
SCHREIBER RÓZSA 

KORABRONZKORI TELEPÜLÉS MARADVÁNYAI A SOROKSÁRI BOTANIKUS KERTBEN 

Terpó András a Kertészeti Egyetem Növénytani tan
székének professzora jelentette, hogy az Egyetem sorok
sári botanikus kertjének a területén, a sziklakert alapozá
si munkálatainál árokásó gép cserepeket, állatcsontokat 
borított ki a földből. A bejelentés alapján 1969-ben 
kisebb leletmentést végeztem.1 (l.kép) 

A lelőhely Budapest keleti szélén, mocsarakkal, ki
sebb vízfolyásokkal tagolt alacsony homokdombok egyi
kén fekszik. Az elektromos távvezeték alatt kiásott 
északkelet—délnyugati árok kb. 100 m széles, közepén 
mintegy 3 m magas homokdombot vágott át. A homok
dombot, mely többszáz méter hosszú, három oldalról 
kisebb vízerek széles, mocsaras lapálya fogja közre. A la
pos dombtető felszínén szórványosan találhatók jelleg
telen őskori cserepek. Az árok profilján, illetve az alján 
négy objektum körvonala rajzolódott ki, s a leletmentés 
során ezeket bontottuk ki. (2. kép) 

1. gödör 
Csupán a gödör Ny-i kisebb felét és a gödör alját talál

tuk meg (2. kép), kevés cserépanyaggal és állatcsonttal. 
A gödör nagy részét az árokásó gép elpusztította. Koráb
ban ebből a gödörből került elő egy ép kis füles bögre 
(7. kép 1) és a cserepek egy része (7. kép 2). 

2. gödör 
Az árok keleti falán jelentkezett, szemben az 1. gödör

rel. Az árokásás alig bolygatta meg. Alakja ovális, átmé
rője 215X155 cm. A gödör mélysége 245 cm (2a—b kép). 
Töltelékföldjében rendkívül kevés cserép és néhány állat
csont volt. A gödör alsó részét szarvasmarha csontváz
részek töltötték ki (2. kép, 3. kép a, 4. kép 1—2). A fel
darabolt állatrészek csontanyaga alapján több (legalább 
négy) egyedet lehetett megkülönböztetni. A bordák a 
csigolyák mellett 8—10 cm-re voltak levágva. 1. szarvas
marha: fejjel délnek fektetve, gerincoszlopa középtájon 
megtörve és alul nyugati irányba visszahajtva, melyhez 
még a medencecsontok csatlakoztak. A medence fölött 
egy comb-lábcsont feküdt, a végtagcsontok egyébként 
belehajlottak a medencébe. A szarvasmarha állkapcsa 
kifordulva feküdt a gödör keleti szélénél. A koponya 
nyaktöve alatt is egy comb- és lábcsont feküdt kelet
nyugati irányban. A felső állkapocs fogai alatt egy 
újabb comb- és lábcsontot találtunk, megközelítően 
hasonló irányban elhelyezve. 2. szarvasmarha: koponyája 
a gödör nyugati szélén feküdt, pofával nyugat felé, olda
lára helyezve. A szarvcsapok fiatalabb egyedet jeleznek. 
A koponyán visszahajtott állapotban gerinccsontok, la
pocka és lábcsontok helyezkedtek el. A gödörnek ezt a 
részét bolygatták meg kissé az árokásáskor. A két ko
ponya között a fentebb leírt comb- és lábcsontok alatt 

egy gerincrész húzódott bordatövekkel együtt, KNy-i 
irányban. Ezekhez csatlakozva egy borjúfejet találtunk, 
pofával lefelé, függőleges helyzetben, állkapocs nélkül, 
ez a 3. szarvasmarha. Az 1. és 2. koponya között egy 
fiatal egyed comb- és lábcsontja valószínűleg hozzá tar
tozott. A 4. szarvasmarha: koponyatöredéke az 1. marha 
gerincének keleti részénél jelentkezett. Valószínűleg eh
hez tartozott a gödör északi részén egy comb- és láb
csont párhuzamosan az 1. szarvasmarha comb- és láb
csontjaival. A gödör északi részén levő végtagok mel
lett helyezkedett el hasonló hosszúságban a bordák 
tövénél levagdalt gerincoszlop. Az 1. és 4. marha külön
böző csontjai is megpörkölődtek. Bökönyi Sándor meg
határozása szerint még 5. és 6. szarvasmarha csontváz
maradványai is hevertek a gödörben. Ezeket azonban 
nem tudtuk régészetileg elkülöníteni (1. Bökönyi Sándor
nak e kötetben megjelent tanulmányát). 

