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Házkultusz — házzal kapcsolatos rítusok a lengyeli
kultúrában
Kulcsszavak: házkultusz, neolitikum, lengyeli kultúra
Keywords: cult, house, Neolithic, Lengyel culture

Néprajz és régészet
A házkultusz néprajzi szakkifejezés, a házhoz kapcsolódó mágikus hiedelmek, szokások összefoglalására
szolgál. Nem a ház kultuszáról van tehát szó, ahol a
ház maga lenne a kultusz tárgya, hanem a háznak,
mint hajléknak a kultikus vonatkozásairól. A néprajzi fogalom régészetbe vonása keretet ad ahhoz, hogy
bizonyos neolitikus telepjelenségeket értelmezni, egyáltalán szavakkal leírni tudjunk. A néprajzi példák
egyrészt irányt mutatnak a régészeti jelenségek értelmezésében felmerülő sokirányú lehetőségek között,
másrészt eszközül szolgálnak a tradicionális viselkedésminták teljesebb megértéséhez, inspirációt adnak
ahhoz, hogy megértsük azt a múltat, mely gyökeresen különbözik mindattól, amit a jelenben ismerünk.
A néprajzi analógia eszköz, hatékony eszköz a megismerés határainak tágítására. Hozzá kell tennünk, a
néprajz sosem ad direkt válaszokat a régészet számára,
sőt inkább a nehézségeket teszi világossá. Az őskori
viselkedési formák megismerési lehetősége korlátozott, az anyagi kultúra alig ad bizonyítottnak tudható támpontot. A néprajzi analógia alkalmazása éppen
ezért indirekt módon történik, a cél olyan néprajzi fogalmakat felkutatni, melyeket használva a régészeti jelenségek adott kereteken belül értelmezhetővé válnak.
Esetünkben ember és ház viszonyát látjuk élő néprajzi példán és ezt a mintát keressük a neolitikus telepleletekben. Tény, hogy a paraszti társadalmakban
rendkívül gazdag és sokrétű a házzal kapcsolatos
hiedelemanyag. Az első feltevés ebből a tényből indul ki, a paraszti társadalom és a házzal kapcsolatos
gazdag hiedelemrendszer összefüggését érvényesnek tekintjük a múltban is, valamint feltételezzük, a
neolitikus agrártársadalmak teremtették meg annak
az agrárkultusznak a kereteit, melynek gazdag népi
hiedelemvilágát számos európai nép folklórjából ismerjük. A néprajztudomány is azon az állásponton
van, hogy az agrárkultuszhoz kapcsolódó szokások
és rítusok nyilvánvalóan a földművelés kialakulásával
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együtt jelentek meg és folyamatosan formálódtak az
évezredek során (Ujváry 1981, 153). Abból kiindulva,
hogy a kulturális jelenségek jórészt az emberi gondolkodási struktúra külső megjelenései, ezt a folyamatot
a következőképpen írhatjuk le: a földművelés rendszerét követő gondolkodásmód a szellemi és cselekvési technikáknak egy sajátos körét hozta létre, ami
évezredeken keresztül élő paraszti hiedelemvilágot
eredményezett. A földművelés ciklikus rendjét követő
gondolkodás szerkezetét szintén a ciklikusság jellemzi. Kialakulásában a letelepedésnek van meghatározó
szerepe, mert a letelepültségből adódó állandó természeti környezet azonos szituáció típusokat produkál
(Bereznai 1994, 94).
Arra a kérdésre, hogy miért éppen a neolitikus házzal kapcsolatban merül fel a népi hiedelmekkel való
magyarázat lehetősége, a válasz az, hogy a neolitikus
háznak a régészeti megközelítés is ad egyfajta spirituális tartalmat. Tudjuk, hogy az építkezés, elsősorban a
vázszerkezet elkészítése nagyobb erőkifejtést igényelt.
Az erőkifejtés, a közösség munkaerejét erősen igénybevevő feladat önmagában is indokolja, hogy az építkezéssel kapcsolatban rituális tevékenységek végzésére gondoljunk. A ház egyrészt a tájat alakító jel, másrészt hajlék értelemben szintén jel, a lakói számára. Az
épített ház fogalmának ez a spirituális megközelítése a
