött történt szándékos eltemetése nem vonható

kétségbe.165 A lábas edények körébe is besorolható
a mosonszentmiklósi négy lábon álló emberarcú
madár alakú edény is, amelyet ugyancsak bizo-
nyíthatóan rituális körülmények között temettek
el. 166

A hulladékgödörként funkcionáló hosszanti, és
más alaktalan, hulladékot tartalmazó gödörből
való töredékek esetében, az egyszerű kidobás/el-
távolítás tényén túl, semmiképp sem gondolha-
tunk a maradványok kiiktatásának különleges kö-
rülményére. A szabályos gödrök alakja és szokvá-
nyostól eltérő leletösszetétele viszont utalhat az
emberarcú edénymaradványok, esetleg egész szer-
tartási készlet, megújítást megelőző egyidejű meg-
semmisítésére, rituális eltemetésére, ami a török-
bálinti antropomorf edények esetében bizonyít-
ható is. A Békásmegyer–Gázcsőárokban előkerült
kétarcú edénnyel kapcsolatban is gyanítható a ma-
radványok tudatos, illetve szándékos elföldelése.
Joggal merülhet fel az arcrész rituális körülmények
között történt eltemetése Balatonszárszón is, ahol
egy edénykészlet vélhetően tudatos depozícióját
befoglaló gödörben két további töredék is előke-
rült, amelyek közül az egyik különleges díszű, a
másik pedig, arcos edényből való. 167

A gödörbe temetés különleges körülményei az
AVK északi települési tömbjében és a Szakálhát-
kultúra körében is kimutathatóak,168 de van adat
arra is, hogy ilyen edények darabjait hulladékgö-
dörbe dobták.169 Az újabb kutatások fényében170

nem zárható ki egyes arcos edények lakomákon
való használata sem.171 A teljes edények gödrökben
történő elföldelése vagy arcábrázolásos darabjaik
eltemetése ezzel kapcsolatos emlékeztető szere-
pükre is utalhat, de eltemetésükkel összefüggés-
ben más jellegű rituális közösségi eseményekre
/szertartásokra is gondolni lehet.172

A Zseliz körben egy településen belül a marad-
ványokkal való bánásmódnak, egymással párhu-
zamosan is, többféle gyakorlata létezhetett. Török-
bálint–Dulácskán a teljes egészében feltárt 3. sz.
ház közelében több arcos/antropomorf edényhez
tartozó töredék is napvilágot látott. Az épület
északi végénél feltárt, aljában több mélyedésből160 EGRY 2006, 127.

161 KALICZ–SCHREIBER 1969. 35; KALICZ–MAKKAY 1972. Abb. 6, 3;
KALICZ 1998; VIRÁG 2013. fig. 11. 9. A publikációkban „Pünkösd-
fürdő környéke” vagy Budapest–Békásmegyer lelőhellyel közölt
edény 1960–ban a Pünkösdfürdő területén gázcsőárokban vég-
zett leletmentés során került elő, így a leltárkönyvi bejegyzés
alapján indokolt a Békásmegyer–Gázcsőárok lelőhelynév hasz-
nálata. 

162 RACZKY 1982. 223–224; RACZKY 1992. 151. 
163 Törökbálint–Dulácska: VIRÁG 1998. Abb. 6, 4, 6. Biatorbágy–

Tyúkberek: VIRÁG 1998. Abb. 6, 5, 7; Növény utca: közöletlen.
Ásatási dokumentáció a BTM Adattárában.

164 Tešětice–Kyjovice: KAZDOVÁ 1999. 125–132.

165 VIRÁG 1989; VIRÁG 2000.
166 EGRY 2006, 127.
167 MARTON 2015. 76. 
168 Tiszaug–Vasútállomás: RACZKY 1982. 223, 226; Tiszaigar: RACZKY

1992. 151; Gyoma–Őzed: GOLDMAN–SZÉNÁSZKY 2002. 55; CSEN-
GERI 2011. 83; CSENGERI 2014. 54; KOVÁCS 2014. 17, 20. 

169 RACZKY 1982. 223–224, 226; KOVÁCS 2014. 17–19; CSENGERI 2011.
85; CSENGERI 2014. 54.

170 KALLA–RACZKY–V. SZABÓ 2013.
171 CSENGERI 2014. 55.
172 CSENGERI 2014. 54–55.
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álló 136. sz. gödörkomplexumban,173 egy palack
alakú arcos edényhez tartozó töredék174 mellett, ki-
egészíthető lábas edény,175 radiolarit penge, egyéb
kőeszköz, kövek, őrlőkő töredékek, paticsok és
edénytöredékek kerültek elő. Az egyébként kevés
állatcsonton kívül, az épülethez közel eső déli rész
aljában nagy mennyiségű halomba gyűjtött állat-
csont feküdt. A gödör együttes leletei szokványos
hulladékgödörre is utalhatnak, ennek ellenére nem
zárható ki az arcos/lábas edény töredékének szán-
dékos eltemetése a gödör házhoz közel eső szélé-
nél. Ezzel szemben mindenképpen rituális körül-
mények között történő eltemetésről van szó a két,
mindmáig különleges, ülő alakként rekonstruál-
ható antropomorf edény esetében, amelyeknek da-
rabjai a 3. ház DK-i sarkánál feltárt mély aknaszerű
gödörből kerültek elő. 176 Mindezekkel ellentétben,
a lelőhelyen szórványként előkerült arcos edény
töredék177 földbe kerülésével kapcsolatban rendkí-
vüli körülményre nem gondolhatunk.

