
A LEPENSZKI VIR-I KŐKORI TELEP 
Bácskay Erzsébet*

Mikor a Vaskapu Erőmű építése előtt a később elárasztandó 
területet a jugoszláv régészek alaposan átvizsgálták, 1965- 
ben, Lepenszki Virnél, a Duna menti alacsony teraszon kőkori 
telepre bukkantak. Az 197-o-ig folytatott ásatások során itt 
Európa egyik legfontosabb és legérdekesebb régészeti lelőhe
lyét tárták fel.
A telep a Duna jobbpartján levő patkóalaku teraszon, a lega
lacsonyabb Duna-teraszon helyezkedett el; közvetlenül a 
parton, a partra meredeken leszakadó Korso hegy alatt. A te
lep közelében a folyó összeszűkül, örvényes - innen a telep 
neve is.
A terasz paléozóos porfir alapzatára először folyami öntés
rétegek, majd eolikus futóhomok- és löszrétegek települtek. 
Ez utóbbiak felső szintjében található az a kulturréteg,msly 
a Proto— Lepenszki Vir kultúra emlékanyagát.tartalmazza.
Kora a késő Dryas utáni időszakra tehető. Lepenszki Vir vala
mennyi rétege a holocénbe tartozik; a Proto-Lepenszki Virt 
követő klasszikus Lepenszki Vir kultúra valamennyi fázisával 
/I. a-e/ a Preboreális, a Lepenszki Vir II. fokozat a Borea
lis, majd a már neolitikus, egészen más kultúrát képviselő 
Lepenszki Vir III. az Atlanti fázisba tartozik.
A lelőhely ökológiai adottságai rendkivül kedvezőek; a paleo- 
botanikai— paleoklimaxológiai vizsgálatok szerint a terület
nek a holooén elején - éppúgy mint ma - sajátos mikroklímája 
volt, s ez még határozottabban érvényesült a kis, hegyektől 
körülzárt partmenti medencékben. A nagy vízfelület erősen 
nedvessé tette az éghajlatot, a magas hegyek pedig védelmet 
nyújtottak a hideg szelek ellen. Ennek a temperáló hatásnak 
tulajdonítható, hogy még a hideg Boreális fázisban is élt a 
fenyő és nyir mellett ostorfa, mogyoró, vadszilva, berkenye
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és különféle páfrány a lelőhely közelében.
A Duna bővelkedett halban; különösen az örvényes részeken 
gyűlt össze sok - ezeken a helyeken egyszerűen csapdával ha
lásztak. A telepen talált halcsontok tanúsága szerint elsősor
ban pontyot, márnát, harcsát és tokhalat fogtak. Bár a telep 
lakóinak főfoglalkozása mindvégig a halászat maradt, a környező 
sürü erdőségekben intenziven vadásztak is / a telepen talált 
állatcsontok szerint elsősorban szarvast és őzet, kisebb mér-’ 
tékben őstulkot, vaddisznót és prémesállatokat ejtettek el/.
A közelben gazdag kőlelőhelyek is voltak, melyek az építkezéshez 
és kőszerszám-készitéshez szükséges nyersanyagot szolgáltatták.
A Lepenszki Vir kultúra /formativ periódusa; a Proto-Lepenszki 
Vir kultúra és klasszikus időszaka, a lepenszki Vir 1-II/, 
egy, a helyi legkorábbi neolitikumot /Starcevo kultúra/ mege- - 
lőző, preneolit /"epipaleolit"/ kultúra. Kőipara bizonyos szá
lakkal kapcsolódik ugyan a DK-Európai késő paleolit— mezolit 
iparokhoz, mégis, a Lepenszki Vir kultúra egészében önálló 
kultúra; izolált, helyi fejlődés eredménye.
Abszolút kronológiai adatok a Proto-Lepenszki Vir kultúrára 
nincsenek /de Lepenszki Vir la i.e. 536o-as adata alapján i.e. 
55oo előttre tehető/. Lepenszki Vir I. i.e. 536o és 485o közé 
esik, Lepenszki Vir II. kora pedig i.e. 4680 és 46I0 közé.
A Proto-Lepenszki Vir szintből csupán néhány házalap és sir 
került elő. A klasszikus periódus rétegei már lényegesen meg
nagyobbodott telepről tanúskodnak - ekkortól ismert az a jel
legzetes település- és háztípus, mely végig jellemző lesz a 
kultúrára. A szinte kivétel nélkül a folyó felé tájolt házak 
sugarasan rendeződtek, kihasználva a terület adottságait. 
Előterükben patkó-alakú nyilt térséget hagytak. A körszelet 
vagy trapéz alakú házakat árkokkal vették körül, a valószinü- 
leg nádból készült tetőt faoszlopok tartották.
A házak alaprajzának középtengelyében a homlokzati oldalon 
kőlapokból rakott tűzhely állt; ennek végébe kerek mélyedés
sel ellátott folyami kavicsot /"oltárt"/ helyeztek, ezek mellé
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pedig szintén folyami kavicsból készült szobrot vagy szobro
kat. A bejáratnál kőlapokból rakott küszöb volt. A küszöböt, 
a tűzhelyet, a szobrokat és az oltárt egy porrátört vörös 
mészkőből készült vastag, kemény padlóba ágyazták.
A tűzhely, az oltár és a szobor a ház közepén egyfajta szent 
területet alkottak, mely elvált a ház többi, "profán" részé
től. A szakrális terület kitüntetett szerepét mutatta, hogy 
sokszor a halottakat is a tűzhely mellé temették.
Feltűnő, hogy a hazakat /összesen 136-ot tártak fel/ teljesen 
egységes alapelv szerint építették. A tervezésnél az egyenlő- 
szárú háromszögből indultak ki; ebből alakítottak ki egy 
trapézhoz vagy körszelethez közelálló formát. Az arányok - 
bármilyen méretű volt is a ház - mindig azonosak voltak:

A2

t t ű z h e ly  2 .„o ltá r*  3. szo b o r A. b e já r a t

Feltehető, hogy ezek az arányok valamilyen számmisztikával 
voltak kapcsolatban; talán valamilyen kozmológiai elképzelés 
vetületeiként a házak a világmindenség kicsinyített másai 
voltak. Lehetséges, hogy a házak kimérése is meghatározott 
ritus keretében történt. A szakrális terület megléte is arra 
enged következtetni, hogy a házak nemcsak egyszerűen lakóhe
lyek, de egyúttal szentélyek is voltak.
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A Lepenszki Vir kultúra talán legvonzóbb és legizgalmasabb 
leletcsoportját azok a kőszobrok képezik, melyek a házakban, 
a tűzhely közelében álltak. Valamennyi szoborhoz egyfajta 
és csakis egyfajta követ használtak fel azokat a durvaszem
csés acmokkő-kavicsokat, melyeket a lelőhelytől lo km-re É-ra 
levő Boljetinszka folyó völgyében találtak. Ezek sárgás, vörö 
sas szinü, könnyen megmunkálta tó kövek, általában 2o-3° cm 
magasak, de nem ritka köztük a fél méternél magasabb sein.
A megmunkálás finom ütögetéssel és véséssel történt;a dombor
műves részeket éles szerszámmal faragták ki.
A szobrok Lepenszki Vir Ib-től kezdve jelennek meg. Három 
nagy csoportra oszthatók: 1. "absztrakt" ábrázolások,
2. "félig figurális" ábrázolások, 3. "figurális ábrázolások".
Az oltárok is 'tulajdonképpen az absztrakt szobrok közé tartóz 
nak, amennyiben valamennyiük felületét - éppúgy mint azokét 
- geometrikus minták! "arabeszkek" boritják. Ilyen minták a 
"félig figurális" ábrázolásokon is vannak. Ezeknek a mai szem 
mel tisztán ornamentálisnak tűnő mintáknak természetesen meg
volt a maguk szimbolikus, talán mágikus jelentésük. Lehet, 
hogy ezek a kövek olyasfélék voltak mint az ausztráliai benn
szülöttek "lélekkövei".
Legérdekesebbek a figurális ábrázolások; férfi, ill. női 
fej-, ill. mellszobrok. Feltűnő rajtuk az erős szemöldök, 
nagy száj és fülek, a hosszú orrok ábrázolása. Kis méreteik 
ellenére sokszor monumentális, erősen expressziv hatást kel
tenek. Az arcok sokszor halszerűek - lehet, hogy valamilyen 
halisten vagy vizisten ábrázolásai. Valószínűbb azonban, hogy 
ősábrázolások, ill. istenné vált ősök szobrai.
Bár érezzük, hogy a Lepenszki Vir-i szentély-házak és szobrok 
egy sajátos, gazdag, a világon egyedülálló hit- és hiedelem- 
világ emlékei, ezt már nem tudjuk rekonstruálni.
A "halisten" ábrázolás és a folyóban "bzületett" kő talán az 
élet vizi eredetére utal. A tűzhely mellett elhelyezett 
isten- ill. ősábrázolások a házitüzhely,a közösség jólétének
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őrzői. Kapcsolatuk az életadó fénnyel és meleggel nyilvánvaló
D. Srejovic, a telep feltárója, szerint a házak bejáratának 
szélessége és magassága közel azonos volt a tűzhely körüli 
szent terület hosszúságával és szélességével, igy amikor a 
nagyjából K— EK felé tájolt házak ajtaján besütött a reggeli 
napfény, az első fénysugár a s:ent területre esett. Ennek a- 
lapján feltehető, hogy a Hap tiszteletét, a Kap fényét és 
melegét összekapcsolták a házitüzhely fényének és melegének 
tiszteletével. A házitüzhely őrzői egyúttal kapcsolatban 
voltak a holtak világával is; hiszen a tűzhely köré temetkez
tek is, s Lepenszki Vir Ic-től kezdve a tűzhelyeket olyan, 
kőlapokból kirakott "A" betüszerü alakzatokból álló diszi- 
tésekkel látták el, melynek "modellje" a tűzhely mellé tett 
emberi alsó állkapocs volt.

