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Az őskori antropomorf plasztikák és egyéb em-
berábrázolások kutatása csaknem egyidős az európai 
ősrégészettel. A különleges és igen változatos formájú, 
gyakran gazdagon díszített tárgyak korán, már a leg-
első települések felfedezésekor magukra vonták a ku-
tatók fi gyelmét s hamarosan napvilágot láttak az első 
rendszerező munkák, értelmezési kísérletek is. Így volt 
ez a kelet-európai festett kerámiás Erősd–Cucuteni–
Tripolje kultúrkör elterjedési területén is, ahonnan 
mindmáig a legnagyobb számban kerültek elő: alig 
pár évvel a nevezetes névadó lelőhelyek, Cucuteni–
Cetăţuia, valamint Tripolje felfedezését követően je-
lentek meg az első, teljes mértékben a kérdésnek szánt 
dolgozatok.1 Az elmúlt száz esztendő során folytatott 
kutatások eredményeképpen az Erősd–Cucuteni–Tri-
polje kultúrkör egész területéről (bár pontos számuk 
máig ismeretlen), hozzávetőleg több mint tízezer em-
beri idolt és emberábrázolást ismerünk, többet, mint 
bármelyik más európai őskori kultúrából. E nagy 
mennyiségű, gazdag leletanyaggal kapcsolatban több 
feldolgozás is megjelent. A téma gazdag irodalmából 
átfogó jellegükkel kiemelkednek A. P. Pogoževa és D. 
Monah utóbbi évtizedekben megjelent munkái.2 Míg 
a szibériai régésznő a Tripolje-kultúra településterü-
letén felfedezett leletanyagot vizsgálta csupán, addig 
Monah nagy lélegzetű munkája igazi mérföldkőnek 
számít a kelet-európai kutatásban, hiszen a kultúr-
kör teljes területének antropomorf plasztikáját és 
egyéb emberi ábrázolásait foglalta össze és értelmezte 
a rendelkezésre álló régészeti, vallástörténeti adatok 
tükrében. Nagy területre kiterjedő, átfogó jellegénél 
fogva ez a munka nem érinthette minden részletében 
a kultúrkör erdélyi területeiről, az Erősd kultúrából 

származó leletanyagot, ráadásul kutatását nehezítette 
az a tény is, hogy ezeket a leleteket a mai napig csak 
kis mértékben közölték.

*
A délkelet-erdélyi festett kerámiás kultúra terüle-

tén a legelső antropomorf idolok és egyéb emberáb-
rázolások J. Teutsch és H. Schroller botfalvi és László 
F. erősdi, valamint oltszemi kutatásai során kerültek 
elő, ezekből néhányat publikáltak is a múlt század 
elején megjelent dolgozataikban.3 1933-as munká-
jában Schroller röviden kitért a kultúra (akkor még 
Erősd-Priesterhügel csoport) területéről addig ismert 
emberi idolok tárgykörére4 s szintén a két világhábo-
rú közötti időszakban, tágabb összefüggésben Roska 
M. is foglalkozott az emberi ábrázolások kérdésével.5 
A kultúrkör erdélyi településterületéről a későbbi-
ekben Székely Z., Bartók B., Ferenczi I. és Ferenczi 
G., E. Comşa, valamint e sorok szerzője közöltek 
további példányokat az erősdi, bögözi, kézdiszentlé-
leki, lécfalvi, marosszentgyörgyi, sepsibükszádi, sep-
siszentgyörgyi lelőhelyekről,6 s nemrég publikálták 
a csíkpálfalvi település gazdag leletegyüttesének is 
néhány értékesebb darabját.7 

Az elmúlt évek során összegyűjtöttük, doku-
mentáltuk az Erősd-kultúra településeiről származó, 
részben közölt, de legnagyobbrészt még publikálatlan 
antropomorf plasztikákat és egyéb típusú emberábrá-
zolásokat. Alábbi dolgozatunkban ennek a munkának 
az eredményeit foglaljuk össze.8 Terjedelmi okokból, 
de a tanulmányozott anyag nagy mennyisége miatt is 
ezen a helyen nem vállalkozhattunk annak részletes, 
tárgyankénti bemutatására. Igyekszünk azonban be-
mutatni a feltárt gazdag emberábrázolások alapvető 

1 DIAMANDY, G. 1890; SKRYLENKO, A. 1903.
2 POGOŽEVA, A. P. 1983; MONAH, D. 1997.
3 TEUTSCH, J. 1900, Abb. 117–127, 129–131, 150; LÁSZLÓ 
F. 1911, 83–85. kép; SCHROLLER, H. 1933, Taf. 40/2–4, 6.
4 Uo., 57–58.
5 ROSKA M, 1927, 161, 271–280, 165–166. kép. Az Erősd–
Cucuteni–Tripolje kultúrkör antropomorf plasztikájának kuta-
tástörténetét összegzi MONAH, D. 1997, 21–28.
6 SZÉKELY, Z. 1951, pl. XI/23, XX/1, 3; Uő. 1959, fig. 2; Uő 
1971, fig. 2/1, 3, 4; COMŞA, E. 1973, fig. 4; FERENCZI, G. 
– FERENCZI, I. 1975, pl. I/9, III/2, 8; BARTÓK, B. 1983, pl. 
2; SZTÁNCSUJ S. J. 2003, 16–17. k.

7 BUZEA, D. L. – LAZAROVICI, Gh. 2005, pl. XXIII, XXIV, 
XXX.
8 A 2004–2008 között végzett gyűjtőmunka során több erdé-
lyi múzeum és gyűjtemény anyagát vizsgáltuk. A kutatás során 
nyújtott segítségükért, tanácsaikért vagy az egyes leletek közlé-
séhez adott engedélyért köszönettel tartozunk: Eugenia Zaharia 
asszonynak és László Attila professzornak, valamint Berecki Sán-
dor, Körösfői Zsolt, Botár István és Sófalvi András kollégáink-
nak. Külön köszönöm Dan Buzea segítségét, amiért a csíkpál-
falvi, részben még közöletlen idolplasztikáról rendelkezésre álló 
adatait megosztotta velünk.
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csoportjait, fontosabb jellegzetességeit, röviden ki-
térve azok kapcsolatrendszerére és értelmezésük leg-
fontosabb problémáira is.