A gödör alja enyhén teknőszerű lapos. A szarvas
marhacsontok alatt 8-10 cm vastag laza, égett-hamus ré
teget figyeltünk meg. A szarvasmarhák felett is mutatko
zott ugyanilyen laza, fekete hamus réteg. A két égett ré
teg közötti szintkülönbség mintegy 40 cm-t tett ki 
(3. kép b). A szarvasmarha vázrészeknek a gödörbe he
lyezése után gyújtottak tüzet a gödörben, valószínűleg 
szalmából és ettől pörkölődtek meg az egyes csont
maradványok. 

A 2. gödörből előkerült kevés cserép íveltnyakú tá
lakból, kívül-belül seprőzött és rücskös külsejű nagy edé
nyekből, kis füles edényből származik (7. kép 3—8). 

3. gödör 
A 2. gödörtől délre 5 m távolságban feküdt. Alakja 

csaknem kerek, átmérője 160X175 cm, lapos alja 235 
cm mélyen jelentkezett (2. kép, 5. kép). Az árokásás kis 
részét megbolygatta. Töltelékföldjéből kevés cserép és 
csont került elő, de aránylag ebben volt a legtöbb lelet. 
Nagyrévi korsóhoz tartozó töredékek, íveltnyakú tálak, 
kívül-belül rücskös és érdes felületű edénytöredékeken 
kívül (8. kép 1-11) megemlíthető egy nyéllyukas 
agancskapa és csontár is. Állatcsontokat is nagyobb 
számban találtunk a töltelékföldben. A gödör alja fölött 
vékony hamus sávot figyeltem meg. A gödör magasabb 
szintjén, 120—130 cm közötti mélységben az északi ré
szen kutyacsontvázat, keleti részén pedig marhakopo
nyát találtam. 

4. gödör 
Tulajdonképpen egymásba ásott két kerek gödör, a 

3. gödör közvetlen közelében (2. kép, 5.-6. kép). A va
lamivel nagyobb kerek gödör átmérője 150X135 cm. 
A kisebbik gödörrész átmérője 120X115 cm. Aljuk la-
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pos, mindkettő mélysége 260 cm. A töltelékföldben igen 
kevés cserép és állatcsont volt. A nagyobbik gödörrész 
nyugati részén zsugorított csontvázat találtam. A hátán 
fekvő halott karjait felhúzták, combjait, lábszárcsontjait 
is erősen a törzshöz szorították. Szemmelláthatóan ösz-
szekötözve helyezték a sírba. A sírbahelyezés módja is 
szokatlan, mivel koponyája 40 cm-rel mélyebben feküdt, 
mint a lábszárai, vagyis úgy látszik,hogy nem belehelyez
ték, hanem beledobták a gödörbe. A csontváz 200 és 
240 cm mélység között feküdt. A D-i gödörrészben csak 
egy kis füles fazék fele érdemel említést (7. kép 9). 
Enyhén S-profüja van, szalagfüle a peremből indul, si
mított. Lehetséges, hogy az É-i gödörrész „temetkezésé
hez" tartozott. Feltűnő, hogy függőlegesen van ketté
vágva, illetve kettétörve. Ezenkívül csak nagyméretű 
fazekakból, illetve öblöshasú nagy edényekből származó 
rücskös külsejű vagy kívül-belül seprőzött töredékek 
kerültek elő a gödörből (7. kép 10-14). 

A négy gödörből feltűnően kevés lelet került elő. 
Ezek nagy része is állatcsont. A kerámiai leletek között 
a következőket említhetjük meg: íveltnyakú kis füles 
bögre (7. kép 1), enyhén S-profilú kis fazék simított 
felülettel (7. kép 9). Előfordulnak simított felületű 
nagyobb méretű nagyrévi típusú korsókból származó tö
redékek is, olykor bekarcolt vonaldísszel (7. kép 11-12, 
8. kép 6, 8). Gyakoriak az íveltnyakú, éles profilú for
dított csonkakúp alakú tálak töredékei (8. kép 1, 3, 5). 
Mindegyik simított, egyiknek a válla bevagdalásokkal dí
szített (8. kép 1). Megvannak a kisebb-nagyobb S-profilú 
edények töredékei, simított vagy érdes, rücskös felület
tel (7. kép 4 ,8 ,8 . kép 2,4). A nagy edények alakja nem 
állapítható meg, csupán az, hogy vannak csöbrökből és 
öblöshasú edényekből származó töredékek, melyek fe
lülete rücskös vagy kívül-belül seprődíszítés borítja 
őket (7. kép 3, 6,10,13,14,8. kép 7,9-11). 