Épületekkel való kapcsolat
Az arcos edények házban való elhelyezését a
Zseliz időszakból jelenleg csak a Szécsény–Ültetés-
ről származó, omladékok között előkerült töredé-
kek178 igazolják a legegyértelműbben. Az egyik
edény összeállítható nyakrészének darabjait egy
halomban, arccal lefelé borulva az 1. háznak neve-
zett paticsos omladékréteg elbontásakor találták
meg,179 egy további arcrész töredék pedig, a ház-
ban található kövekből rakott, vékonyan lesározott
tűzhely szélén feküdt.180 Az edényeken kívül több
antropomorf töredék és zoomorf plasztikus ábrá-
zolás is előkerült, ami igazolja, hogy a rituális cse-
lekmények kellékeit a házon belül, egy arra kijelölt
helyen tartották.181 A házzal való kapcsolat lehető-
ségét veti fel az is, hogy további két töredéket, az
épületet körülvevő gödrökben találtak meg.182 A
20. gödörből való, teljesen restaurált edény eseté-
ben azonban nincs utalás az objektum jellegére és
egyéb leletekre, így a leletegyüttes összetétele nem
ismert. Ekképpen csak feltételezni tudjuk, hogy
hulladékgödör-szerű objektumról lehetett szó, el-

lentétben a szabályos kerek 15. sz. gödörrel, amely-
nek égett, paticstörmelékes betöltése,183 az épület
leégésével, esetleg szándékos, rituális leégetésével
is kapcsolatban állhatott. Az a tény, hogy a ház
omladéka közül az edényeknek csak egyes töredé-
kei (arcos részei) kerültek elő, jelzi, hogy az arcos
edények a ház pusztulásakor már töredékes álla-
potban voltak. Az épület leégése és az arcos edé-
nyek töredékes állapotú előkerülése alapján így
esetleg az épület és az arcos edények együttes
szándékos megsemmisítésére is gondolhatunk. A
szécsényi település jól példázza azt is, hogy a
Zseliz körben arcos edények maradványai egya-
zon településen belül épületben és gödörben is elő-
fordulhatnak.184

Különleges (köztük arcos) edényeket, és tárgya-
kat a szécsényihez hasonlóan, házak paticsomla-
déka között, illetve házak környékéről a Szakálhát-
kultúra körében is megfigyeltek,185 de van erre
példa a részben egykorú bánáti Bucovaţ-csoport
parcai (Parţa) lelőhelyén is.186 Ugyanakkor a DVK
épületeinek omladéka, padlószintje általában nem
kerül elő, a szécsényi példa mégis igazolhatja az
arcos edények épületen belüli elhelyezését a Buda-
pest környéki, dunántúli, illetve közép-európai és
települések esetében is. Közvetetten erre utal a mo-
sonszentmiklósi madár alakú arcos edény is, ame-
lyet egy oszlopvázas lakóház leghátsó északi, sar-
kában kiásott gödörbe temettek el.187

Annak ellenére, hogy a körülmények miatt a
DVK telepein aligha számíthatunk biztosan a belső
térben elhelyezett arcos/antropomorf ábrázolások
maradványainak eredeti elhelyezési helyükön való
előkerülésére, a lakóházakkal való egykori kapcso-
latra az épületekkel összefüggő, vagy környeze-
tükben elhelyezkedő gödrökből előkerült darabok
is felhívják a figyelmet. Nehezen igazolható, de
biztosabban ilyenek lehetnek a házak külső falát
kísérő hosszanti beásások,188 és esetleg ebbe a
körbe vonhatók az épületek körzetében talált sza-
bályos,189 és szabálytalan gödrök is, bár ezekről in-
kább csak feltételezni lehet, hogy azok a közeli
házból kikerülő maradványokat fogadták be.
Noha épület közelében létesült a Növény utcában
feltárt 1056. sz. objektum is, kapcsolatuk kétséget

173 Közöletlen: Ásatási dokumentáció a BTM Adattárában.
174 VIRÁG 1998. Abb. 6, 2; VIRÁG 2000. fig. 4. 2. 
175 VIRÁG 1998. Abb. 6, 3a–d; VIRÁG 2000. fig. 6. 1a–c. Sajnos a precíz

dokumentáció ellenére sem azonosítható az arcrész és a lábas
edény előkerülésének pontos helye. 

176 VIRÁG 1998. Abb. 6, 3a–d; VIRÁG 2000.
177 VIRÁG 1998. Abb. 6, 1; VIRÁG 2000. fig. 4, 1. 
178 FÁBIÁN 2005. 8, 2–3. 4. kép
179 FÁBIÁN 2005. 8, 2–3. kép
180 FÁBIÁN 2005. 8, 4. kép
181 Azt viszont nem jelenti, hogy maga a cselekmény a lakóházon

belül zajlott volna: FÁBIÁN 2005. 14. 
182 FÁBIÁN 2005. 14.

183 FÁBIÁN 2005. 9.
184 FÁBIÁN 2005. 
185 Szentes–Ilonapart: CSALOG 1966. 50–51; HORVÁTH 1983; Batto-

nya–Gödrösök: GOLDMAN 1978. 13–14, 19–26; és Battonya–Pa-
rázstanya: SZÉNÁSZKY 1977. 216; SZÉNÁSZKY 1990. 153.