A kelet-európai festett kerámiás kultúrkör nyugati 
ága, az Erősd-kultúra településterülete Erdély keleti 
és délkeleti részét foglalta el, a Kárpátok belső koszo-
rújában. Az ismert lelőhelyek legnagyobb többsége 
a belső-kárpáti medencék, a Barcasági- és Csíki-me-
dence területén található, az Olt felső folyása és fon-
tosabb mellékfolyóinak (Feketeügy, Barca, Kormos, 
Fiság) völgyében. Ettől a törzsterülettől nyugatra és 
északnyugatra, jóval kevesebb települést ismerünk, 
ezek kisebb területi csoportokban helyezkednek el 
az Erdélyi-medence peremvidékein, a Homoródok, 
a Nagy-Küküllő völgyeiben s északnyugaton a telepü-
lésterület kiterjed egészen a Maros középső folyásáig. 
Ezen a földrajzilag meglehetősen változatos, kedvező 
természeti adottságokkal jellemzett területen a Kr. e. 
5. évezred második felében, minden előzmény nélkül, 
készen kialakult formában jelent meg az Erősd-kultú-
ra. Legelső népcsoportjai valószínűleg a Keleti-Kárpá-
tok átjáróin keresztül érkeztek az Olt völgyébe. Régé-
szeti hagyatékuk ennek következtében igen erőteljes 
hasonlóságokat mutat a hegyeken túl, az úgynevezett 
Szubkárpáti-övezetben található (Bonţeşti, Frumuşi-
ca, Izvoare II2), korai Cucuteni közösségek hagyaté-
kával. A romániai régészeti kutatás mindezek alapján 
az erdélyi és moldvai festett kerámia között nem tett 

semmilyen különbséget, s a Kárpátok nyugati oldalán 
lévő településeket a kerámia díszítésének általános jel-
lemzői alapján a Cucuteni-kultúra első fázisába, azon 
belül az A2–A3 alperiódusokba sorolta.9

Véleményünk szerint az Erősd-kultúra önálló, 
sajátos fejlődéssel és kapcsolatrendszerrel rendelkező 
egységet képviselt a nagy kelet-európai festett kerámi-
ás kultúrkörön belül. Az egyes települések (pl. Maksa, 
Réty, Lisznyó, Kézdiszentlélek) anyagában előforduló 
számos, a kései Cucuteni (A–B és B) fázisokba datál-
ható importok,10 valamint a szomszédos, elsősorban 
nyugati területek kultúráival (Bodrogkeresztúr, Băile 
Herculane II–III–Cernavoda I–Hunyadihalom ho-
rizont) kimutatható időrendi kapcsolatok11 alapján 
ma már egyértelműen bizonyítható, hogy fennállása 
jóval hosszabb ideig tartott, fejlődése ezen a területen 
lefedi csaknem az egész korai és középső rézkor idő-
szakát. A megváltozott földrajzi környezetben és el-
térő kulturális kapcsolatrendszerek között élő erdélyi 
festett kerámiás népcsoportok története másképpen 
alakult, mint moldvai rokonaiké, ez lehet az oka an-
nak, hogy régészeti hagyatékukban nem mutathatók 
ki a Cucuteni-kultúráéhoz hasonló, belső fejlődési 
szakaszok. Közös eredetük, azonos gyökerű szellemi 
világuk azonban továbbra is szorosan összekapcsol-
ta őket. Ez a szellemi és kulturális egybetartozás az 
Erősd és Cucuteni kultúrák tárgyi hagyatékában és 
hitviláguk emlékeiben egyaránt kimutatható. 

9 DUMITRESCU, V. 1963, 59, 73.
10 SZÉKELY, Z. 1957, 149–153; Uő. 1959, 197–198; Uő. 
1965, 271–274; Uő 1973, 37–39; FERENCZI, G. – FEREN-
CZI, I. 1975, 56–66.

11 MANTU, C. D. 1998, 65–66.

Lelőhely Darabszám Lelőhely Darabszám

Barcaföldvár 1 Lécfalva–Várhegy 5
Botfalu–Priesterhügel 11 Málnásfürdő–Fövenyestető 6
Bögöz–Pagyvan 3 Marosszentgyörgy–Gyéra-alja 2
Csernáton–Mihácz-kert 4 Oltszem–Leánykavár 2
Csernáton–Róbert-tag 3 Oltszem–Vármege 7
Csernáton–Templomdomb 3 Réty–Márton L. tagja 1
Csíkpálfalva–Várdomb 123 Réty–Telek 2
Csíkszentgyörgy–Potovszky-kert 12 Réty–Törökrét 3
Erősd–Tyiszk-hegy 142 Sepsibükszád–Vápa-vára 2
Kézdikővár–Polyvár 4 Sepsiszentgyörgy–Gémvára 3
Kézdiszentlélek–Köszörükő 3 Torja–Balázs-telke 8
Kisborosnyó–Borzvára 1 Ismeretlen lelőhely 14

Összesen: 366 db

1. táblázat A leletanyag számbeli megoszlása
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Az Erősd-kultúra emberábrázolásai

A Cucuteni és Tripolje kultúrák igen változatos 
és kiemelkedően nagy számú emberi ábrázolásaihoz 
képest az erősdi területeken ez a leletkategória jóval 
szerényebb mennyiségben fordul elő. Erdély terü-
letéről napjainkig 366 darabról van tudomásunk, 
ez kevesebb, mint némely moldvai vagy ukrajnai 
nagylelőhely hasonló anyaga.12 Ez részben a kuta-
tás hiányosságaival magyarázható: Erdély területén 
sosem folytak olyan nagy méretű, egész települé-
sek feltárását eredményező ásatások, mint a keleti 
régióban (lásd például Hăbăşeşti vagy Truşeşti), az 
Erősd-kultúra településeinek döntő többségén a mai 
napig csupán kisebb terjedelmű, ellenőrző, szondázó 
ásatásokat végeztek. A módszeresen, nagyobb ásatá-
sokkal kutatott lelőhelyek, mint Erősd–Tyiszk-hegy, 
Csíkpálfalva–Várdomb anyagában itt is igen nagy 
számban találkozunk velük, a kisebb mértékben 
kutatott településekről csak néhány darabot isme-
rünk.13 E szabálytalan eloszlásnak lehetnek azonban 
más okai is. Feltűnő például, hogy a többszörösen 
rétegzett, tell-jellegű és általában erődítéssel ren-
delkező nagy településeken (Erősd, Csíkpálfalva), 
a kultúra társadalmi, gazdasági központjaiban sokkal 
gyakoribbak az antropomorf és zoomorf plasztikák, 
valamint más, különlegesnek számító leletek, míg 
egyes, kellő mértékben kutatott, kisebb, nyílt tele-
peken (ilyen például Székelyszáldobos–Borvízoldal) 
a leletanyag viszonylag nagy mennyiségéhez képest 
ezek meglehetősen ritkán fordulnak elő.