neolitizáció problémájának megfejtésére tett kísérletek
elemeként a korai vonaldíszes kultúra házainak kapcsán bukkant fel a régészeti szakirodalomban. A vonaldíszes kultúra hosszúházának szimbolikus tartalmát talán a legjellemzőbben az a megállapítás fejezi
ki, hogy ezek a házak nemcsak lakóhelyek voltak, hanem a korai földművelő közösségek történetét a tájban
rögzítő ún. „emlékművek” is, amennyiben a tájolásuk
látványosan a közösség eredetére mutatott rá (Bradly
2001). Hasonló értelemben a vonaldíszes közösségek
számára központi metaforaként szolgáltak a házak, az
eredetnek ebben az esetben nem az irányára, hanem
a történésére utalva, különböző identitású csoportok
integrációját szimbolizálva (Whittle 2003, 136–138).
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kapcsolódó közösségi rítusok
gyakorlása — minden bizonynyal feltételezhető a neolitikumban is —, de a régészet számára
nehezen érzékelhető. Ugyanez a
helyzet a házzal kapcsolatos, a
családi élet nagy eseményeihez
köthető termékenység- és bőségvarázsló, rontást elhárító szokásokkal. Ez utóbbiak talán nem
teljesen múltak el nyom nélkül,
hiszen a neolitikus telepleletekre jellemző a kultikusként meghatározott tárgyak nagyszámú
jelenléte. Az, hogy mi számít
15. obj.
a kultuszgyakorlás során használt tárgynak és mi bírt a maga
korában különleges erővel, nehéz biztonsággal megállapítani.
A lengyeli kultúra esetében az
egész hatalmas elterjedési területen mindenütt megtalálható a
leleteknek egy meghatározott
köre, melyet egyöntetűen ide so17. obj.
rol a kutatás (agyag oltárok, antropomorf edények, antropomorf
és zoomorf figurák). A gazdag
tárgyi anyag egyrészt a rituális
cselekmények
gyakoriságára
utal, másrészt erősen a házakhoz kötődik (Bánffy 1991).
Éppen ez utóbbi tulajdonsága
engedi meg, hogy e tárgyakkal
1. kép. Veszprém-Jutasi út — a feltárás alaprajza (1) és az 1. ház (2–4)
képviselt jelenségeket a házkulFig. 1. Veszprém-Jutasi út — plan of the excavated area (1) and House 1 (2–4)
tusz kifejezéssel foglaljuk össze.
A kultuszgyakorlásnak ez a csaUgyancsak értelmezhetőek a házak csoportidentitást ládi, vagy ha úgy tetszik háztartási környezetben megmeghatározó szimbólumokként is (Bánffy 2004, 71). figyelt szokása nem korlátozódik a lengyeli kultúrára
A házra tehát úgy tekinthetünk a kora neolitikumtól (r aczky–anders 2006, 24).
kezdve, mint lakói számára az élet fizikai és spirituális központjára. Utóbbi nem kizárólag a szakrális te- Veszprém-Jutasi út, 1. ház
vékenységek tereként értendő, hanem a ház építészeti
funkcióját tekintve a természet kozmikus terének le- A neolitikus településeknek gyakori jelensége a ház
és a benne lakók védelmét szolgáló rítusoknak egy
határolásaként is (Bereznai 1994, 93).
A ház kultikus vonatkozásai régészetileg elsősor- csoportja, melyet alapítási vagy építési áldozat néven
ban a ház építésével kapcsolatos leletekben mutatkoz- foglalhatunk össze. A veszprémi késő lengyeli lelőnak meg. A ház építésének szokásai és hiedelmei szé- helyen az 1. ház feltárásakor találkoztunk ebbe a körles körben ismertek nem csupán a néprajzi szakiroda- be sorolható jelenségekkel (r egenye 2004) (1. kép).
lomból (Bereznai 1999), de a magunk tapasztalatából A ház északnyugat–délkeleti tájolású, oszlopszerkeis. A házhely kiválasztásához, az építkezés megkezdé- zetes építmény, formája kissé trapéz alakú, hossza
séhez, befejezéséhez, az új házba való beköltözéshez 20 m, szélessége északon 6,5 m, délen 8 m. Az épület
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2. kép. Veszprém-Jutasi út — kerámia leletek a 17. objektumból