A leletek nem túlságosan tipikusak, ennek ellenére 
kulturális besorolásuk nem okoz nehézséget. A nagyrévi 
kultúrába tartoznak, méghozzá ennek is legkésőbbi fá
zisát képviselik. Szinte azt mondhatjuk, hogy ez a kul
turális átfejlődés időszaka, amikor a nagyrévi kultúra 
területén fokozatosan létrejön a vatyai kultúra jelleg
zetes kerámiája. A leletanyagból ugyanis hiányoznak a 
kis füles korsók, megnyúlt nyakkal, melyek pedig a 
legkésőbbi időszak (kulcsi fázis) temetőiben igen gyako
riak. Lehet, hogy a kis korsóknak ez a hiánya a lelet
anyag csekély mennyiségéből adódik. 

Hasonló típusú kerámiát tartalmazó telepek Budapest 
területén máshol is előfordulnak. Ezek közül csak két 
lelőhelyet emelek ki, amelyek kerámiája legközelebb álló
nak látszik a soroksári botanikus kerti leletekhez. Az 
egyik jól ismert település a XI. ker. Mező út környékén 
terült el. A nagyrévi kultúra legkésőbbi fázisának és az 
átmeneti időszaknak számos települési objektumát tárta 
fel a Budapesti Történeti Múzeum leletmentése 1958-
ban.2 A másik jelentős lelőhely a XXII. kerületben az 
egykori Kamaraerdő területén fekvő magaslati település. 
Innen házépítési munkák során kerültek elő az előbbiek
kel teljesen megegyező leletek.3 

Nagyon fontos lenne a nagyrévi kultúra e legkésőbbi, 
átmeneti időszakának jövőbeni alapos kutatása, amelyből 
esetleg választ kaphatunk az átmenetet előidéző okokra is. 

A soroksári botanikus kert nem elsősorban a kerámia 
leletei miatt érdemel különösebb figyelmet, hanem a 
gödrökben megfigyelt jelenségek miatt. A négy gödör a 
településre felhasznált dombhátnak nem a közepén, ha
nem a D-i peremén helyezkedett el. Az objektumok 
jellege és igen nagy mélysége alapján nem lehet kétséges, 
hogy nem közönséges hulladékgödrökről lehet szó. 
Ugyanis igen kevés a cserépanyag és az összetört állat
csont sem sok. 

Az 1., csak töredékesen megismert gödrön kívül a 
2-4 . gödröket jellemzi a csaknem szabályos kerek alak, 
a megközelítően azonos nagy mélység (230—260 cm kö
zött). A 2. gödörbe könnyen égő növényi anyagra, való
színűleg szalmára négy különböző korú feldarabolt 
szarvasmarha vázrészeit helyezték, méghozzá úgy, hogy 
a leghúsosabb részeket tették a gödörbe. így pl. a gerinc
oszlopok tövénél csaknem azonos távolságban tördel
ték le a bordákat, s a vázakat feldarabolták. Lehet, hogy 
a belsőségeket külön használták fel. Mégegyszer hang
súlyozni kell, hogy idős és fiatal egyedek voltak eltemet
ve a gödörbe. Az így lerakott szarvasmarha vázrészek fö
lött is könnyen égő növényi anyagot halmoztak fel. Az 
alul és felül elhelyezett száraz növényzetet (szalmát) 
meggyújtották s közben sokáig olyan tűz keletkezett, 
amely még a csontokat is megperzselte. A 3. gödörben 
csak egy kutya-csontvázat és egy marhakoponyát talál
tam, a fekete hamus réteg azonban ebből sem hiányzott. 
Mindkét gödröt szinte homogén töltelékföld borította be. 

Külön említést érdemel a 4. gödör csontváza. Itt ismét 
hangsúlyozni kell azt, hogy a korszak kizárólagos temet
kezési módja Budapesten és még a távolabbi környéken 
is az urnás-hamvasztás volt. Tehát ebben az esetben sem
miképpen sem gondolhatunk szabályos temetkezésre. 
Ennek ellentmond a csontváz helyzete, mintha bedobták 
volna, összekötözöttsége, és az hogy nem sírgödörben, 
hanem egy nagyméretű kettős kerek gödörben találtunk 
rá. Mindezek együtt arra mutatnak, hogy a lelőhelyen 
a mindennapitól, a szokásostól eltérő jellegű gödrökre 
bukkantunk, amelyek a rítussal, a vallással lehettek össze
függésben, vagyis kimondhatjuk: áldozati gödrök voltak. 