Ami a vizsgált emberi ábrázolások, mindenekelőtt 
az antropomorf idolok előkerülési helyét, körülmé-
nyeit illeti, erre nézve nemigen állapíthatók meg külö-
nösebb szabályosságok. Igaz, a leletanyag egy jelentős 
részének – pontos ásatási feljegyzések, dokumentáció 
hiányában – nem is ismerjük a felfedezési körülmé-
nyeit. De az erősdi, málnásfürdői, csíkpálfalvi vagy 
lécfalvi példányok esetében általában pontosabb ada-
tokkal rendelkezünk, s ezek az adatok azt mutatják, 
hogy a leletek régészeti kontextusa, akárcsak a Cucu-
teni–Tripolje kultúrkör egész területén, meglehetősen 
változatos. Emberi idolok, antropomorf tárgyak így 
egyaránt előfordulnak elpusztult, összeomlott házak 
romjai alatt, a mindennapi élet egyéb tárgytípusaival 
együtt, a települések belsejében szétszóródott hulla-
dék közepette, tűzhelyek közelében vagy szeméttároló 
gödrökből egyaránt, általában tehát nem rituális kon-
textusban. Az Erősdön feltárt nagyszámú edényégető 
kemencék némelyikéből is kerültek elő emberi idolok, 
a bennük maradt, kiégett edényekkel együtt, legtöbb-

jük azonban házakból és hulladékgödrökből származik. 
Ugyanez állapítható meg a csíkpálfalvi antropomorf 
plasztika  esetében is.14 Érdekes, hogy míg a Precucu-
teni és Cucuteni kultúrák némelyik lelőhelyén több, 
bizonyítottan kultikus jellegű, rituális kontextusban 
megtalált idol-depót is ismerünk (például Isaia, Lip-
cani, Poduri–Dealul Ghindaru), ilyen leletegyüttes az 
Erősd-kultúra területén egyelőre még nem került elő.

Az Erősd-kultúra településterületéről ismert em-
beri ábrázolások formai szempontból négy nagy, 
alapvető kategóriába sorolhatók: I. Antropomorf ido-
lok, vagyis agyagból megformált és kiégetett, emberi 
alakot megjelenítő fi gurák, szobrocskák; II. Antropo-
morf edények; III. Antropomorf díszítésű kerámia; IV. 
úgynevezett Antropomorfi zált tárgyak. Utóbbi kate-
gória több, változatos anyagú, formájú és funkciójú 
tárgycsoportot foglal magába, amelyeknek közös jel-
legzetességük, hogy egész emberi test vagy valamely 
emberi testrész (általában fej vagy törzs) formáját, 
jellegzetességét ábrázolják, realisztikus vagy stilizált 
formában. Ide sorolhatók az antropomorf kanalak/
kanálnyelek, agyagfalloszok, valamint olyan sajátos, 
ritka viseleti- és presztízstárgyak, mint a hegedű ala-
kú idolok. Az alábbiakban e fontosabb leletkategóri-
ákat fogjuk külön-külön áttekinteni.

*
A Cucuteni–Tripolje kultúrkör nagyszámú antro-

pomorf idolplasztikájának vizsgálata során bebizonyo-
sodott, hogy az idolok megformálása, az ábrázolások 
módja valamint a készítésükhöz felhasznált nyersanyag 
jellege, minősége között szoros összefüggések mutatha-
tók ki.15 Ezek szerint az idoloknak két alapvető csoport-
ja különböztethető meg, s ezt a megkülönböztetést az 
erdélyi leletanyag vizsgálatával is megerősíthetjük. 

Az elsőbe sorolhatók a nagyobb műgonddal meg-
formált példányok. Ezeket a szobrocskákat minden 
esetben jól iszapolt, fi nom homokkal soványított, 
homogén anyagból készítették, s legtöbb esetben 
díszítették őket. Számbelileg ezek képezik a vizsgált 
leletanyag többségét: az Erősdről előkerült idoloknak 
például közel 70%-át képviselik. Szinte kivétel nélkül 
álló helyzetben lévő emberi alakot ábrázolnak (2. t. 
1, 8, 11, 12; 3. t. 1–6; 4. t. 1, 8; 5. t. 5, 6; 6. t. 1–4, 
10; 7. t. 1–5; 8. t. 5). Gömbölyded vagy lekerekített, 
bot formájú fejükön az arcot kétoldali ujjbenyomás 
jelképezi (2. t. 1; 3. t. 1–3; 4. t. 3, 6), az arc részleteit 
nem ábrázolják. Gyakori díszítőelem a fej kétoldali, 
soros átfúrása (2. t. 1; 3. t. 2; 4. t. 3, 6; 5. t. 5). Ez a dí-
szítés az al-Duna-melléki neolitikus kultúrák (Boian,

12 PETRESCU-DÎMBOVIŢA, M. – VĂLEANU, M. C. 2004, 
245, 254.
13 A tanulmányozott leletanyag többsége régészeti ásatásból szár-
mazik, de vizsgálatunkba belefoglaltunk néhány olyan, múzeumi 
gyűjteményekben őrzött antropomorf plasztikát is, amelyek le-

lőhelye ismeretlen, formai jellegzetességeik, anyaguk vagy éppen 
díszítésük alapján biztosan az Erősd-kultúrához sorolhatók.
14 BUZEA, D. L. – LAZAROVICI, Gh. 2005, 30.
15 A részletekről lásd: MONAH, D. 1997, 51–56.
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Gumelniţa A) jellegzetessége, ahol az idolok átfúrt fe-
jére ékszereket, rézből készített karikákat is aggattak,16 
s nyilván déli hatásra terjedt el az Erősd–Cucuteni 
kultúrkörben. Az idolok lapos korongban végződő 
lába és alteste gömbölyded, ovális keresztmetszetű, 
felső testük lapos, karjuk rövid, általában lekerekített 
végű. A két lábat csupán egy függőleges, bekarcolt vo-
nal vagy árkolás választja el egymástól.

Az idolok nagy része kissé előrehajló törzzsel álló, 
széttárt karú, imádkozó vagy áldást osztó pozíciójú 
női alakot ábrázol. Női jellegük leggyakoribb jelképe 
a hangsúlyozott, nagy méretű zsírfar, továbbá gyak-
ran ábrázolják rátett kis dudorok formájában a mel-
leket, a köldököt vagy a térdet (3. t. 1–4; 4. t. 2; 5. 
t. 3; 6. t. 3, 10; 7. t. 2, 4; 8. t. 5), bekarcolt vagy mé-
lyített V alakú vonallal a lágyékot (3. t. 1, 3–5; 4. t. 
4; 7. t. 5). Egy lécfalvi fi gura lágyékát bekarcolt, bel-
sejében benyomott pontokkal kitöltött háromszög 
jelzi (7. t. 2). Kimondottan hímnemű ábrázolással 
az en ronde bosse plasztika körében nem találkozunk 
és ez az Erősd-kultúra egyik megkülönböztető tulaj-
donsága. Egyetlen darabot ismerünk a hermafrodita 
(androgin) idolok köréből is.17 Az Erősdről származó 
torzó (feje és lábvégei hiányoznak) kis méretű fi gurát 
ábrázol (3. t. 6). Női jellegre utaló mellei, zsírfara 
mellett fallosszal is rendelkezik, további, a hímnemű 
idolokra jellemző tulajdonsága, hogy lábait külön, 
kissé széttárt pozícióban formázták meg. Derekán 
(részben letörött) övet viselt, ami szintén a hermafro-
dita, vagy hímnemű idolok jellegzetessége és hatalmi 
szimbólumként értelmezhető. Párhuzamait a Cucu-
teni és Tripolje-kultúrákból ismerjük.