Fig. 2. Veszprém-Jutasi út — ceramic finds from Feature 17
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Az oszlophelyek többnyire három párhuzamos, hosszúkás
ovális cölöplyuk formájában
találhatók meg. Itt két L alakú
árkot találtunk, a nyugatiban
két cölöplyukkal, tehát három
oszlophellyel
számolhatunk.
A nyugati L alakú árok vízszintes ágában a következő leleteket
találtuk:
Kerámia
1. Enyhén kihajló peremű fazék
perem- és oldaltöredéke, barnaszürke foltos, belül sötétszürke,
kaviccsal és kerámiazúzalékkal
soványított. H.: 7,1×5,7 cm, Szé.:
5,2×3,2 cm, V.: 0,7 cm (2. kép 1).
2. Kihajló peremű csonka kúpos tál
perem- és oldaltöredéke, világosbarna, kerámiazúzalékkal soványított. H.: 6,2×3,5 cm, Szé.: 6,5×2,5
cm, V.: 0,8 cm (2. kép 2).
3. Csonka kúpos tál egyenes falú,
profilált peremtöredéke, barna színű, fehér kavicsszemcsékkel soványított. H.: 3,3 cm, Szé.: 2,7 cm, V.:
0,7 cm (2. kép 3).
4. Csonka kúpos tál egyenes falú
perem- és oldaltöredéke, világosbarna, szürke foltos, a külső oldal
vörösre festett, az oldaltöredéket
belül festett meanderminta díszíti,
homokkal soványított. H.: 4,8×7,5
cm, Szé.: 3,7×6,4 cm, V.: 0,6–0,7
cm (2. kép 4).
3. kép. Veszprém-Jutasi út — kerámia leletek a 17. objektumból
5. Csonka kúpos tál enyhén kihajFig. 3. Veszprém-Jutasi út — ceramic finds from Feature 17
ló, profilált peremtöredéke, sötétkétosztatú, a válaszfal nem pontosan középen húzódik,
szürke színű, kívül-belül vörösre festett, a perem
a déli helyiség némileg kisebb. Két igen mély, L alakú
alatt fehér nyomokkal, kaviccsal soványított. H.: 4,2
cölöplyuk jelzi a válaszfal helyét. A déli fal vonalácm, Szé.: 4,8 cm, V.: 0,8 cm (2. kép 5).
ban hiányoznak a cölöplyukak, csak középen találunk
6. Csonka kúpos tál enyhén kihajló peremtöredéegyetlen igen mély objektumot. Két helyen találtunk
ke, szürke, belül világosbarna, kívül-belül vörösre
különleges leletet a ház feltárása közben. Az egyik az
festett, fehér kavicsszemcsékkel soványított. H.: 6,3
osztófal alapárka (17. obj.), a másik a nyugati falat alcm, Szé.: 1,9 cm, V.: 0,7 cm (2. kép 6).
kotó oszlophelyek sorában a déli helyiség közepén az
7. Oldaltöredék, világosbarna, szürke foltos, kívül
egyik cölöplyuk (15. obj.), mely erősebben benyúlik az
vörös festéssel, fehér kavicsszemcsékkel soványíépület belsejébe, mint a többi. Az osztófal alapárkában
tott. H.: 5,9 cm, Szé.: 4,4 cm, V.: 0,8 cm (2. kép 7).
egy valószínűleg utólag beásott gödörben voltak a lele8. Oldaltöredék, táltöredék, szürkésbarna, belül sártek. Jellemző az ilyen típusú épületekre az osztófal vága, fehér kavicsszemcsékkel soványított. H.: 5,6 cm,
zát alkotó oszlopoknak az altalajba való mély beásása.
Szé.: 4,5 cm, V.: 0,8 cm (2. kép 8).
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soványított. H.: 5,3 cm, Szé.: 4,9 cm, V.: 0,7 cm (3.
kép 1).
15. Oldaltöredék, nagyobb, ívelt hastöredék, sárga,
belül sötétszürke, kerámiazúzalékkal és fehér kavicsszemcsékkel soványított. H.: 7,4 cm, Szé.: 6,3
cm, V.: 0,8 cm (3. kép 2).
16. Oldaltöredék, egyenes falú oldalak, sárga, belül
szürke, kerámiazúzalékkal soványított. H.: 4,7×3,8
cm, Szé.: 3,6×2,5 cm, V.: 0,7 cm (3. kép 3).
17. Oldaltöredékek, az egyiken fül indítása, sötétszürke, kaviccsal soványított. H.: 4,5×3,9 cm, Szé.:
2,3×3,6 cm, V.: 0,7 cm (3. kép 4).
18. Oldaltöredék, szürke, belül sárga, homokkal és
fehér kavicsszemcsékkel soványított. H.: 5,2 cm,
Szé.: 4,3 cm, V.: 0,6 cm (3. kép 5).
19. Aljtöredék, barna, belül sötétszürke, kaviccsal
soványított. Á.: 9 cm (3. kép 6).
20. Aljtöredék, barnásszürke, fehér kavicsszemcsékkel soványított. Á.: 12 cm (3. kép 7).