A klasszikus periódusban a halottak egy részét a tűzhely mel
lé temették - a temetkezés sokszor hiányos, másodlagos /a 
csontváz hiányos, nincs anatómiai rendben, csak koponyát te
mettek stb./. Úgy tűnik,hogy csak bizonyos személyeket tisz
teltek meg a házba való temetéssel, Némelyik -házban többszö
rös temetkezés is volt. A gyermekeket - mint ahogy az későb
bi korokban is szokás volt - a ház elülső vagy oldalsó fala 
alá temették. A telep többi lakóját feltétlenül a telepen 
kivül kellett eltemetniük /a házakba kizárólag 4o és 80 év 
közti férfiakat es nőket temettek/, de ennek eddig semmi 
nyoma. Lehet, hogy a többi halottat egyszerűen kitették 
az erdőbe és ott is hagyták.
A halottakkal kevés mellékletet temettek - csupán néhány kő- 
és csontékszert - viszont elég gyakori volt a melléjük helye
zett szarvasagancs.
A mindennapi élethez tartozó tárgyak elsősorban a házakból 
kerültek elő; kovaféieségekből pattintott kőeszközök, vésett 
geometrikus mintákkal díszített palából csiszolt botféleségek, 
kőkalapácsok, sok, nemritkán diszitett csont- és agancseszköz, 
valamint néhány kő- és csontgyöngy.
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A csontvázak antropológiai vizsgálata szerint a telep lakói 
rokonságban álltak egymással; egy endogám közösség tagjai vol
tak. A Homo sapiens cro-magnoni típusához tartozó erős, robusz 
tus testfelépitésű emberek voltak. í'eltünő, hogy sokan közülük 
megélték a 7© évet, de nem volt ritka a 8o-as éveiben meghalt, 
sem. .

A telep lakói valószínűleg azonos vagyoni helyzetű, egyenrangú 
tagjai voltak a közösségnek, társadalmi különbségek nem voltak 
köztük. A vezetőket valószínűleg kor és rátermettség alapjan 
választották - később talán az őskultusz keretében tisztelet
ben részesítették őket.