Az áldozati gödrök az Égeikumtól Magyarországig a 
korai neolitikumtól kezdve nyomon követhetők. Legtöb
bet ismer a kutatás a délkelet-európai neolitikumból és 
az égéi korai bronzkorból (EH vagy FH pediódus). Igen 
jelentősek voltak a termelőgazdálkodás kezdeti idősza
kában, amikor elsősorban a termékenységi rítusok, szer
tartások szolgálatában álltak. A legrégibb áldozati göd
rök legtöbbjében a termékenységet jelképező női szob
rokat, nőt utánzó edényeket vagy csak a varázsoláshoz 
használt edényeket, illetve ezek szándékosan összetört 
darabjait, eszközöket, gabonát, olykor ember- és állat
csontokat találtak. Feltűnő jellegzetességük a gödörásás, 
a tűz gyújtása a gödrökben vagy közelükben, majd az ál
dozatnál használt vagy az áldozati tárgyak, illetve kellé
kek behelyezése után újabb tűz gyújtása és az egész el-
földelése, legtöbbször tiszta agyaggal vagy homokkal. 
Időnként ezeket az eljárásokat ugyanazon a helyen több
ször is megismételték.4 
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A nagyrévi kultúra legidősebb fázisában a XXI. ker. 
Csepel-Hollandi úton feltárt településen is találtam né
hány áldozati gödröt, amelyek jellege azonban némileg 
eltért a botanikuskert áldozati gödreitől.5 A település 
a harangedény-csepeli csoport körébe tartozik. Az áldo
zati gödrökben feltűnő jellegzetesség az őrlőkövek és a 
föld megmunkálásánál használt agancseszközök hangsú
lyozott jelenléte, más, ebben a korban értékes tárgyakon 
kívül (rézár, csuklóvédő kőlemez,kőnyílhegy, orsógomb 
stb.). Az újabb magyar kutatás a legutóbbi időben mu
tatta ki, hogy a neolitikumba visszamenő hagyományt 
őriz az áldozati szertartás egyik formája, az áldozatkor a 
termékenység érdekében végzett rituális gabonaőrlés, 
amelynek kellékeit az e célból ásott gödrökbe helyezték 
és valószínűleg a tűz tisztító vagy egyéb mágikus erejét is 
felhasználták.6 Az ilyen áldozati gödrök a nem véres ál
dozatokat hangsúlyozzák. A Csepel-Hollandi úti telepen 
a neolitikumba visszanyúló helyi hagyományok tovább
élésére gondolhatunk, egyúttal az életmód tükröződését 
is feltételezhetjük ebben a jelenségben. A földművelés in
tenzív meglétére kell gondolni a harangedény-csepeli 
csoportban ugyanakkor, amikor az állattartás egészen 
speciális ága, a lótenyésztés fejlődött ki Budapest terü
letén. A földet fellazító agancsszerszámok és az őrlő
kövek együttesen a gabonatermesztés két végpontját, a 
föld fellazítását és a megtermelt gabona fogyasztásra való 
előkészítését fogják össze jelképesen. Maga a rítus a he
lyi hagyományokból táplálkozott, hiszen hasonló meg
nyilvánulásokat, nemcsak a neolitikumból ismerünk, de 
a közpső rézkori balatoni csoportban., is előfordul, a 
ludanicei csoportban is találtak ilyeneket és a késő
rézkori badeni kultúra több lelőhelyén is megfigyeltek 
áldozati gödröket.7 

A nagyrévi kultúra középső (3a) fázisába tartozó 
diósdi telepen feltárt nagyméretű kerek, mély gödör is 
nagy valószínűséggel sorolható az áldozati gödrök köré
be, a gödör alján talált öntőminták és ép edények 
alapján.8 

Különösen érdekes a soroksári áldozati gödrök és egy 
ausztriai halomsír (?) egybevetése, mely utóbbi a bronz
kor fejlett szakaszára keltezhető. Grosshöfleinben, Bur
genlandban tárták fel.9 A halom alján kőgyűrűvel öve
zett sírban két emberi csontváz mellett két lovat és két 
csikót, egy szarvasmarhát és egy borjút, egy kecskét és 
egy gidát, egy idősebb juhot és egy bárányt találtak, 
vagyis minden állatpárból egy idős és egy fiatal egyedet 
helyeztek a sírba. Soroksáron is a 2. gödörben a szarvas
marha csontok két idősebb és két fiatalabb egyedből 
származnak. Mindez arra mutat, hogyha nem is tételez
hetünk fel közvetlen rokonságot a két távoÜ hely között, 
a közös alapra visszamenő képzetek hasonlóságát azon
ban nem zárhatjuk ki. A lényeges különbség abban van, 
hogy a burgenlandi leletek szabályos temetkezéshez tar
toztak, a soroksáriak pedig telepen, gödrökben kerültek 
elő, ahol az embert (felnőtt férfi), szarvasmarhákat és 
még kutyát is áldozati céllal helyezték a telep peremén a 
laza homoktalajba ásott mély gödrökbe. 