9. Oldaltöredék, egyenetlen felületű kis hastöredék,
szürkés sárga, kerámiazúzalékkal és fehér kavicsszemcsékkel soványított. H.: 4,9 cm, Szé.: 3,8 cm,
V.: 0,6 cm (2. kép 9).
10. Aljtöredék, kopott felületű kis töredék, világosszürke, homokkal soványított. H.: 2,9 cm, Szé.: 2,2
cm, V.: 0,5 cm (2. kép 10).
11. Oldal- és aljtöredék, kis edény töredékei nyomokban vörös festéssel, sötétszürke, homokkal soványított. H.: 2,7×1,7 cm, Szé.: 1,8×1,5 cm, V.: 0,2
cm (2. kép 11).
12. Kis edény vékony hastöredéke nyomokban vörös
festéssel, szürke, homokkal soványított. H.: 2,6 cm,
Szé.: 3,1 cm, V.: 0,2 cm (2. kép 12).
13. Oldaltöredék, sárga-szürke foltos, kaviccsal és
kerámiazúzalékkal soványított. H.: 5,2×3,8 cm,
Szé.: 3,9×2,9 cm, V.: 0,7 cm (2. kép 13).
14. Oldaltöredék, enyhén ívelt hastöredék, sárga,
kerámiazúzalékkal és fehér kavicsszemcsékkel