186 Parţa: RUS–LAZAROVICI 1991. 93–99. 
187 EGRY 2006, 127.
188 Budapest XXII. ker., Növény utca 373. objektum. 
189 Szécsény–Ültetés: A 3. sz. töredéket az 1. ház közelében elhe-

lyezkedő 15. gödörben találták. FÁBIÁN 2005. 9, 5. kép
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kizáróan nem bizonyítható. Az épülettel való ösz-
szefüggés csak sejthető Törökbálint–Dulácskán is,
ahol a 3. sz. ház környezetében két objektumból,
egy komplexumból és egy szabályos aknaszerű
gödörből összesen négy antropomorf ábrázolás ke-
rült elő.190

Noha egyértelmű bizonyítékkal továbbra sem
rendelkezünk, mégis nyilvánvaló, hogy az edénye-
ket a lakóházakban, meghatározott helyen tartot-
ták, valószínűleg az épületek északi, legbensősé-
gesebb helyiségében.191 Őrző-védő szerepüket is
ott tölthették be, az viszont, hogy maguk a szerta-
rások (pl. étel-ital áldozat bemutatása) a lakóháza-
kon belül zajlottak volna, jelenleg nem igazol-
ható.192

Temetkezések
Arcos, illetve antropomorf edény sírba helyezésé-
vel kapcsolatban csak kevés adattal rendelke-
zünk.193 A Zseliz körben mindmáig ismert egyetlen
ép példány jól megfigyelt körülmények között Bu-
dapesten, az egykori budai Skála áruház parkoló-
jában került elő. A vélhetően ivóedényként hasz-
nált kisméretű példányt194 egy szokványostól el-
térő módon különleges körülmények között elte-
metett emberpár lábaihoz helyezték. A feltételezé-
sek szerint „kultikus” céllal megölt emberpár sír-
jából való edény, amely egyúttal sírmelléklet és
„kultuszcselekmény” részese is volt, újabb bizo-
nyítéka az edénytípus hétköznapi életből kivont
jellegének. Maga a temetkezés ugyanakkor a „kul-
tikus” cselekmény lejátszódásának színhelye is,
így a befogadó gödör egyben sírként és „kultusz-
gödörként” is funkcionált.195 Hasonló, de összetet-
tebb cselekményekre utaló jelenségeket figyeltek
meg Abony–Serkeszék késő szakálháti település-
részén is, ahol egy árokrendszerhez köthető gödör-
ben ugyancsak egy szabálytalan temetkezés társa-
ságában találtak hengeres testű arcos edényt. A
mindezek mellett nagy mennyiségű díszített
edénytöredéket, és más különleges leletet is tartal-
mazó objektum áldozógödörként került interpre-
tálásra.196

Rituális temetés részeseként kerülhettek sírba
eredetileg ép állapotú arcos edények a Zseliz
körön kívül, az ún. „sarlómotívummal” jellemez-
hető edények elterjedési területén is. Az AVK 3–4.
fázisából Garadnáról közölt Csengeri P. arcos
edényt különlegesnek tekinthető temetkezésből,197

de sírból való származást feltételeznek a piros fes-
tésű emberi koponyacsontokkal együtt Mezőzom-
borban előkerült, eredetileg több edénnyel együtt
eltemetett arcos edénnyel kapcsolatban is.198

Annak ellenére, hogy rajtuk az „M” jeltől külön-
böző szimbolika jelenik meg, a sírba helyezés szo-
kását és rituális körülményeit ezek az edények is
bizonyítják. 

A Zseliz körben, a Skálánál hitelesen feltárt te-
metkezésből előkerült példányon kívül, nem isme-
rünk ép állapotú arcos edényt, de más összefüg-
gésben több adat is utal az edénytípus sírba helye-
zésére. Veszprém–Nádortelep lelőhelyen, egy is-
meretlen tájolású zsugorított helyzetű csontvázzal
együtt, két bomba alakú edény és egy alacsony
csőtalpas tál társaságában, egy hengeres nyakú,
gömbös hasú amfora is előkerült, amelynek hi-
ányzó felső részén, az edény formája, és a nyakrész
aszimmetrikus mintája alapján eredetileg arcábrá-
zolás lehetett (5. kép 6.).199 A nyakrész hiányossága
ellenére is, a váll díszítése, illetve az edény formája
alapján, eredetileg szintén emberarcú edény lehe-
tett, és állapota szerint vélhetően sírból származhat
a Bajóton pontos lelő körülmények nélkül előke-
rült példány is (5. kép 3.).200

Az eddig megismert adatok arra utalnak, hogy
a sírokba ritkán, de ép állapotú, és csonka, vagy
csonkított, hiányzó arcú palack alakú edényeket is
eltemettek. Úgy tűnik, ezek kisebb méretűek a
gödrökből előkerült rekonstruálható példányok-
nál, magasságuk 14–20 cm közötti lehetett.201

Sírmellékletként az arcos edények eltérő funk-
cióval rendelkezhettek, de ez esetben is védhették
az eltemetettekkel túlvilágra bocsátott javakat,202

tartalmazhattak halotti áldozatot, vagy segíthették
az újjászületést is,203 sírba helyezésük pedig, min-
denképpen hangsúlyozza a temetés rendkívüli
voltát.204 Igaz lehet ez az ép állapotban eltemetett
edényekre, a Zseliz körben azonban a jelek szerint

197 CSENGERI 2011. 
198 KALICZ–KOÓS 2000, 15, 17.
199 ÉRI ET AL. 1969, Taf. 2. 13; GLÄSER 1993. Taf. 242, 4; REGENYE 1995.

140, 1. tábla, 2–4. PAVLŮ 1998. 113. Töredékes magassága 16 cm,
eredeti magassága kb. 20 cm–re becsülhető. 