A soroksári áldozati gödrök közös vonása a Hollandi 
úti és egyéb hasonló már említett gödrökkel a gödörásás 
(ez igen fontos, talán a legfontosabb szempont lehetett a 

föld istennőjével való kapcsolattartás, rituális egyesülés 
szempontjából). A másik fontos közös vonás a tűzgyúj
tás, főleg gabonaszalmából vagy esetleg fűből. Soroksár 
esetében azonban az állati és emberi áldozatok szokása 
hangsúlyozódik ki, amikor az állatokat (szarvasmarha) 
csak húsuk egy részével helyezték a gödörbe, míg más ré
szüket, esetleg az áldozat bemutatásakor vagy elfogyasz
tották vagy felhasználták. A szelídebbnek látszó ter
ményáldozatokat tartalmazó áldozati gödrökkel szem
ben, itt a keményebb, sőt mondhatjuk a kegyetlenebb 
véres áldozattal állunk szemben. A többféle áldozati gö
dör hangsúlyozza egyúttal a rítus, a szertartások, áldoza
tok sokféleségét, bonyolultságát. 

A soroksári botanikus-kertben talált lelőhely jelen
tőségét két szempontból emelhetjük ki: 
1. Ujabb támpontokat nyertünk a korabronzkori nagy

révi kultúra legkésőbbi fázisának a középső bronzkori 
vatyai kultúrába történő átfejlődés további vizsgála
tához. 

2. Az áldozati gödrök felismerése ennek a kornak hiá
nyosan ismert hitvilágába enged újabb betekintést és 
egyúttal az életmódot is tükrözi. 

A soroksári botanikus-kert területén feltárt leleteket a 
Budapesti Történeti Múzeum ős- és Ókortörténeti osz
tálya őrzi a következő leltári számok alatt : 

1. gödör. 
71 .1 .1 . Szürke oldaltöredék, bekarcolt dísszel. Plasz

tikus bordából indul a díszítés. 
71. 1.2. Peremtöredék benyomkodott dísszel. Szürke. 
71 .1 .3 . ívelt nyakú korsótöredék. Szürke. 
71.1.4. Simított felületű oldaltöredék, szürkésbarna, 

vastag falú edényből. 
71. 1.5. Szürkésbarna edény aljtöredéke. 
71.1.6. Kavicsos soványítású világosbarna edénytöre

dékek, 2 db. 
71. 1.7. Téglavörös, rücskös felületű nagy edényből 

származó töredékek. 3 db. 
71.1 .8 . Gúla alakú „tűzikutya" töredéke. 
71.1.9. Állatcsontok. 

2. gödör. 
71.1.10. Különböző állatcsontok. 
71.1 .11. Szürke, ívelt nyakú edény töredéke. 
71. 1. 12. Szürkésbarna, rücskös felületű, ívelt nyakú 

fazék töredéke. 
71. 1. 13. Szürke oldaltöredék, párhuzamos bordadí

szekkel. 
71.1.14. Szürkésbarna, simított felületű oldaltöredék. 
71. 1. 15. Világos szürkésbarna, rücskös felületű oldal

töredékek. 5 db. 
71. 1. 16. ívelt nyakú, szürke fülesbögre töredéke. 
71.1.17. Szürke, ívelt oldaltöredék. 
71.1.18. Szürkésbarna, szemcsés soványítású, vastag 

falú edény altöredékei. 3 db. 
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71.1.19. Vastag falú nagy edény szürke, rücskös felü
letű oldaltöredékei. 3 db. 

71. 1. 20. Világosbarna korsó töredéke, kettős bekar
colt vonaldísszel. 

3. gödör. 
71. 1.21. Szürke edény töredéke besimított dísszel. 
71. 1.22. Fazék peremtöredéke. A kihajló nyakon a 

benyomkodott perem alatt egy bütyök ül. 
Szürke. 

71.1.23. Vörösesbarna, ívelt nyakú edénytöredék. 
71.1 . 24. ívelt nyakú táltöredék, éles vállán bevagdalt 

dísszel. 
71. 1. 25. Világosbarna peremtöredék, perem alatt füg

gőleges bordadísszel. 
71.1.26. Rücskös felületű fazék peremtöredéke. 