Az antropomorf szobrocskák fentebb jellemzett 
csoportjának legnagyobb részét több darabból készí-
tették. A test alsó részét, a lábakat és a törzset álta-
lában két, többé-kevésbé szimmetrikus, egymáshoz 
ragasztott darabból állították össze s ehhez tapasztot-
ták hozzá a karokat, a fejet és a többi, plasztikus díszt 
(köldök, mellek, öv). Ezek leggyakrabban hosszában 
törnek el (4. t. 8; 5. t. 4; 6. t. 10; 7. t. 1, 3, 4). Az ösz-
szerakott fi gurákat általában fi nomabb anyagból ké-
szített, 1–2 mm vastagságú bevonattal borították. 
Méretük változatos, többségük a 8–20 cm közötti 
mérettartományba sorolható, ismerünk azonban 
ennél kisebb, miniatűr idolokat,18 illetve a közepes 
méretnél sokkal nagyobb fi gurákat is. A csíkpálfalvi 
településen került elő például két igen nagy méretű 
női idoltorzó, melyek magassága ép állapotban biz-
tosan meghaladta a 30 cm-t.19 A leletanyag nagyfokú 

töredékessége miatt ugyanakkor gyakorta nehéz az 
egyes tárgyak méreteit megállapítani.

Az antropomorf fi gurák leggyakoribb díszítése 
a már említett, a test részleteit ábrázoló plasztikus ele-
mek mellett a bekarcolt, mélyített vonalas díszítés. Az 
emberi test teljes felületét borító sűrű, párhuzamos 
vagy spirálba rendezett vonalakból alkotott, bonyolult 
mintázat valószínűleg a fi gurák ruházatát jelenítette 
meg (3. t. 2; 5. t. 4; 7. t. 1).20 Ritkább esetekben a test 
részleteit, valamint a viselet egyéb tartozékait, nyaké-
ket, csüngőket is ábrázoltak bekarcolással. Igen érde-
kes példája ennek egy sepsibükszádi idoltorzó (4. t. 
1a–b), melynek lapos felsőtestén karcolt vonalak jelzik 
a melleket. Az idol nyakán ábrázolt, rombusz alakú 
minta talán valamiféle csüngőt vagy amulettet jelké-
pezhet. Hasonló, bonyolult mintázat van egy erősdi 
idol nyakán és mellén is (4. t. 5): a nyakon ábrázolt ka-
rika talán egy díszkorongot ábrázolhat, alább valami-
féle csüngő, valamint a díszítés harmadik elemeként, 
egy szabálytalan rombusz fi gyelhető meg. Ez a hármas 
díszítés a Cucuteni–Tripolje-kultúrkör plasztikájában 
máshol is felbukkan, legjobban egy Bodeşti–Fru-
muşica-n napvilágot látott, antropomorf kanálnyélen 
fi gyelhető meg.21 A karcolt, mélyített díszítésű ido-
loknak egy másik, érdekes példányát ismerjük Csík-
szentgyörgy–Potovszky-kert településéről (7. t. 3). Az 
erősen töredékes idol csípőjét benyomott pontokkal 
kitöltött szalagok díszítik, lábán talán szoknyát ábrá-
zoló, fenyőágmintába rendezett bekarcolások, vala-
mint rövid, vízszintes, beböködött vonalak borítják. 

A karcolt, plasztikus díszítés mellett elenyésző 
mennyiségben festéssel is találkozunk. Egy nagy mé-
retű lécfalvi idolnak – a rajta maradt festéknyomok 
bizonysága szerint – teljes felületét fehér festék borí-
totta, amelyre vékony fekete vonalas mintázat került 
(7. t. 5). Ugyancsak fehér festés nyomai vehetők ki 
egy Réty–Teleken talált idol lábán is. Oltszem–Le-
ánykavár lelőhelyéről származik végül egy kis mé-
retű, lapos fi gura töredéke, amelynek mellére piros 
színnel, hegyével lefelé mutató háromszöget festet-
tek (6. t. 9). A festett díszítésnek időrendi jelentősé-
ge is lehet: az erdélyi területekről ismert kevés festett 
idol általában olyan telepekről származik, amelye-
ken a kultúra fejlett, illetve kései fázisaiba sorolható 
leletanyag került elő. Sepsibükszádról például több, 
a Bodrogkeresztúr kultúrához tartozó edénytöredék 
származik, a lécfalvi telepen pedig a Cucuteni-kul-
túra B fázisának importjai láttak napvilágot.22 Mivel 
azonban a tárgyak előkerülési körülményeit egyetlen 

16 COMŞA, E. 1974, fig. 76/4; DUMITRESCU, H. 1974, 246.
17 Lásd még: SZTÁNCSUJ S. J. 2003, Abb. 17/1.
18 TEUTSCH, J. 1900, Abb. 131; BARTÓK, B. 1998, pl. III/4, 5.
19 BUZEA, D. L. – LAZAROVICI, Gh. 2005, 35, pl. XXIV/1, 2. 

20 Lásd még: LÁSZLÓ F. 1911, fig. 84, 85; SZÉKELY, Z. 1951, pl. 
XI/23, XX/3; FERENCZI, G. – FERENCZI, I. 1975, pl. III/2.
21 MATASĂ, C. 1946, 80, pl. LV/407; lásd még: DUMITROA-
IA, Gh. et alii 2005, 156, cat. no. 173.
22 SZÉKELY, Z. 1951, 89; Uő 1965, 271–272.
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esetben sem ismerjük kellő bizonyossággal, a festett 
díszítés elterjedésének esetleges időrendi összefüggé-
se még nyitott kérdés marad.