200 HORVÁTH 1979. 2. 11; GLÄSER 1993. Taf. 13, 5.
201 Lásd a 187, 192. jegyzetet.
202 HORVÁTH–HORVÁTH 2013.
203 CSENGERI 2011. 84.
204 HORVÁTH–HORVÁTH 2013.

190 A 136. sz. gödörkomplexum arcos és lábas edény töredéke
(VIRÁG 1998. Abb. 6. 2, 3a–d); illetve a két ülő antropomorf
edényt befogadó mély aknaszerű 157. sz. gödör (VIRÁG 1998. 67–
68, Abb. 2–4).

191 EGRY 2006, 127.
192 FÁBIÁN 2005. 14.
193 Kleinfahnen, Roßleben Nitra: PAVLŮ 1998. 122. PAVLŮ 1998. 122;

Vedrovice: PODBORSKÝ ET AL. 2002. 35, Obr. 27, 1; Tab. III. 3a–3b.
194 HORVÁT–HORVÁTH 2013. 50, M: 14,4 cm. Pá: 7 cm.
195 HORVÁT–HORVÁTH 2013. 49–50.
196 KOVÁCS 2006; KOVÁCS–RAJNA 2006. 97.
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arcukat elvesztett vagy arcrészüktől megfosztott
edények sírba helyezése is gyakorlat lehetett. Az
ilyen módon „deszakralizált”, ezzel eredeti rendel-
tetésüket elveszítő edények temetkezésekbe kerü-
lésének oka lehetett az is, hogy ezek a példányok
az arcrész elvesztését, vagy eltávolítását követően
más rendeltetésű edénnyé, adott esetben sírmel-
lékletté váltak, arcrészüket pedig, más helyre dob-
ták, vagy eltemették. 

Kapcsolat a településekkel
A lakóházakban való elhelyezés feltételezése sze-
rint arra gondolhatunk, hogy minden háztartáshoz
egy, esetleg több arcos/antropomorf edény is tar-
tozhatott. Töredékek viszonylag gyakran, a házak
számához viszonyítva azonban, sokszor kisebb
példányszámban kerülnek elő a zselizi lelőhelye-
ken.205 Ez azt jelzi, hogy ilyen edények, a megtalált
maradványokhoz képest, nagyobb számban lehet-
tek használatban a településeken. Eszerint ezek a
különleges edények folyamatosan, hosszabb ideig
is betölthették szerepüket (pl. védelmezhették a
közösség évenként újra és újra bennük szimboli-
kusan elhelyezett javait, vagy huzamosabban köz-
reműködhettek szertartásokban) anélkül, hogy
rendszeresen vagy időközönként újakat készítet-
tek volna. Valószínűleg csak a sérült, vagy szere-
püket valamilyen okból már elvesztett, összetört
edényeket távolították el a házakból, maradványa-
ikat kidobták, újjászületésük meggátolása érdeké-
ben, darabjaikat különböző helyekre elszórták,
vagy rituális körülmények között eltemették.

Nincs biztos jele annak, hogy a településen
hasz nált, vallásos célokat szolgáló tárgyakat, edé-
nyeket összegyűjtve egy épületben tárolták, vagy
a maradványokat a telepek egy elkülönített részén
földelték volna el. Mindenesetre a nagy felületű
feltárások esetében több helyen is megfigyelhető
volt az arcos edények maradványainak koncentrá-
lódása a települések egy-egy részén.206 Vannak
olyan objektumok, mint a Növény utcai 1056. sz.
gödör is, amelyek több edényből való töredéket is
tartalmaznak. Az antropomorf ábrázolások kon-
centrációja Törökbálint–Dulácskán a 3. számú épü-
let környezetében ugyancsak figyelemreméltó je-
lenség, még akkor is, ha a házzal való összefüggést

igazolni nem lehet. Hasonló jelenséget Balaton-
szárszón is megfigyeltek, ahol a karcolt és festett
díszű, általában arcos edények töredékei a 9. sz.
ház közelében akkumulálódtak, a település más te-
rületein, egy kivételtől eltekintve, nem fordultak
elő.207

Az arcos edények maradványainak szóródása,
illetve említett koncentrálódása a telepeken, való-
színűleg rendeltetésük megszűnésével állhat ösz-
szefüggésben. Azon a teleprészen, vagy annak a
háznak a közelében, ahol nem fordulnak elő töre-
dékeik, vélhetően nem sérültek meg, illetve nem
kerültek megsemmisítésre (eltörésre/kidobásra)
ilyenek. Ez jelzi azt is, hogy egyes edények hosz-
szabb ideig voltak használatban, míg mások vala-
milyen okból idővel jelentőségüket vesztették. Ez
magyarázat lehet arra, is, hogy egyes települése-
ken miért nem kerülnek elő,208 vagy miért csak ki-
sebb számban vannak jelen arcos töredékek. Az
arcok alapján egyértelműen azonosítható példá-
nyok mellett, a gödrökben természetesen lehetnek
olyan darabok maradványai is, amelyek az edé-
nyek kevésbé felismerhető részeiből származnak. 

AZ „ÉLETÚT” VÉGE, AZ EDÉNYEK TÖREDÉKESSÉGE,
PUSZTULÁSA
Az arcábrázolások kétségtelenül a természetfölötti
erők befolyásolására, őrző-védő céllal készülhet-
tek, ilyen módon tehát, a mindennapi élet részét
képezték.209 Ugyanakkor egyesek hétköznapi élet-
ből kivont jellegére, rituális cselekményekben való
részvételük, illetve a temetkezésekben előkerült ép
példányok alapján gondolhatunk. 