Állatcsont1 (4–7. kép)
Faj

Töredék

ÁllaTcsonT

1 db teljes cranium (az I1,I2,I3, a
caninus sin. et dex.,a P1 dex. és az
M1 sin. hiányoznak)
1 db scapula collum töredéke,
kalcinálódott
1 db costa töredék

Kutyakoponya

Kutya
(Canis familiaris, Linné
1758)
(7. kép 1)

Szarvasmarha
(Bos taurus, Linné 1758)
(6. kép 1, 3–12)

1 db processus cornualis sin.
töredék cranium töredékkel és
egyéb cranium töredék
1 db astragalus sin.
1 db pelvis töredék
2 db humerus töredék
1 db radius proximalis vége
1 db metacarpus sin. distalis vége
3 db costa töredék

Sertés
(Sus domesticus, Erxleben
1777)
(7. kép 2)

1 db mandibula sin. corpus és a
pars molaris töredéke P3-M2-vel

Juh
(Ovis aries, Linné 1758)
(6. kép 2)

1 db humerus distalis dex. vég
töredéke

Gímszarvas
(Cervus elaphus, Linné
1758)
(7. kép 3)

1 db mandibula dex. pars molaris
töredéke M2-M3-mal

4. kép. Veszprém-Jutasi út — a 17. objektumban feltárt állatcsontok
Fig. 4. Veszprém-Jutasi út — animal bones from Feature 17

Az állatcsontok meghatározásáért Kiss Róbertnek tartozom
köszönettel. A méréseket Angela von den Driesch (1976)
munkája alapján végezte.
1
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MéreTek (MM)

A-P

174,0

B-P

152,5

B-S

42,6

S-P

109,9

A-F

79,0

N-P

84,5

F-P

105,4

St-P

82,3

St-Po

28,9

Molaris fogak hossza (dext.)

19,4

Premolaris fogak hossza (sin.)