Szemcsés soványítású. 
71. 1. 27. Simított felületű szürke peremtöredék. 
71. 1.28. Rücskös felületű nagy edény töredéke, ujj-

benyomással tagolt bordadísszel. Szürke. 
71.1.29. Világosbarna oldaltöredék „bekarcolt háló

mintával. 
71.1.30. Szürkésbarna oldaltöredék, bekarcolt háló

mintával. 
71.1 .31. Rücskös felületű, téglavörös oldaltöredék. 
71 .1 . 32. Téglavörös oldaltöredék bekarcolt hálómin

tával. 
71. 1. 33. Vastag falú szürke edénytöredék, bekarcolt 

fésűmintával. 
71.1.34. Kihajló szürke peremtöredék és bekarcolt 

díszü oldaltöredék. 2 db. 
71.1.35. ívelt nyakú, vastag falú táltöredék, vállán 

bevagdalt díszítéssel. 2 db. 
71. 1.36. ívelt nyakú, sötétszürke táltöredék. 
71. 1. 37. ívelt nyakú, szürkésbarna táltöredék. 
71. 1. 38. ívelt nyakú, szürkésbarna edénytöredék. 
71. 1. 39. Simított felületű, szürkésbarna oldaltöredék. 
71.1.40. Nagy edényből származó töredékek, külse

jük rücskös, belsejük seprőzött. Egyiken ujj-
benyomásos borda van. 3 db. 

71. 1. 41. Kihajló peremű edényből származó edénytö
redékek, rücskös felülettel. 6 db. 

71. 1. 42. Világosbarna oldaltöredék seprős dísszel. 
71. 1.43. Oldaltöredékek részben rücskös, részben si

mított felülettel. 2 db. 
71.1.44. Szürkésbarna, simított oldaltöredék. 

71.1.45. Vastag falú, szürkésbarna, rücskös felületű 
oldaltöredékek. 2 db. 

71 .1 . 46. Vastag falú barna aljtöredék. 
71. 1. 47. Téglavörös aljtöredék. 
71. 1. 48. Szürke aljtöredék. 
71. 1. 49. Aljtöredék. Az oldalrész szürkésbarna, rücs

kös felületű. 
71. 1.50. Kutyacsont váz. 
71.1 .51. Állatkoponya. 
71. 1. 52. Különböző állatcsontok. 

4. gödör (a 4a-b gödörrészek leletanyaga). 
71.1.53. Szürkésbarna oldaltöredék, bevagdalt díszí

téssel. 2 db. 
71. 1.54. Rücskös felületű, barna oldaltöredék. 
71. 1. 55. Szürkésbarna, vastag falú, seprődíszes oldal

töredék. 
71 .1 . 56. Nagyméretű, vastag falú szürkésbarna füles 

korsó peremes töredéke. 
71.1.57. Vastag falú, szürke aljtöredék. 
71.1.58. Szürke aljtöredék. 
71.1.59. Vastag falú, szürkésbarna, rücskös felületű 

oldaltöredékek. 2 db. 
71. 1. 60. Szürkésbarna, simított felületű oldaltöredék. 
71. 1. 61. Szürkésbarna, rücskös felületű oldaltöredék. 
71. 1. 62. ívelt nyakú, rövid szalagfüllel ellátott bögre 

féltöredéke. Kiegészített, szürkésbarna. 
M. 9,5 cm. 

71 .1 . 63. ívelt nyakú, szürke edénytöredék. 
71. 1. 64. Bekarcolt díszű, szürke oldaltöredék. 
71.1.65. Barna foltos, rücskös felületű, vastag falú 

oldaltöredékek. 3 db. 
71 .1 . 66. Csontár töredéke. H. 8,5 cm. 
71. 1. 67. Különböző állat csontok. 
71. 1. 68. Különböző állatcsontok. 

Szórványleletek. 
71. 1. 69. Simított felületű oldaltöredék fül nyomával, 

bekarcolt díszítéssel. 
71 .1 . 70. Téglavörös aljtöredék. 
71. 1.71. Vékony falú, szürke edény töredék. 
71.1.72. Simított felületű, szürke oldaltöredékek. 

2 db. ______ __ 
71.1.73. Vastag falú, nagyméretű szürke edényből 

származó seprődíszes oldaltöredék. 
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RÓZSA SCHREIBER 

ÜBERRESTE EINER SIEDLUNG AUS DER FRÜHEN BRONZEZEIT IM BOTANISCHEN GARTEN 
VON SOROKSÁR 

Die Fundstelle befindet sich am östlichen Rand von 
Budapest, auf einem der durch Sümpfe und kleinere Wa
sserläufe gegliederten niedrigen Sandhügeln, auf dem 
Gebiet des botanischen Gartens von Soroksár. Auf der 
Oberfläche des flachen Sandhügels sind sporadisch atypi
sche Tonscherben zu finden. Am Profil bzw. Boden des 
den Sandhügel durchschneidenden Grabens zeichneten 
sich die Konturen von vier Objekten ab und im Verlauf 
der Rettungsgrabung legten wir diese frei (Abb. 1—6).1 