Arra nézve, hogy egyes példányaik miért és mi-
lyen módon válhattak töredékessé, csak feltevé-
sekre szorítkozhatunk, mégis valószínűsíthetjük,
hogy megváltozott állapotuk valamilyen módon
eredeti rendeltetésükkel állhatott összefüggésben.
Elképzelhető, hogy őrző-védő szerepük nem mű-
ködött megfelelően, esetleg megsérülhettek hasz-
nálatuk során, de az agyagplasztikákhoz hason-
lóan, az áldozati szertartásokban szerepet játszó
példányok között lehettek direkt összetörésre, fel-
áldozásra szánt darabok is.210

Az edények eredeti rendeltetésének megszű-
nése nyilvánvalóan az emberarc elvesztésével/el-
távolításával/elkülönítésével járt együtt, amikor
az edény és az arcrész kapcsolata valamely okból
megszűnt vagy valamilyen okból szándékosan

205 Pl.: A Budapest III. ker., Nánási úti közel ötezer négyzetméteren
feltárt településen arctöredéket nem találtunk annak ellenére,
hogy a kottafejes és zselizi időszakból összesen 11 épületet le-
hetett azonosítani: VIRÁG 2014. 3. kép 1. 

206 A Növény utcában az 1056. sz. gödör mellett, a távolabb fekvő
373. objektumban került elő két eltérő edényből való arcrész.
Hogy a telepeken hány helyen tapasztalható ilyen jellegű kon-
centráció, természetesen függ a feltárt terület nagyságától is. 

207 MARTON 2015. 184, 61. tábla: 1a–b; 62. tábla: 1–2. 
208 A Budapest, Nánási uti településen egyetlen arctöredék nem ke-

rült elő. VIRÁG 2009.
209 FÁBIÁN 2005. 14. 
210 VIRÁG 2018. további irodalommal
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megszüntették azt. Az edények arcrészének sajá-
tos kezelésére (összetörés, elkülönítés) azonban
nem rendelkezünk közvetlen bizonyítékokkal,
többségüknél nehezen vagy egyáltalán nem dönt-
hető el törésük szándékos, vagy véletlenszerű
volta. Minthogy az ember alakú agyagplasztikák
esetében több vizsgálat is igazolta azok szándé-
kos összetörését,211 az arcos edények esetében
sem zárható ki hasonló gyakorlat.212 A sírból is-
mert arcuktól megfosztott edények is felhívják a
figyelmet az arc-, sőt nyakrészek szándékos elkü-
lönítésére, ami nyilvánvalóan az eredeti tárgyak
átértelmezésére, az edény egyfajta lefokozására
utal. Talán ez adhat magyarázatot arra is, hogy az
edények darabjait miért nem egyazon helyre dob-
ták; ezzel ugyanis újbóli „feléledésük” teljesség-
gel lehetetlenné vált. Arra azonban, hogy a törést
követően az arcos darabokat tovább használták-
e vagy rögtön kidobásra kerültek, nem következ-
tethetünk.213

A gödörből való töredékek esetében többször
nem csak az arcrész, hanem ugyanannak az edény-
nek több darabja,214 illetve az edény, arcrészt is tar-
talmazó nagyobb felületű töredéke215 került nap-
fényre, igazolva, hogy nem csak az arcrészt törték
ki. A Növény utcai 1. sz. edény esetében a nyak-
rész egyik oldalának összetörve bedobott, de ösz-
szeállítható darabjait találtuk meg, így biztosan
nem csak az arcrész eltávolítására került sor,
hanem az egész edény eltört, vagy eltörhették azt.
Ugyanakkor megfigyelhető az is, hogy maga az
arcrész az azt keretező erőteljesen bemélyített „M”
szerű bekarcolás V alakú részénél vált ki, így a
mély bevésés, azon túl, hogy a szimbolikus jel
hangsúlyos ábrázolásaként is felfogható, szándé-
kosság esetén az arcrész könnyebb eltávolítását is
biztosíthatta. Egyúttal azonban figyelembe kell
venni azt is, hogy a bevésésnél elvékonyított
edény oldalból az arcrész könnyebben, véletlensze-
rűen is kitörhetett. 

Az edények összetörését, vagy véletlenszerű
megsérülését követően, a maradványok szétszó-
rása minden bizonnyal az edények „pályafutásá-
nak” befejezését jelentette, amikor eredeti jelentő-
ségüket, funkciójukat elveszítve, illetve azoktól
megfosztva, bizonyos részeiket gödörbe dobták.

Nem lehetetlen az sem, hogy megkülönböztetve,
másképpen bántak a véletlenszerűen eltört példá-
nyok, és másképpen a valamilyen okból megsem-
misített edények darabjaival. Egyes esetekben
megállapítható az eltemetés körülményeinek rend-
kívüli volta,216 máskor viszont a gödrökből kike-
rülő egyéb maradványok egyszerű hulladékgö-
dörre is utalhatnak. Az „életút” vége tehát lehet ri-
tuális eltemetés,217 vagy egyszerű kidobás is.