45,8

Ot-Ot

60,2

Foramen magnum legnagyobb szélessége

18,4

B-O

15,6

Eu-Eu

55,8

Ect-Ect

52,5

Ent-Ent

37,6

A-B
Szarvasmarha csigacsont

42,8

Gli

75,0

GLm

68,4

Bd
Szarvasmarha szarvcsap

50,0

legkisebb átmérő

49,4

5. kép. Veszprém-Jutasi út — állatcsontok méretadatai (17. objektum)
Fig. 5. Veszprém-Jutasi út — állatcsontok méretadatai (Feature 17)
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A kerámia- és állatcsont-töredékek mellett 5 db pattintott kőeszköz (4 szilánk, 1 penge), 2 bazalt
őrlőkő-töredék, 3 megmunkálatlan kőtöredék, valamint 9 db
paticstöredék, köztük tűzhely
darabjai is napvilágra kerültek.
A kerámia leletanyag jól
beleilleszthető a késő lengyeli
formavilágba. A peremek alapján egy kivétellel csonka kúpos
tálakat azonosíthattunk. Három
vékony falú kis edény töredékei
mellett két nagyobb edény aljtöredéke tartozik a gödör anyagába. Meglepően magas a festett
darabok aránya. A tálak, a kis
edények, a festett díszkerámia
arra utal, hogy inkább a tálalás,
mint a főzés edénykészletéből
származnak a leletek. Az őrlőkődarabok és a tűzhely-omladék
viszont az utóbbi tevékenységhez köthetők.

Értelmezés
A ház osztófalának nyugati alapárkába tett állatcsontok, edénytöredékek a kutyakoponya miatt
érdemelnek különös figyelmet.
A jelenség értelmezésénél nyilvánvalóan befolyással bír a kutyának az antik mitológiában
elfoglalt helye, bár nem zárható
6. kép. Veszprém-Jutasi út — állatcsont leletek a 17. objektumból (1, 3–12: szarvasmarha, 2: juh)
ki teljesen az sem, hogy a többi
Fig. 6. Veszprém-Jutasi út — animal bones from Feature 17 (1, 3–12: cattle, 2: sheep)
állatcsonttal együtt a kutyakoponya is az étkezés maradványa, a kutyahús fogyasztá- követve a kutyát a halotti kultusszal hozzák kapcsosára ugyanis vannak neolitikus adatok (BartosieWicz latba (zalai-gaál 1994). Van azonban a lengyeli
1994, 59). A kutyát intelligenciája és az első domesz- kultúra kutyaleleteinek egy másik köre, ahol az áltikált állatként az ember életében játszott szerepe dozati jelleg dominál. Előfordulnak kutyakoponyák
(BartosieWicz 1994) minden mitológia fontos álla- temetkezéstől függetlenül, sőt ezek egyáltalán nem
tává tette. Általában a halállal, a lélek vezetésével ritkák (zalai-gaál 1994, 51). Az áldozati kategóriáll kapcsolatban, de szerepel istenek segítőjeként, ába tartoznak a körárkok (Künzing, Bučany) bejáraáldozati állatként, halotti démonként is (Maringer tánál elásott kutyavázak (Petrasch 2004), valamint
1981; vörös 1991). A földművelés kezdeteitől van- Bernhardstahl kutyatemetkezése (BaUer–rUttkay
nak régészeti adatok a kutyával kapcsolatos rítusok- 1974) és Džbánice kutyakoponyát tartalmazó tömegra (Makkay 1987, 245), egészen a néprajzi adatokig sírja (PodBorský 1993, 136, Obr. 79, 528). Bučany ese(Bartha 1984, 20). A kutyának a lengyeli kultúrában tében, ahol az egyik bejárat közepén volt a kutyaváz,
kitüntetett szerep jutott, a mórágyi, zengővárkonyi nem kizárt az alapozási áldozatként való magyarázat
és egyéb kutyatemetkezések az általános tendenciát sem (Petrasch 2004, 306).
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lopok beállítása után mellé, közvetlenül az árok vonalában egy
sekélyebb gödröt ástak és abban
helyezték el — a feltehetően áldozati lakoma maradványait és a
kutyakoponyát. A helyzet építési
áldozatra utal, bár nem bizonyítja azt. A néprajztudomány építőáldozat néven ismeri a fogalmat,
mely némileg tágabb a régészetben használtnál. Régészeti
lelőhelyeken általában a házépítés előtt ásott rituális gödröket
határozzuk meg így. A néprajzi
fogalomba az építés közben és
az új ház felavatásakor végzett
cselekmények is beletartoznak.
Alapvetően két formája ismert,
az első a házfalba beépített áldozat, de gyakori az olyan áldozati jellegű szokás is, melynek
lényege nem az állat befalazása,
hanem leölése. Az építőáldozat
másik formája, amikor mágikus
erejű tárgyakat alkalmaznak a
ház lakóinak védelmére (Bartha
1984, 15). A veszprémi esetben teljesül az áldozat fontos
kritériuma, az élet kioltása. Az
ásatáskor megfigyeltek alapján
nem a ház helyén, az építkezést
megelőzően ásott gödörben vol7. kép. Veszprém-Jutasi út — állatcsont leletek a 17. objektumból (1: kutya, 2: sertés, 3: gímszarvas)
tak a leletek, hanem a már álló
Fig. 7. Veszprém-Jutasi út — animal bones from Feature 17 (1: dog, 2: pig, 3: red deer)
házszerkezet mellé ásták a gödA veszprémi lelet értelmezésénél meghatározó a röt. A néprajztudomány gazdag szokásanyagot ismer
kutya mitikus szerepköre. Az áldozati szokás és az ál- az új ház birtokbavételére. Egy jellemző példa: az új
dozatra szánt állat kultusza ugyan két különböző dolog, házban bárányt vagy malacot öltek, vérét kifolyatták,
de az áldozat szempontjából fontos lehet az áldozati az beivódott a földbe, aztán közösen elfogyasztották
állat mitikus ereje. Emellett az értelmezés fontos té- az áldozatot és előfordult, hogy csontjait elásták a ház
nyezője az előkerülés helye. A ház középtengelyében, tövében (Bartha 1984, 13–25). Ilyen esemény anyagi
a statikai szempontból kiemelten fontos osztófal ala- maradványai hasonlóak lehetnek az 1. ház itt bemupozási árkába, a helyiség sarkához közel volt beásva a tatott leletéhez, ha feltételezzük, hogy az áldozattal
lelet. Megjegyzendő, hogy a mestergerenda alátámasz- (kutya) együtt elásták a lakoma maradványait is. A patására beépített, idegágasnak vagy másutt boldoganyá- raszti gondolkodás irányát követve, az etnográfiai ananak nevezett középoszlophoz — statikai szerepe miatt lógiát használva életszerű megvilágításba kerülhetnek
— a néphagyományban kultikus képzetek fűződnek neolitikus kultikus jelenségek — bár ez utóbbi példa
(vajda 1951). A lengyeli kultúrában tipikusnak mond- illusztráció, nem bizonyítás.
ható az oszlop számára kiásott gödörbe letett áldozat
Nem ez volt az egyetlen, kultuszhoz kötődő lelet az
(Makkay 1986). Fontos szempont a veszprémi lelet ér- 1. ház feltárása közben. A déli helyiség nyugati falátelmezésénél, hogy az árok vége kissé kiszélesedik, ez nak középső cölöplyukában találtunk egy kis, agyagalapján úgy rekonstruálható az esemény, hogy az osz- ból készült fejtöredéket (1. kép, 8. kép). A cölöplyuk