Az Erősd-kultúra fentiekben jellemzett idolplasz-
tikája jól beilleszthető a Cucuteni–Tripolje kultúrkör 
korai fázisaiból (Cucuteni A/Tripolje B) eddig meg-
ismert idolok formakörébe, nagyszámú analógiáikat 
szinte szükségtelen sorolni. Ennek a plasztikának 
az eredete a Precucuteni-kultúrában keresendő,23 

ott alakulnak ki az egyes ábrázolástípusoknak azok 
a jellegzetességei, amelyek aztán a kora rézkor idején 
olyan erőteljesen kanonizált formákban dominálják 
a kultikus rendeltetésű agyagszobrászatot. Az erdélyi 
települések anyagában kevés az igazán helyi jellegze-
tesség, nincsenek helyben kialakult, sajátos formák. 
Bár a kultúra fennállása túllépi a Cucuteni A fázis 
időhatárait, a későbbi fázisokra jellemző ábrázolás-
formákkal nem találkozunk. Végeredményben meg-
állapítható, hogy az erősdi plasztikát ugyanaz a lát-
szólagos időtállóság jellemzi, mint amit a kerámia 
esetében a régebbi kutatások jeleztek. Hozzá kell ten-
nünk ugyanakkor, hogy az Erősd-kultúrának a mai 
napig nincs elfogadott, belső periodizációja, így az 
egyes ábrázolástípusok esetleges időrendi jelentősé-
géről, összefüggéseiről egyelőre korai lenne fejtegeté-
sekbe bocsájtkozni.

Az Erősd-kultúra idolplasztikájában a fentebb 
bemutatott, jellegzetes formák mellett néhány rit-
ka, mondhatni idegen hatást mutató darabot is is-
merünk. A botfalvi településről, még a régi ásatások 
anyagából közöltek egy vaddisznócsontból készített, 
prizmatikus fi gurát (2. t. 9).24 Az erősen semati-
kus ábrázolás miatt antropomorf jellegére csupán 
a fej formájából lehet következtetni. Az idol közeli 
analógiái, mint arra már közlője is rámutatott,25 az 
al-Duna-melléki Gumelniţa- és Sălcuţa-kultúrák-
ban találhatók.26 Szintén Botfaluból származik egy 
széles, vastag, végein átfúrt karokkal rendelkező, 
kereszt alakú idoltorzó is.27 Ennek szintén délen, 
a Bo ian,28 Gumelniţa-29 és Sălcuţa-kultúrák30 terü-
letén ismerjük a árhuzamait, az ottani kereszt alakú 
idolok formájában. A csontból faragott idolt Schrol-
ler a kultúra általa meghatározott kései periódusába 
(Übergangsstufe) sorolta,31 így időben mindenképpen 

későbbi az észak-balkáni daraboknál. E két említett 
idoltípus – egyelőre elszigetelt – megjelenése az erdé-
lyi területen minden bizonnyal déli hatások, kulturá-
lis kapcsolatok eredménye.

Az újkőkori és rézkori emberábrázolások leg-
szebb, legkülönlegesebb formái az antropomorf edé-
nyek. Az Erősd-kultúra erdélyi területéről napjainkig 
mindössze egyetlen ép (rekonstruált) és egy töredé-
kes példányt ismerünk. Az első ilyen edény Erősd-
ről származik és – tipológiailag – az emberi „attri-
bútumos” edények (Figuralgefässe)32 kategóriájába 
sorolható. Az említett edény 1972-ben került elő, 
a kultúra klasszikus időszakához tartozó III. erősdi 
megtelepedési fázis egyik gödréből. Finom homok-
kal soványított, barnásvörös és fekete foltos égetésű, 
kívül fényezett felületű, vékony falú edény (mére-
tek: magasság 15,5 cm; peremátmérő 9,8 cm; fenék-
átmérő 5,4 cm. Székely Nemzeti Múzeum, leltári 
szám: 18900). Csonkakúpos nyakú, enyhén tagolt 
peremén két, egymással szemben álló, kissé a perem 
fölé húzott szalagfül helyezkedik el. Az edény válli 
részén négy, belülről kinyomott, kihegyesedő dudor 
van kiképezve, amelyek női mellet ábrázolnak igen 
realisztikus formában, hegyükön a mellbimbót for-
mázó, kerek bütykökkel. A stilizált melleket az edény 
két oldalán függőleges, illetve enyhén ferde, széles, 
besimított árkolás választja el egymástól (8. t. 1a–c). 
Általában nézve, az edény formája, kiképzése két, 
egymásnak háttal álló női alakot jelenít meg.33 

Ez az edényforma teljesen egyedülálló nemcsak 
az Erősd-kultúra, de az egész kelet-európai festett 
kerámiás kultúrkör területén, közeli analógiát máig 
nem sikerült találni hozzá. Egyetlen, kúpszerűen ki-
nyomott dudorokkal rendelkező s ebben valamelyest 
az erősdihez hasonó példányt a Tripolje-kultúra BII 
(tehát a Cucuteni A–B időszakkal egykorú) fázisá-
ból említhetünk, amely a Cherkas’ka-i régióban ke-
rült elő.34 A négyszögletes, apró dudorokkal ellátott 
vállú edénynek a magyarországi neolitikumból is-
merjük némileg hasonló, de festett arcábrázolással is 
díszített változatát, az Alföldi Vonaldíszes Kerámia 
(AVK) szelevény–felsőföldeki településéről.35 Nyu-
gatabbra, a Dunántúl területén a lengyeli kultúra 
korai fázisának Ajka–Pál-majori lelőhelyén került 

23 MARINESCU-BÎLCU, S. 1974, 96–97.
24 SCHROLLER, H. 1933, Taf. 40/5.
25 Uo., 58.
26 BERCIU, D. 1961, 334, fig. 157/1, 3; DUMITRESCU, V. 
1974, 246, fig. 269.
27 TEUTSCH, J. 1900, Abb. 129.
28 COMŞA, E. 1974, 74/8, 76/1, 2; Uő. 1988, fig. 38; NEAGU, 
M. 1997, pl. XVIII/2, 3, XIX/6.
29 COMŞA, E. 1988, fig. 40.
30 BERCIU, D. 1961, 330, fig. 3, XIX/6.
31 SCHROLLER, H. 1933, 57–58.

32 A terminológiához lásd: HÖCKMANN, O. 1965, 9; NIŢU, 
A. 1969, 22–23.
33 Nem sokkal a kézirat lezásása előtt értesültünk, hogy az edény 
fényképe és leírása megjelent a 2008 őszén a Vatikánban ren-
dezett Cucuteni–Tripolje kiállítás katalógusában. Az igényes 
megjelenésű, de igen korlátozott példányszámban nyomtatott, 
színes katalógusban az edény felfedezését tévesen László Ferenc-
nek tulajdonítják. Lásd CUCUTENI–TRYPILLIA, 120, 234, 
nr. R174.
34 Uo., 166, 259, nr. U33.
35 RACZKY, P. – ANDERS, A. 2003, 164–166, fig. 5.
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elő egy antropomorf edény női mellet ábrázoló, az 
erősdi példányhoz igen hasonló töredéke.36 Szintén 
töredékes darabok említhetők Szlovákiából és Len-
gyelország területéről, a lengyeli-kultúra, illetve a 
Morva Festett Kerámia (Moravian Painted Pottery) 
környezetéből (Těšetice–Kyjovice, Dukovany, Ved-
rovice I, Kraków–Nowa Huta–Pleszów 17).37 For-
mailag hasonló, de korántsem tökéletes analógiákat 
sorolhatunk fel még a Karanovo VI–Gumelniţa–Ko-
džadermen-kultúrkör néhány, al-Duna-melléki lelő-
helyéről.38 