Legtöbbször az edények bizonyos darabjait,
leginkább az arcrészt, egyszerűen a szemét közé
dobták; a maradványok véletlenszerű helyzete e
tárgyak eredeti szerepének, illetve jelentőségnek
elvesztését jelzi. Az összetörés egyértelműen a
tárgyak megsemmisítését, kidobásuk pedig, a
tőlük való teljes megszabadulás szándékát jelzi,
nemcsak száműzésüket a házakból. A tőlük való
megválás módjának különbözősége azonban
mégis jelez eltérést a hulladékgödörbe dobott és
a valamilyen módon eltemetett példányok között.
Utóbbi esetben a szokatlan körülmények arra is
utalhatnak, hogy az arcrész mágikus erejét vala-
milyen módon megpróbálhatták még egyszer
utoljára igénybe venni, vagy esetleg lakomák, il-
letve más jellegű rituális közösségi események,
szertartások mementójaként kerülhettek földbe.218

A Szakálhát-kultúra körében ugyancsak előfor-
dulnak kizárólag arcos részt ábrázoló töredé-
kek,219 illetve tudatos leválasztásra és eltemetésre
utaló edény felsőrészek.220 Különleges bánásmód-
ban részesülhettek a Szentes környékén talált
arcos edények is.221 Az arcos edények különleges
szerepét a Gyoma–őzedi bothrosból származó
nagyméretű arcos hombár is jól példázza, amely-
nek kontextusa, azaz a gödör szabályosan ismét-
lődő rétegsora „áldozással” hozható kapcso-
latba.222 A Zseliz körben rendkívüli körülménye-
ket jelenleg a Törökbálint–Dulácskán és Királyok
útján előkerült maradványok alapján feltételezhe-
tünk, ahol az egyébként nehezen bizonyítható
szándékos összetörés is valószínűsíthető, annak
ellenére, hogy az edények hiányosan kerültek el-
temetésre.

211 CHAPMAN 2000. 25–26; HOFMANN 2005. 61–62; VIRÁG 2018. 
212 CSENGERI 2014. 55. 
213 CSENGERI 2014. 55.
214 Békásmegyer–Gázcsőárok: KALICZ–SCHREIBER 1969. 35; KALICZ–

MAKKAY 1972. Abb. 6, 3; KALICZ 1998. Abb. 13, 1; VIRÁG 2013. fig.
11. 9; Törökbálint–Dulácska: VIRÁG 2000; Biatorbágy–Tyúkberek
VIRÁG 2000; 

215 Budapest, Királyok útja 293.: VIRÁG 2013.

216 Törökbálint–Dulácska: VIRÁG 1998; VIRÁG 2000.
217 Törökbálint–Dulácska: VIRÁG 1998; VIRÁG 2000; Budapest, Kirá-

lyok útja 293: VIRÁG 2013; CSENGERI 2014. 54.
218 KALLA–RACZKY–V. SZABÓ 2013. 18–24; CSENGERI 2014. 55.
219 pl. Tiszaigar–Csikóstanya, Tiszasas–Rév településeken kerültek

elő. KALICZ–MAKKAY 1977. Taf. 152. 1, 5; ORAVECZ 2010. 62.
220 Csenytelek–Újhalastó: HEGEDŰS 1981. 4; Tiszaug–Vasútállomás:

RACZKY 1982. 224, 3. kép 1–3.
221 CSALLÁNY 1939. 15. t. 1–2; HORVÁTH–PALUCH 2005. 263; vagy

Kömlő: DANYI 2000. 12; ORAVECZ 2010. 63.
222 GOLDMAN–SZÉNÁSZKY 2002. 22–56. Abb. 1.
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ÖSSZEFOGLALÁS

A Növény utcai Zseliz III. időszakra keltezhető
1056. objektumba két különböző arcos edény ma-
radványai kerültek, amelyek közül az egyik pél-
dány (2. sz.), eddig még nem rekonstruált, lábon
álló palack alakú típust képviselhet. Ezt az edényt
valószínűleg a vele együtt használt edénykészlet
más darabjaival együtt dobták a gödörbe. Az ob-
jektumot maguk az antropomorf töredékek teszik
rendkívülivé, egyéb jelenség vagy a leletegyüttes
összetétele nem utal a maradványok különleges
körülmények között történt eltemetésére. Ugya-
nakkor mindenképpen figyelemre méltó, hogy a
gödörbe egyidejűleg két különböző arcos edény
maradványait temették el.

A Növény utcában előkerült antropomorf lele-
tek kapcsán megkíséreltük követni a Zseliz idő-
szak arcos edényinek történetét megalkotásuktól
egészen a földbe kerülésükig. Használatuk mi-
kéntjére a maradványok elemzésével és a lelő kö -
rül mények részletes vizsgálatán keresztül próbál-
tunk adatokat nyerni.

A Zseliz kör arcos illetve antropomorf edényei
a szigorú arcábrázolás ellenére is, többféle funkci-
óval bírhattak. Méretüket tekintve rendeltetésük
elsődleges célja a javak szimbolikus elhelyezése és
védelme, illetve étel- és italáldozatok bemutatása
lehetett. A rendeltetést a palack alakúaknál a mé -
ret, illetve az egy vagy két emberi arc ábrázolása
is meghatározhatta, bizonyos daraboknak csak
egy, másoknak több funkciója is lehetett. A szakáll-
szerű minta és a csak női illetve férfi attribútumok,
vagy mindkét nem szimbólumainak egy idejű
megjelenítése szerint, egyes esetekben a nemi jelleg
megjelenítése is lényeges szerepet kaphatott.

A szakálháti kapcsolatokra utaló közös megha-
tározó jellegzetességek ellenére, a zselizi közössé-
gek, ezzel is kifejezve identitásukat, saját képükre
formálták, egyéni díszítőstílusukkal látták el és né-
mileg eltérő módon használhatták ezeket az ábrá-
zolásokat. A lábas edények, amelyek között palack
alakú arcos példányok is lehettek valószínűleg az
antropomorf edények ritkábban megjelenő válto-
zatát képviselik a Zseliz körben. 