108

Ősrégészeti LeveLek 13 (2011)

19

Ősrégészeti LeveLek 13 (2011)

nyugat–keleti tengelyű, ovális,
keletről nyugat felé mélyül.
Hossza 240 cm, szélessége 58
cm, nyugati felében egy 54 cm
átmérőjű oszlophely mélyül le
benne. A cölöplyukak változatos formájúak ebben a sorban,
ez az említett objektum a helyiség belseje felé határozottan
jobban benyúlik, mint a többi.
A szoborfej a sekély keleti részből került elő, méretei: 3,5×4
cm. A nagyjából kerek fej teteje feltűnően lapos, a fej a nyak
felé keskenyedik. Törésfelülete
a nyaknál szabálytalan. Színe
barna, hátul szürke, felülete
durva. Az arc igen markáns, a
szemöldök erősen kiemelkedik
és a határozott, ívelt orral öszszeköttetésben áll, a szemeket
beböködés jelzi, a szájat pedig
az orr alatt egy határozott bevágás. Feltáráskor a fej hátsó része
megsérült.
A lelet több szempontból
is figyelmet keltő. Érdekes a
portrészerű fej megmintázása,
mert nem követi a lengyeli
kultúra klasszikus szobrainak
8. kép. Veszprém-Jutasi út — antropomorf plasztika töredéke (15. objektum)
fejformáját, bár egyes elemei
Fig. 8. Veszprém-Jutasi út — fragment of an anthropomorpic figurine (Feature 15)
levezethetők azokból. Szembetűnő a fejtető lapossága, ez
ismert vonás, megfigyelhető a bikónikus fejű idolokon Közismert a korai időszakban különösen a Dunán(egy jellegzetes darab Szombathely-Oladi plató túl nyugati részén a leletsűrűség (ilon 2007). A késő
lelőhelyről: ilon 2007, 183, Kat. 106). A plasztikusan lengyeli kultikus rendeltetésű tárgyak száma ezzel
megmintázott szemöldök a hozzá kapcsolódó erősen szemben kifejezetten kevés, különösen az antropomorf
kiálló orral elsősorban a vonaldíszes arcos edények ábrázolás igen ritka (Bondár 2007; kalicz 2007, 16–
jellegzetessége, ez szóba jöhet előzményként. A morva 17). A rézkorba való átmenet e kortünete (Patay 1988–
festett kerámiában szintén vannak portréfejek kiugró, 89, 34) első pillantásra azt sugallja, hogy változott a
horgas orral (PodBorský 1985, 212). A fej egészében kultikus gyakorlat. Az előfordulási gyakoriságon kívül
erősen emlékeztet egy györei fejtöredékre (zalai-gaál tapasztalunk továbbá változást a formai kifejezésben is.
1996, 59, Abb. 17–18). A hasonlóság azért is feltűnő, Ismert, hogy a lengyeli idolok kanonizált ábrázolások
mert a délkelet-dunántúli idolok és a nyugat-dunántúliak (kalicz 2007, 13). Ez a jelenség úgy jöhet létre, ha az
között eddig nem sok közös vonás mutatkozott. A lelet egész lengyeli területen élők azonos hiedelemvilággal
érdekességét legfőképpen az adja, hogy a késő lengyeli bírtak, mely arra késztette őket, hogy a kis szobrokat
időszakra nem jellemző az antropomorf ábrázolás. meghatározott módon készítsék el. A szobrok
Zalaszentbalázsról ismert egy szobortöredék, továbbá készítése valamennyi készítő által jól ismert és értett
idollábak ugyanonnan (Bondár 2007, 248). A kultikus szabályok szerint folyt (Biehl 1996, 155). Az eltérések
tárgyak mennyiségében a lengyeli kultúra idején abból adódnak, hogy ezek helyi készítmények, nem
területi és időbeli hullámzást figyelhetünk meg. specialisták termékei. A késői korszak kevés ábrázolása
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markánsan eltér a koraiaktól. A korai szobrok
statikusak, később a kartartás cselekvés közbeni
ábrázolást mutat. Eltérően mintázták meg az arcot is,
mint a jelen példa mutatja. A stílusváltás bekövetkezett
az egész lengyeli területen, nagyjából egy időben.
A megjelenítésbeli változásnak összefüggésben kell
állnia a figura jelentésével, de mindenképpen többről
van szó, mint a divat alakulásáról. A megjelenés
változásán túl maga az a tény, hogy háttérbe szorulnak
az antropomorf ábrázolások, valamiféle fordulatra utal
a szakrális gondolkodásban. A szobrok száma csökkent
ugyan, de a használat módja megmaradt (továbbra is
településeken, a házak környezetében kerülnek elő
a szobrok, töredékesen). A hiedelemrendszer nem
alakult át, talán inkább csak a kommunikációs rendszer
módosult.
A veszprémi fejtöredék esetében a használat módjában nincs semmi újdonság, az előkerülés körülményei
alapján az építési áldozatok körébe látszik sorolhatónak. A kis töredék cölöplyukból került elő, nem házomladékból vagy gödörből, amint az az idolok esetében
gyakori. A cölöplyuknak szánt árok meghosszabbítása
tudatosan történhetett a szobortöredék befogadására.
Ebben az esetben is a már felállított oszlop mellé elhelyezve képzelhető el a letétel. Az áldozati jelleg mellett
szólna az a népszerű feltételezés, hogy a szobrok esetleg az emberáldozat helyettesítői lehettek (höckMann
2000–2001; kaUfMann 2003), de ez a kérdés még koránt sem tekinthető megoldottnak (kalicz 1998, 71)
és esetünkben semmi sem szól mellette. Ha építési
áldozatként értelmezzük mind a kutyakoponyát, mind
az idolfejet, akkor azzal a problémával szembesülünk,
hogy nem jellemző, hogy egy háznál az építési áldozatnak két ilyen különböző cselekményével találkozzunk
Lehetséges, hogy a második esetben mégsem áldozattal van dolgunk, hanem bőséget, egészséget biztosító varázslattal. A helyiség belseje felé való elhelyezés
mindenképpen a lakókra mutat. Kézenfekvőnek tűnik
ez a feltételezés, ha tekintetbe vesszük, hogy a néphagyományban a lakóházzal kapcsolatos szokások között
jelentős számban jelen vannak a családi élet nagy eseményeivel kapcsolatos rítusok (Bartha 1984, 53). Az új
ház építése vélhetően generációváltással esett egybe, a
földbe helyezett fejtöredéknek talán az új családdal, az