Aus den vier Gruben wurde auffallend wenig Kera
mik geborgen (Abb. 7—8). Die Funde sind nicht über
mässig typisch, aber dessen ungeachtet bereitete ihre 
chronologische Einreihung keine Schwierigkeiten. Sie ge
hören zur Nagyrév-Kultur und repräsentieren deren spä
teste Phase. Wir könnten fast sagen, dass dies die Periode 
der kulturellen Umwandlung ist, in der auf dem Gebiet 
der Nagyrév-Kultur stufenweise die charakteristische Ke
ramik der Vatya-Kultur zustandekommt. Siedlungen, die 
Keramiken ähnlichen Typs enthalten, kommen auf dem 
Gebiet von Budapest auch anderwärts vor.2-3 

Der botanische Garten von Soroksár verdient vor al
lem wegen der in den Gruben beobachteten Phänomenen 
Beachtung. Die vier Gruben befinden sich nicht in der 
Mitte des zur benutzten Hügelrückens, sondern an deren 
Südrand. Der Charakter und die ungewähnliche Tiefe der 
Objekte lässt darauf schliessen, dass es sich nicht um ge
wöhnliche Gruben handeln kann. 

Äussernder ersten, nur unvollständig erforschten Grube 
sind die Gruben 2—4 durch eine fast regelmässig runde 
Form und annähernd gleiche Tiefe (230—260 cm) gê  

kennzeichnet. In die zweite Grube wurden auf leicht 
brennendes pflanzliches Material, wahrscheinlich auf 
Stroh, die Skeletteile von mindestens vier zerstückelten 
Rindern unterschiedlichen Alters gebracht, und zwar so, 
dass die fleischigsten Teile in die Grube gelegt wurden. 
Laut den Bestimmungen von Sándor Bökönyi befanden 
sich in der Grube auch die Skelettreste von einem fünf
ten und sechsten Rind. Diese vermochten wir allerdings 
archäologisch nicht zu isolieren (siehe die Studie von 
Sándor Bökönyi in diesem Band). So wurden z. B. am 
Ansatz der Rückgrate die Rippen in fast gleicher Entfer
nung abgebrochen. Neben den älteren Individuen waren 
auch jüngere in der Grube gelegt. Auch über den Skelet
teilen der Rinder wurde leicht brennendes pflanzliches 
Material angehäuft. Durch das Verbrennen der trockenen 
Pflanzen (Stroh) entstand ein so starkes Feuer, dass selbst 
die Knochen anbrannten. In der dritten Grube fand ich 
nur ein Hundeskelett und einen Rindesschädel. Auch 
hier befand sich eine Aschenschicht. 

In der vierten Grube stiess ich auf ein menschliches 
Skelett. Es sei betont, dass in Budapest und auch in der 
weiteren Umgebung zu dieser Zeit die ausschliessliche 
Bestattungsart der Leichenbrand in Urnen war. In die
sem Fall können wir eine regelrechte Bestattung aus-
schliessen. Einer solchen widerspricht die Lage des Ske
lettes, der den Eindruck erweckte, als wenn es nur hin
geworfen worden, und zusammengebunden war, und 
dass wir es nicht in einer Grabgrube, sondern in einer 
grossen doppelten runden Grube gefunden haben; in dem 
anderen Grubenteil war das halbe Bruchstück eines klei-
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nen Henkelgefásses. Daraus kann man annehmen, dass 
wir auf Gruben gestossen sind, die von den alltäglichen 
abweichen und mit dem Galuben verbunden sein dürf
ten; es können also Opfergruben gewesen sein. 

Die Opfergruben können von Ägäikum bis nach Un
garn seit dem frühen Neolithikum verfolgt werden. Sie 
waren in der Anfangsperiode der Produktionswirtschaft 
von grosser Bedeutung. Der vielfältige Inhalt der Opfer
gruben hebt deren unterschiedlichen Charakter hervor. 
Die Opfergruben von Soroksár dienten der Aufnahme 
von „Blutopfern". An einer Budapester Fundstelle der 
Glockenbecher-Csepel-Gruppe (Csepel-Hollandi ut) fand 
ich Opfergruben anderen Charakters. Ein auffallendes 
Kennzeichen der dortigen Opfergruben ist das betonte 
Vorhandensein von Mühlsteinen und der zur Bodenbe
arbeitung gebrauchten Geweihgeräte, ausser anderen, zu 
jener Zeit wertvollen Gegenständen (Kupferahle, Arm
schutzplatten, steinerne Pfeilspitzen. Spinnwirtel usw.). 
Laut Annahme der neueren ungarischen Forschung han
delt es sich um eine Form des Opferrituals, die die in das 
Neolitikum zurückreichende Tradition wahrt, demnach 
beim Opfer zum Zweck der Fruchtbarkeit ein rituelles 
Getreidemahlen erfolgt ist, dessen Requisiten in die zu 
diesem Zweck ausgehobene Grube gebracht wurden und 
vermutlich auch die reinigende oder eine sonstige ma
gische Kraft des Feuers in Anspruch genommen wurde. 
Die Opfergruben dieser Art heben die nichtblutigen Op
fer hervor. Die den Boden auflockernden Geweihgeräte 
und die Mühlsteine fassen symbolisch die beiden End
punkte des Getreidebaus, die Auflockerung des Bodens 
und die Vorbereitung des geernteten Getreides zum Essen 
zusammen. Der Ritus selbst wurde von lokalen Traditio
nen genährt. Auch die in der zur mittleren (2a) Phase der 
Nagyrév-Kultur (frühe Bronzezeit lila) gehörenden Sied
lung in Diósd freigelegte umfangreiche Grube kann auf
grund der am Grubenboden gefundenen Gussformen 