Noha egyértelmű bizonyítékkal továbbra sem
rendelkezünk, mégis nyilvánvaló, hogy az edénye-
ket a lakóházakban, meghatározott helyen tartot-
ták. Hogy a szertarások a lakóházakon belül zaj-
lottak volna nem igazolható, őrző-védő szerepüket
azonban bizonyára ott tölthették be.

Az arcos/antropomorf maradványok többsége
töredékes állapotban szórványként került elő,
vagy különféle gödrökből származik. Bár nem
mindig dönthető el, bizonyosnak tűnik, hogy köz-
tük voltak egyszerűen kidobott és szándékosan
gödörbe temetett darabok is. Több példa alapján
feltételezhetjük, hogy a Zseliz körben egy telepü-
lésen belül a maradványokkal való bánásmódnak,
egymással párhuzamosan is, többféle gyakorlata
létezhetett. 

Temetkezésekben, rituális temetések részese-
ként, ritkán jelennek meg arcos edények. Sírmel-
lékletként bizonyára eltérő funkcióval rendelkez-
hettek, de ekkor is védelmezhették a túlvilágra bo-
csátott javakat. Az arcrész nélküli, valószínűleg je-
lentőségüket vesztett edények ezzel szemben más
céllal, egyszerű sírmellékletként kerülhettek elte-
metésre.

Az arcos edények maradványainak szóródása,
illetve koncentrálódása a telepeken valószínűleg
rendeltetésükkel, illetve annak megszűnésével áll-
hat összefüggésben. Maradványaik hiánya egye-
sek huzamosabb használatára utalhat, míg mások
valamilyen okból idővel jelentőségüket vesztették.

Az edények eredeti rendeltetésének megszűnése
nyilvánvalóan az emberarc elvesztésével/eltávolí-
tásával/elkülönítésével járt együtt, amikor az edény
és az arcrész kapcsolata valamely okból megszűnt
vagy valamilyen okból szándékosan megszüntették
azt. Az arcok szándékos elkülönítése és különleges
kezelése nem bizonyítható, mint ahogyan az edé-
nyek szándékos összetörésére is csak a rendkívüli
körülmények között előkerült példányok alapján
gondolhatunk. Egyes esetekben megállapítható az
eltemetés körülményeinek rendkívüli volta, máskor
viszont a gödrökből kikerülő egyéb maradványok
egyszerű hulladékgödörre is utalhatnak. Az „élet -
út” vége tehát lehet a maradványok rituális elteme-
tése, vagy egyszerű kidobása is.223
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223 A térképeket Csernus Erzsébetnek, a tárgyrajzokat Kangyal Or-
solyának, a tárgyfotókat Szilágyi Nórának köszönöm.
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The paper presents the anthropomorphic depic-
tions found in-unit no. 1056 in the settlement of
Transdanubian (Central European) Linear Pottery
Culture in Növény street. Based on the findings we
attempted to trace back the history of the face ves-
sels of Zseliz culture from their making to their
burials.

Various vessel fragments, animal bones, a bone
awl and two different face vessels were found in
the round pit, one from the latter could have been
a yet not reconstructed footed bottle. (Fig. 3. 1a-b,
8a-f, 9a-e). Maybe this one got into the ground to-
gether with the other parts of the same ware set
(Fig. 3. 2, 7.), while the other face vessel (Fig. 2. 1a-
c, 2a-c, 3. 4a-c.) could have been a standalone piece
or part of a different set. It is noteworthy that two
different face vessel were in the same pit but no
other circumstance imply any special burial. The
finding assemblage can be connected close to the
end of Zseliz 3 phase.

Despite the connections with Szakálhát, the
Zseliz communities formed the depictions to their
own image and also added their individual decora-
tion style and used them in a somewhat different
way. Based on their sizes, they haven’t been used as
storage vessels. In our case, their main purpose was
the symbolic reception and protection of the goods
and also the presentation of food and drink offer-
ings. Some may had only one function, others may
had several. Their exclusive role in ritual lifecan not
be verified, however, their protective purpose is
presuable in all cases. The beard-like pattern, the
clearly feminine or masculine attributes, the com-
bined depictions of the two and the expression of
specific genders could held a special meaning.

Most of the findings were fragmentary or stray
finds, or were found in various pits. According to
many examples, inside one settlement, different
practices could have exist in the handling of the re-
mains at the same time.

Although there are no evidence, it is obvious
that the face vessels were kept in dwellings in a
specific place. We cannot verify that the rituals

were held inside the houses but the protective role
was surely fulfilled there.

The face vessels rarely occur in graves as a part
of ritual burials; they could have a different role in
those cases, but nevertheless they protected the
goods admitted to the netherworld. Those without
faces presumably lost their significance and were
buried as simple grave goods.

The scattering and concentration of the face ves-
sel fragments on the settlements could be related
to their purpose or the termination of one. The ab-
sence of their remains could imply their lengthy
use, while others, for some reason, lost their sig-
nificance with time. The cessation of their original
purpose is certainly related to the loss/removal
/isolation of the human face. The deliberate isola-
tion and special handling of the facades could not
be verified and the deliberate smashing of the ves-
sels are implied by fragments found under extraor-
dinary circumstances. Sometimes the unusual bur-
ial is identifiable, while other traces could imply a
rubbish pit, thus the end of their life could have
been a ritual burial The face vessels rarely occur in
graves as a part of ritual burials; they could have a
different role in those cases, but nevertheless they
protected the goods admitted to the netherworld.
Those without faces presumably lost their signifi-
cance and were buried as simple grave goods.