életkezdéssel lehetett dolga. A néprajz tanúsága szerint
az ismétlődés természetes velejárója az építkezést követő szokásoknak. Az építkezés minden szakaszánál
ugyanazok az áldozati cselekmények és áldozati tárgyak ismétlődnek (Bereznai 1999, 135).
A veszprémi kis agyag szoborfejnek a házzal kapcsolatos, feltételezetten mágikus szerepe felidézi,
hogy az európai népek legtöbbjének szokás- és hiedelemanyagában megtalálható a gyakran antropomorf
háziszellem kultusza (Bartha 1984, 64). Ha hozzátesszük, hogy a ház kultusza a néprajz szerint a ház
szellemeire épül és az őskultusszal áll kapcsolatban
(Bartha 1984, 110), akkor reálisnak tűnik a szobrokat
az ősök szellemeiként felfogó, egyébként széles körben elterjedt vélemény (k alicz 1998, 27). Egy szemléletes megállapítás az ősök szellemeként értelmezett
szobrok töredékeinek felhasználását a múlt újrahasznosításának nevezi (gheorghiU 2001, 83).
Ahogy a néprajzban csak részleges az átfedés a
háziszellem és az ősök szelleme között, úgy a régészetben a neolitikus idolokat illetően is csak részleges
lehet az ősök szellemével való azonosítás. A különböző típusú, korú és környezetű szobrok értelmezésekor
számos egyéb lehetőséggel kell számolnunk.

Összefoglalás
A házépítéssel kapcsolatos — feltehetően — rituális
cselekmény kétszeri előfordulását láttuk a veszprémi
késő lengyeli telep egyik házánál. Ezek a jelenségek
a házkultusz körében értelmezhetők. Nem tudjuk,
hogy egyidejű volt-e a kettő, valószínűleg mindkettő
az építkezés idején történt. A neolitikus ház építését a
megjelenés pillanatától nyilvánvalóan kísérték kultikus szokások. Ezek közül régészetileg az építési áldozat azonosítható leginkább, erre vonatkozik a legtöbb
ismert adat. A néprajzi analógia azt sugallja, hogy az
építkezés közbeni és utáni cselekmények nyomait is
keresnünk kell, és nem hagyhatjuk figyelmen kívül
a termékenységet, bőséget varázsló eljárásokat sem,
amikor házzal összefüggésbe hozható különleges lelettel találkozunk, mert a házépítés minden mozzanatát végigkísérik az áldozattal és az áldással kapcsolatos tevékenységek (Bereznai 1999, 128).
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Cultic aspect of the house – Rituals connected with the house of the Lengyel
Culture
The house was a central physical and spiritual fact in Neolithic; it was space for the daily practice and sacral
activity together. The cultic aspects of the house can be traced archaeologically first of all in the finds relating
the building process of houses. The most common communal rite in association with houses was the foundation
sacrifice. The excavation of house No. 1 on the late Lengyel site Veszprém-Jutasi út produced 2 features considered to be the material remains of ritual behaviour of this kind. The one was a pit in the foundation trench of
the partition wall, the other a post-hole. The pit in the trench contained pottery fragments, animal bones, stone
implements, daub remains. A dog cranium suggests cultic interpretation, whereas dog played a very important
mythical role in the belief system of the agrarian societies, mostly in association with death. Archaeological
evidences of dog sacrifice are well known in the Lengyel culture. The other cultic feature was a post-hole, which
contained a head fragment of an anthropomorphic figure. The post-hole of the western wall of house No. 1 has
an elongated form. The clay head was inside the building; the position is central in defining it to work his/her?
magic on the newly built house.
Material culture of the Neolithic provides only a modest number of reliable conclusions about the ritual
practice, but ethnography is a powerful help for archaeology in explaining past human behaviour. Archaeology uses
ethnographic data as a way of explaining certain practices, the behavioural variability and to guide archaeological
expectations. It has long been recognised that ethnography presents a useful starting point to understand the lifestyles
of the past. The rich belief system of the European ethnographic present rests upon the Neolithic basis. The source of
analogy in interpretation of the cultic features of house No. 1 is the Hungarian ethnography.
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