A preneolit rétegek felett a terület legkorábbi neolit
népessége, a Starcevo kultúra népe. telepedett meg /Lepenszki 
Vir III/. Mind eredetét, mind emlékányagát tekintve gyökere
sen különbözött a preneolit népességtől; más volt az építkezé
se és temetkezési módja. A Starcevo kultúra már ismerte a nö
vénytermesztést és állattenyésztést, valamint a kerámiát.
A réteg leletanyaga a Starcevo kultúra idősebb fázisát képvi- 
.seli, a kultúrán belül szokványos anyaggal.

A telep feltárt építményeinek maradványait az elárasztás előtt 
konzerválták, majd felszedték és az eredetihez hasonló elren
dezésben egy 3o m-rel magasabban fekvő teraszon helyezték el.
A Vaskapu Erőművel kapcsolatos intenzív régészeti kutatások . 
mind a jobbparton /Jugoszláviában/, mind a balparton /Romániá
ban/ számos uj lelőhely felfedezésére vezettek, lágyon fontos, 
hogy ezen vizsgálatok során a Lepenszki Vir kultúrának még 
11 lelőhelye - köztük 4 barlangban - került elő /ld. a térké
pet/. Ezeken a lelőhelyeken - noha jóval szerényebb kivitel
ben és művészi szobrok nélkül - mindenütt megtalálható a tá- 
gabb értelemben vett Lepenszki Vir kultúra, ill. közvetlen e- 
lozményének leletanyaga. A lelőhelyek döntő többségének epi- 
paleolit /preneolit/ rétegei egyidősek Lepenszki Vir-rel - 
csupán a Climente I., II. barlangok leletanyaga régibb; a 
WUrm IX-III-tói a nolocén elejéig tartó periódust képviseli.
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Mindez azért lényeges, mert bizonyítja, hogy a nepenszki vir 
kultúra bizonyos mértékig helyi alapokon fejlődött, hosszabb 
belső fejlődés eredménye, kialakulását a Vaskapu kedvező 
földrajzi-ökológiai Környezete tette lehetővé, s ugyanakkor 
ez járult hozzá elszigetelődéséhez is. Úgy tűnik, hogy köz
vetlen kulturális és/vagy népi folytatása nincs ill. jelenleg 
még nem ismert.

FELHASZNÁLT ES AJÁNLOTT IRODALOM

Letica, Z. 1969: Vlasac - nouvel habitat de 13 Culture de 
Lepenski Vir a Djerdap. - Archaeologica Iugoslavica 
lo. 7-11.

Makkay J. 1969: Ásatás a Vaskapu környékén. A Lepenszki Vir-i 
ujkőkori szobrok. - Elet és Tudomány, 24. 165-169. 

Srejovie, D . 1969a: The roots of the Lepenski Vir culture.
- Archaeologica Iugoslavica lo. 13-21.

Srejovie, D . 1969b: Lepenski Vir.•- Beograd 
Srejovie, D, ed. 1972: Europe’s first monumental sculpture: 

new discoveries at Lepenski Vir. - London 
Kőkori szobrok Lepenszki Virről. - A Magyar Nemzeti Muzeum 

időszaki kiállításának vezetője, 1987 március— április, 
Búd apest

1 5 7



A  Lepenszki Vir kultúra lelőhelyei a Vaskapu hg.-ben

1. Padina
2. Lepenszki Vir 
B. Vlasac
4. Cuina Turcului bg.
5. Climente II. bg.
6. Climente I. bg.

7. Veterani bg. 8.lcoana
9. Razvrata
10. Hajducka Vodenica
11. Ostrovul Banului 
12.Schela Cladovei
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Stone-age settlement at Lepenszki Vir

Erzsébet Bácskay

Archeological investigations were carried out before the 
construction of the Vaskapu power plant, at the regions 
which were intended to become inundated, by Yugoslav arc
heologists, In 1965 a stone age settlement was found on 
the low terrace of the Danube, During the discovering it 
became evident that the settlement was one of the most 
interesting and important archeological site of Europe, 
Its probable life could be dated to the period following 
the late Dryas, The main occupation of the inhabitants was 
the fishing. The uniqueness of the Lepenszki Vir culture 
is due to its local, isolated development.
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