Az ember alakú edények (Figurengefässe) csoportjá-
ba sorolhatjuk a Réty–Telek lelőhelyen 1967-ben nap-
világot látott töredéket (8. t. 3). A fi nom homokkal 
soványított anyagból készített, világosvörösre égetett, 
emberi alakot formázó edénynek csupán az alsó része 
maradt meg, ezen jól kivehető az egymástól sekély ár-
kolással elválasztott két láb. A bokát enyhén kiemel-
kedő dudorokkal ábrázolták. Kissé korrodált felületén 
egyéb díszítés nyomai nem fi gyelhetők meg (méretek: 
magasság 4,7 cm; legnagyobb átmérő 7,6 cm; Székely 
Nemzeti Múzeum, leltári szám: 17629). Legközelebbi 
analógiáit Cucuteni A fázisú telepekről, Hăbăşeşti-
ről,39 Izvoare-ról40 vagy Scânteia-ról41 említhetjük. Bár 
töredékes volta miatt a rétyi példány pontos formáját 
lehetetlen rekonstruálni, valószínű, hogy a fentebb 
említett párhuzamokhoz hasonlóan női alakot ábrá-
zoló, hengeres felsőtestű edény lehetett. 

A vizsgált leletanyagból ismerünk továbbá még 
néhány töredéket, amelyek formája, kialakítása 
alapján sejthető, hogy antropomorf edény darabjai 
lehettek. Ezek üreges belsejű emberi lábat ábrázol-
nak. Egyik példányuk Erősdről (4. t. 7), a másik 
Csíkpálfalváról származik,42 ez utóbbi felületén fehér 
festéknyomokat tartalmaz. Erősen töredékes voltuk 
miatt az edények formáját nem lehet rekonstruálni, 
valószínű azonban, hogy a Cucuteni–Tripolje-kul-
túrkörben gyakori ember alakú edények (Figurenge-
fässe) kategóriájába sorolhatók. Az erősdi példányhoz 
Truşeşti,43 Drăguşeni44 településekről ismerünk kö-
zeli, szintén töredékes analógiákat.

Az Erősd kultúra egyetlen, kimondottan hím-
nemű ábrázolása Oltszem–Vármege településéről 
származik, s valószínűleg az antropomorf díszítésű 

edények csoportjába sorolható. Szórványlelet, így 
pontosabb előkerülési körülményeit nem ismer-
jük. A szemcsés anyagból készített, sötétbarna ége-
tésű darab egy négyszögletes edény töredéke lehet, 
amelynek bordázott vállán, ülő helyzetben lévő, az 
edény oldalából egészen kiemelkedő emberi fi gurát 
ábrázoltak. Az emberi alak felső teste hiányzik (6. t. 
7).45 Valószínűleg szintén trónon vagy zsámolyon ülő 
fi gura darabja lehet egy másik, Erősdön napvilágot 
látott, térdben behajlított emberi láb töredéke is,46 

csonka jellege miatt azonban eredeti rendeltetése 
pontosabban nem állapítható meg. Az ülő helyzet-
ben, jellemző módon hímnemű fi gurákat ábrázoló 
plasztikák megjelenése Közép- és Délkelet-Európa 
területén a korai neolitikum idejétől adatolt, legko-
rábbi példái az Alföldön a Körös-kultúrában fordul-
nak elő,47 a Balkánon és Görögországban már valami-
vel korábban, a Protosesklo–Karanovo I időszakban 
megjelennek.48 A Kárpát-medence keleti felében ez 
az ábrázolástípus a középső neolitikumtól kezdve vá-
lik igazán gyakorivá s elterjedését általában a Vinča-
kultúrához kötik.49 A Cucuteni-kultúra hímnemű 
ábrázolásainak legnagyobb többsége a Cucu teni 
A–B és különösen a B fázisok idejéből származik, 
de ismerünk rá példákat a korai fázis településeiről 
is. Ezek többsége (leszámítva most az idolplasztikát) 
edények oldalán megjelenő, domborműves ábrázo-
lás. Az edény falából kiemelkedő, tehát félig-meddig 
idol-jellegű oltszemi ábrázolás párhuzamait azonban 
inkább a kultúrkör emberi alakos oltárai között kell 
keresnünk. Legközelebbi példaként erre a Lipcani-i, 
Ghelăieşti-i50 oltárokat említhetjük, melyen kiemel-
kedő antropomorf ábrázolások voltak. Formájából 
ítélve az oltszemi fi gura az edény sarkán helyezkedett 
el, így kézenfekvőnek tűnik, hogy ennek is lehetett 
legaláb még egy párja.

Az Erősd-kultúra emberi ábrázolásainak igen 
sajátos típusát képezik az antropomorf kanalak. Az 
agyagból megformált és kiégetett kanalak jellegzetes 
tárgyformái az egész kelet-európai festett kerámiás 
kultúrkörnek és különösen annak korai fázisaiban 
találkozunk velük igen nagy számban.51 Általában 
festéssel díszített, nagy méretű, hosszú nyelű és fél-
gömbös öblű változatuk a leggyakoribb, ismerünk 

36 Az ajkai példányról Regenye Judit (Laczkó Dezső Múzeum, 
Veszprém) szíves szóbeli közlése alapján értesültünk, segítségét 
ezúton is köszönjük.
37 A szlovákiai és lengyelországi párhuzamokhoz: PODBORS-
KÝ, V. 1985, fig. 118; BŘEZINOVÁ, G. et alii 1994, fig. 15/5; 
KACZANOWSKA, M. 2006, 128.
38 VOINEA, V. M. 2005, pl. 15, 20/1, 2.
39 DUMITRESCU, V. et alii 1954, pl. CIX/1–3, 8, 9, 12.
40 MARINESCU-BÎLCU, S. 1993, 229, pl. 22/4.
41 MONAH, D. 1997, fig. 226/2, 3.
42 Publikálatlan. D. Buzea kollégánk szíves szóbeli közlése, aki-

nek ezúton is köszönetet mondunk.
43 PETRESCU-DÎMBOVIŢA, M. et alii, 1999, fig. 368/4.
44 MONAH, D. 1997, fig. 230/3.
45 Lásd még: LÁSZLÓ F. 1911, 221 (illusztráció nélkül); BAR-
TÓK, B. 1988, pl. I/3.
46 SZTÁNCSUJ S. J. 2003, Abb. 17/2.
47 RACZKY P. 1980, 15.
48 MAKKAY, J. 1968, 49–50.
49 Uo., 50–51; RACZKY P. 1980, 15.
50 MAREŞ, I. 1996, 63–66.
51 TEUTSCH, J. 1925, 115–116; DUMITRESCU, V. 1979, 83.