Abbildungen 

Abb. 1 Lageplan von Budapest, mit dem botanischen 
Garten in Soroksár. 

Abb. 2 Die erschlossenen Gruben (1—4). 
Abb. 3 Grube 2, a): Oberflächenzeichnung mit den Rin

derknochen, B): Profil der Grube. 
Abb. 4 1—2: Grube 2 geöffnet, aus verschiedenen Sich

ten. 

Képjegyzék 

1. kép Budapest helyszínrajza a soroksári botanikus 
kerttel 

2. kép A feltárt gödrök ( 1 -4 ) 
3. kép A 2. gödör, a: felszínrajz a szarvasmarha 

csontokkal 
b : a gödör metszete 

und unversehrten Gefássen mit grosser Wahrscheinlich
keit in den Kreis der Opfergruben eingereiht werden. 
Eine interessante Analogie tritt beim Vergleich der Opfer
gruben von Soroksár mit einem Grab aus der Bronzezeit 
in Grosshöflein (Burgenland) zutage, namentlich was das 
Alter der beigegebenen Tiere betrifft. 

Der gemeinsame Zug der Opfergruben in Soroksár 
und der übrigen in Budapest ist vor allem die Aushebung 
der Grube. (Dies dürfte hinsichtlich der Beziehung zur 
Göttin der Erde, der rituellen Vereinigung mit ihr, ein 
sehr wichtiger, vielleicht der wichtigste Gesichtspunkt 
gewesen sein.) Der andere gemeinsame Zug ist das Feuer
machen hauptsächlich mit Stroh eventuell mit trocke
nem Gras. Im Feuer von Soroksár hebt sich aber der 
Brauch von Tier- und Menschenopfern hervor, da die 
Tiere, Rinder, nur mit einem Teil ihres Fleisches in die 
Grube gebracht wurden, während der andere Teil viel
leicht gelegentlich der Darbringung des Opfers entweder 
verzehrt oder andererseits verwendet wurde. Den sanfter 
anmutenden, Fruchtopfer enthaltenden Opfergruben, 
stehen wir hier dem härteren, man könnte sagen grausa
men Blutopfer gegenüber. Die unterschiedlichen Opfer
gruben veranschaulichen zugleich die Vielfalt, die Kom
pliziertheit des Ritus, der Zeremonien und der Opfer.4-9 

Die Bedeutung der Fundstelle im botanischen Garten 
von Soroksár mögen von zwei Aspekten hervorgeheben 
werden : 

1. Wir gewannen neuere Anhaltspunkte zur Unter
suchung des Übergangs von der spätesten Phase der früh-
bronzezeitlichen Nagyrév-Kultur zur mittelbronzezeitli-
chen Vatya-Kultur. 

2. Die Erkenntnis, dass es sich um Opfergruben han
delt, gewährt einen Einblick in die mangelhaft bekannte 
Glaubenswelt jener Zeit und widerspiegelt zugleich auch 
die Lebensweise. 

Abb. 5 Oberflächenzeichnung der Grube 4a—b. 
Abb. 6 Grube 4a mit dem Skelett. 
Abb. 7 1-14: Keramikfunde aus den Gruben. 1—2: 

Grube 1, 3 -8 : Grube 2, 9: Grube 4b, 10-14: 
Grube 4a—b. 

Abb. 8 1-11: Keramikfunde aus Grube 3. 

4. kép 1 —2 : a 2. gödör kibontva, különböző nézetből 
5. kép A 4a-b gödör felszínrajza 
6. kép A 4a gödör a csontvázzal 
7. kép 1 -14 : a gödrök kerámia leletei. 1-2:1. gödör; 

3 -8 :2 . gödör; 9:4b gödör; 10-14:4a-b gödör. 
8. kép 1 -11 : a 3. gödör kerámia leletei 
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BOTANIKUS KERT 1969. 

2. GÖDÖR 

M= 1 : 20 
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