The scattering and concentration of the face ves-
sel fragments on the settlements could be related
to their purpose or the termination of one. The ab-
sence of their remains could imply their lengthy
use, while others, for some reason, lost their sig-
nificance with time. The cessation of their original
purpose is certainly related to the loss/removal
/isolation of the human face. The deliberate isola-
tion and special handling of the facades could not
be verified and the deliberate smashing of the ves-
sels are implied by fragments found under extraor-
dinary circumstances. Sometimes the unusual bur-
ial is identifiable, while other traces could imply a
rubbish pit, thus the end of their life could have
been a ritual burial or simple dispoal.
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1. kép. Budapest XXII. ker., M0 Növény utca csomópont: 1. A lelőhely elhelyezkedése Budapest ősvízrajzi térképén. 2. A település
fekvése az Első Katonai Felmérés (1763-1787) térképén. 3. Az 1056. objektum és a feltételezett 14. sz. ház alaprajza. 4. Az 1056.
objektum a település feltárt részének összesítőjén. 5. Az objektum fotója feltárás után. 6. Az objektum metszetének fotója. 7. Az
objektum alaprajza és metszete
Fig. 1. Budapest 22th district, M0 Növény utca junction: 1. Location of the site on the prehistoric hydrography map of Budapest.
2. Location of the site on the First Military Survey (1763-1787) map. 3. Unit no. 1056 and the layout of the hypothetic no. 14
house. 4. Unit no. 1056 on the summary map of the excavated settlement part. 5. Photo of the unit after the excavation. 6. Photo
of the section wall of the unit. 7. Layout and section wall of the unit. 
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2. kép. Budapest XXII. ker., M0 Növény utca csomópont, 1056. objektum: 1a-c. Az 1. sz. arcos edény töredékének rajza. 2a-c.
Az 1. sz. arcos edény töredékének fotója. 3. Az 1. sz. arcos edény töredékének kiterített rajza. 4. Az 1. sz. arcos edény rekonst-
rukciós rajza
Fig. 2. Budapest 22th district, M0 Növény utca junction, unit no. 1056: 1a-c. Drawing of the no. 1 face vessel fragment. 2a-c.
Photo of the no. 1 face vessel fragment. 3. Stretched drawing of the no. 1 face vessel fragment. 4. Reconstruction drawing of the
no 1. face vessel
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3. kép. Budapest XXII. ker., M0 Növény utca csomópont, 1056. objektum: 1a. A 2. sz. arcos edény rajza. 1b. A  2. sz. arcos
edény fotója. 2-7. Díszített edénytöredékek. 8a-f. A lábas edény töredékének rajza. 9a-e. A lábas edény töredékének fotója
Fig. 3. Budapest 22th district, M0 Növény utca junction, unit no. 1056: 1a. Drawing of the no. 2 face vessel. 1b. Photo of the
no. 2 face vessel. 2-7. Decorated vessel fragments. 8a-f. Drawing of the footed vessel fragment. 9a-e. Photo of the footed vessel
fragment
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4. kép. Budapest XXII. ker., M0 Növény utca csomópont, 1056. objektum: 1-3, 5-14: Edénytöredékek. 4: Csontár
Fig. 4. Budapest 22th district, M0 Növény utca junction, unit no. 1056: 1-3, 5-14. Vessel fragments. 4. Bone awl
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5. kép. Lábas edények: 1: Vedrovice (PODBORSKÝ et al. 2002, obr. 27, 1); 2: Tešětice-Kyjovice (KAZDOVÁ 1999, obr. 3. a-c); 4:
Blatné (PAVÚK 1981, 38-42, Abb. 21-22; HANSEN 2007, 298, Taf. 508. 3.); 5: Bajč (CHEBEN: 2002, Abb. 1, 3.); 7: Breitenech
(BERG-MAURER 1998, Abb. 68.); 8: Törökbálint-Dulácska (VIRÁG 1998, Abb. 6, 3a-d.); 9: Eggendorf  (BERG-MAURER 1998,
Abb. 37.); 10: Breitenech (BERG-MAURER 1998, Abb. 69.); 11: Obergänsenrndorf (BERG-MAURER 1998, Abb. 40.); 12: Erkelenz-
Kückhoven (HANSEN 2008, Taf. 501. 1.)
Feltételezett arcos edények: 3. Bajót (GLÄSER 1993, Taf. 13, 5.); 6: Veszprém-Nádortelep (GLÄSER 1993, Taf. 242, 4.)
Fig. 5. Footed vessels: 1: Vedrovice (PODBORSKÝ et al. 2002, obr. 27, 1); 2: Tešětice-Kyjovice (KAZDOVÁ 1999, obr. 3. a-c); 4:
Blatné (PAVÚK 1981, 38-42, Abb. 21-22; HANSEN 2007, 298, Taf. 508. 3.); 5: Bajč (CHEBEN: 2002, Abb. 1, 3.); 7: Breitenech
(BERG-MAURER 1998, Abb. 68.); 8: Törökbálint-Dulácska (VIRÁG 1998, Abb. 6, 3a-d.); 9: Eggendorf  (BERG-MAURER 1998,
Abb. 37.); 10: Breitenech (BERG-MAURER 1998, Abb. 69.); 11: Obergänsenrndorf (BERG-MAURER 1998, Abb. 40.); 12: Erkelenz-
Kückhoven (HANSEN 2008, Taf. 501. 1.)
Hypothetic face vessels: 3. Bajót (GLÄSER 1993, Taf. 13, 5.); 6: Veszprém-Nádortelep (GLÄSER 1993, Taf. 242, 4.)