191

Az Erősd-kultúra emberábrázolásai

azonban kisebb, egyszerűbb megformálású, díszítet-
len változatokat is. Igen gyakoriak a kultúrkör erdé-
lyi területén s emberi formát ábrázoló nyéllel ellátott 
példányaikkal meg egyenesen itt, Délkelet-Erdély-
ben találkozunk a legnagyobb számban. A tárgytípus 
legszebb, legreprezentatívabb képviselője Erősdön 
került elő (9. t. 4). A viszonylag kis méretű, teljesen 
épen megmaradt kanál nyelét az antropomorf ido-
lokhoz hasonlóan formázták meg: kissé hosszúkás, 
kétoldalt ujjal benyomott fejjel, vízszintesen szét-
tárt, kúpszerűen kihegyesedő karokkal. Alsó részén 
a kanál kiszélesedő, közepes mélységű öble jelképezi 
tulajdonképpen a fi gura zsírfarát. Az antropomorf 
kanalak többi ismert változata általában egyszerűbb, 
sematikusabb, a kanál nyele csupán stilizált formá-
ban ábrázolja az emberi testet. E típus jellemző, 
közismert példánya (9. t. 1),52 valamint egy másik, 
teljesen hasonló, töredékes darabja (9. t. 2) szintén 
Erősdről származik s ugyanilyen töredék került elő 
Oltszem–Leánykavár lelőhelyén (9. t. 3). A rombusz 
alakban kiszélesedő kanálnyélen két, hosszúkás-ovális 
áttört rés választja el az ábrázolt emberi alak fejét és 
imádkozó pózban felfelé nyújtott karjait. Más, még 
inkább stilizált példányokon csupán a fejet, a mellet 
és a széttárt karokat (Erősd, Bögöz, Sepsibükszád), 
vagy csupán a karokat (Csernáton–Mihácz-kert) áb-
rázolták az átfúrt lyukakkal és a kanálnyél végének 
szögletes vagy kúpszerű meghosszabbításával (9. t. 5, 
6)53, de az emberi ábrázolás szándéka ez esetekben is 
világosan kivehető. Ezeket a tárgyakat minden eset-
ben fi nom, homokkal soványított, egyenletesen ki-
égő anyagból készítették és néha festéssel is díszítet-
ték (Botfalu–Priesterhügel; Csernáton–Mihácz-kert: 
9. t. 5, Sepsibükszád–Vápa-vára: 9. t. 6)54, a háztar-
tásban használt legtöbb agyagkanálhoz hasonlóan. 
Funkciójukra nézve kézenfekvőnek tűnik, hogy csak 
különleges alkalmakból, talán vallási ceremóniák al-
kalmával használták őket, de persze, erre nincs köz-
vetlen bizonyíték, kifejezetten rituális kontextusban 
egyetlen példány sem került elő. 

Ez a tárgytípus egyébként meglehetősen ritka 
az európai neolitikumban és rézkorban. A testvér 
Cucuteni-kultúrából említhető meg két igen szép 
párhuzama, egy – már fentebb említett – Frumuşi-
ca-ból származó, festett darab,55 valamint egy másik, 
plasztikus díszítésű, hermafrodita fi gurát ábrázoló 

kanálnyél, Parincea–Gâtul Grecului lelőhelyéről.56 

Mindkét település a Cucuteni A2 időszakba tartozik. 
Az antropomorf kanálnyelek Kelet-Európa terüle-
tén korábban a Precucuteni-kultúrában bukkannak 
fel. Több, az erősdiekhez hasonló, erősen stilizált 
változatot is ismerünk Izvoare, Târpeşti,57 valamint 
Horodnica I58 és Isacova II59 telepeiről, így kézen-
fekvőnek tűnik, hogy a tárgytípus eredete a Precucu-
teni-kultúrában gyökerezik.

A kultúrkör sokkal gyakoribb kultikus tárgyai az 
agyagfalloszok: különösen a Cucuteni-területen for-
dulnak elő. Ezeknek a sajátos, vallási ceremóniákkal, 
orgiasztikus rituálékkal kapcsolatba hozott tárgyak-
nak60 általában hosszúkás, henger alakjuk, kúpszerűen 
kihegyezett végük van, a belsejükben hosszanti irányú 
üreggel. Számos példányuk a felfüggesztésre szolgáló 
fülekkel is el volt látva. Erdélyből egyetlen ilyen, fül-
lel ellátott, sajnos töredékes falloszt ismerünk, amely 
a kultúra korai fázisába tartozó kézdikővári telepü-
lésről származik (9. t. 8). E ritka példány egyben dí-
szített is: külső oldalán szabályos, botszerű tárggyal 
benyomkodott, kör alakú mélyedések vannak rajta. 
A többi erdélyi változat (Erősd, Réty) általában díszí-
tetlen, egyszerű forma (9. t. 7, 9, 11).61 Analógiáikat, 
mint már említettük, a Cucuteni-kultúrából ismerjük 
a legnagyobb számban (például Truşeşti).62

A délkelet-erdélyi rézkori emberábrázolások egy 
teljesen egyedülálló típusa Sepsiszentgyörgy–Gém-
vára településén került elő szórványleletként, még 
a múlt század elején. A különleges, kékes árnyalatú 
márványból csiszolt fi gura emberi fejet ábrázol. Nya-
ka lapos korongban végződik, hátul, a tarkóján pe-
dig kontyra emlékeztető, csonkakúpos nyúlvány van. 
Egészen aprólékos megmunkálással készült, meglepő 
alapossággal ábrázolták rajta az arc részleteit, a szem-
öldököt és a szemeket, az orrot és a szájat (8. t. 4)63. 
Bár ennek a furcsa tárgynak a kulturális besorolása 
nem nélkülöz minden kétséget, általában az Erősdi 
kultúrához kötik,64 s egyelőre el kell fogadnunk ezt 
a besorolást. A fej, az arc részleteinek ennyire aprólé-
kos ábrázolása idegen a Cucuteni A fázis plasztikájá-
ban, csupán a kései Cucuteni és Tripolje fázisokban 
találkozunk néhány hasonló fejábrázolással, ezek is 
kivétel nélkül mind agyagból készültek.65 További, 
szintén terrakotta párhuzamok a Vinča-kultúrából 
említhetők.66

52 Lásd még: SZÉKELY, Z. 1987, fig. 1/1; BARTÓK, B. 1988, 
pl. I/4.
53 Lásd még: FERENCZI, G. – FERENCZI, I. 1975, pl. III/8; 
SZTÁNCSUJ S. J. 2005a, 27.
54 TEUTSCH, J. 1900, Abb. 150; SZÉKELY, Z. 1951, pl. IX/2.
55 MATASĂ, C. 1946, 80, pl. LV/407.
56 DUMITROAIA, Gh. et alii 2005, 156, cat. no. 174.
57 MARINESCU-BÎLCU, S. 1974, fig. 85/2, 6–8.
58 MONAH, D. 1997, pl. 260/2, 261/4.

59 BODEAN, S. 2001, fig. 30/4.
60 MONAH, D. 1997, 209.
61 Lásd még: SZTÁNCSUJ S. J. 2003, fig. 16/2.
62 PETRESCU-DÎMBOVIŢA, M. et alii, 1999, fig. 380/9, 11, 12.
63 Lásd még: SZÉKELY, Z. 1971, fig. 2/4a–b; BARTÓK, B. 
1988, pl. I/5.
64 SZÉKELY, Z. 1971, 132; BARTÓK, B. 1988, 140.
65 MONAH, D. 56, fig. 118/1, 128/3, 175/1, 2, 176/1.
66 ROSKA, M. 1941, Taf. CXXXIX/9, 14.
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Végezetül meg kell említenünk, hogy az újabb 
csíkpálfalvi ásatások során egy csontból készült, alsó 
részén kör alakú, felül kettős átfúrt nyúlvánnyal ren-
delkező, töredékes csüngő látott napvilágot, amelyet 
a lelet közlői hegedűtok alakú (en violin) amulettként 
értelmeznek (8. t. 2).67 A leletet az teszi különlegessé, 
hogy mindmáig egyedi az Erősd-kultúra erdélyi te-
rületén. Nem túl gyakori az egész Cucuteni–Tripolje 
kultúrkörben sem, de mindazáltal karakterisztikus 
tárgytípusa annak, különösen a korai, Precucuteni–
Tripolje A, illetve Cucuteni A fázisokban. Legtöbb 
változatát agyagból készítették, de ismerünk rézből 
(például a nevezetes cărbunai kincsleletben68, továb-
bá: Truşeşti69, Ruseştii Noi I70) és aranyból (Traian71) 
gyártott példányokat is. A csontból készült példányok 
igen ritkák, Poduri–Dealul Ghindaru,72 Târpeşti és 
Traian–Dealul Fântânilor településein kerültek elő 
ilyen darabok. A tárgytípus különböző változatokban, 
széles körben előfordul Közép- és Délkelet-Európa te-
rületén, s kulturális, valamint időrendi összefüggései-
vel részletesen foglalkozott a régészeti kutatás.73

*
Az Erősd-kultúra antropomorf plasztikájának és 

egyéb emberi ábrázolásainak vizsgálata az alábbiak-
ban foglalható össze. A vizsgált, mintegy 300 ábrá-
zolás legnagyobb többsége az egész alakos (en ronde 
bosse) antropomorf plasztika kategóriájába sorolható. 
A vizsgált típusok széles körben, hasonló formákban 
elterjedtek az egész Cucuteni–Tripolje-kultúrkör 
területén, de számos párhuzamuk sorolható fel Kö-
zép- és Délkelet-Európa legtöbb neolitikus és rézkori 
művelődéséből. Az idolok megformálása, díszítése 
alkalmával érvényesült formai szabályosságok, káno-
nok a Cucuteni–Tripolje kultúrkör hatalmas terüle-
tén azonos vallási, ideológiai tartalomról árulkodnak. 
A régészeti kutatás ma még igen messze áll attól, hogy 
ezen ősi vallási képzeteknek és rituáléknak minden 
részletét ismerje. Közös álláspont, hogy az aprólékos 
gonddal megformált női fi gurák a korabeli hitvilág 

központi, nőnemű istenképzetét ábrázolták különbö-
ző megjelenési formákban, míg a különböző hímne-
mű ábrázolások az istennő férfi  párját jelképezik.74

A települések belsejében, változatos kontextusban 
előkerült kisplasztikák valószínűleg a házi rituálék kel-
lékei lehettek. A nagyszámú, szándékosan összetört, 
feldarabolt fi gura alapján arra következtethetünk, 
hogy ezek gyártása, funkciója általában egyszeri, meg-
határozott vallásos ceremóniához, eseményhez kötő-
dött, ezt követően szándékosan megsemmisítették 
őket.75 Ugyanilyen rituálék kellékei lehettek az embe-
ri ábrázolások egyéb, ritkábban előforduló típusai is, 
mint az antropomorf nyéllel rendelkező kanalak vagy 
az agyagfalloszok. Az antropomorf edények kultikus 
rendeltetése szintén nem kétséges.

Általánosságban vizsgálva, az Erősd-kultúra fi gurá-
lis emberi ábrázolásai erőteljes déli hatásokról árulkod-
nak s általában ugyanez állapítható meg a szomszédos 
területek különböző újkőkori, rézkori kultúráinak 
esetében is.76 Az agyagszobrocskák formai jellemzői, 
mint az erőteljesen hangsúlyozott női jelleg, a steato-
pygia, az emberi alakot jelképező edények mind olyan 
vonások, amelyekkel legelső ízben Közép- és Délke-
let-Európa korai földművelő társadalmainak régészeti 
hagyatékában, a Karanovo II–Starčevo–Körös–Criş 
kultúrkörben találkozunk.77 Ezt a távoli kapcsolatot 
a plasztikai alkotások más formái, valamint egyéb, 
a szellemi világgal, a kultusszal kapcsolatba hozható 
tárgyak is megerősítik, mint az üreges hátú állatido-
lok,78 zoomorf edények,79 agyagpecsételők,80 oltárok.81 
Közép- és Kelet-Európa újkőkori, rézkori népei így 
minden bizonyal ennek a közel-keleti eredetű, ősi 
földműves hitvilágnak a szellemi örökösei.

Az erősdi kultúra emberábrázolásainak vizsgálata 
még korántsem tekinthető lezártnak, több kérdése 
további kutatásokat igényel. A jövőbeni kutatások, 
az ásatási eredmények közlése minden bizonnyal to-
vább gyarapítják ismereteinket e különleges leletka-
tegóriáról.

67 BUZEA, D. L. – LAZAROVICI, Gh. 2005, 39, pl. XVIII/19, 
XXX/2.
68 DERGAČEV, V. A. 1998, fig. 4–7.
69 DUMITRESCU, H. 1961, fig. 6/10.
70 MONAH, D. 1997, 136.
71 DUMITRESCU, H. 1961, fig. 1, 2.
72 MANTU, C. M. – DUMITROAIA, Gh. 1997, 150, 210, 
cat. no. 123.
73 DUMITRESCU, H. 1961; MONAH, D. 1978–1979;
RACZKY P. 1988, 42–43.
74 A kérdésről lásd: MAKKAY, J. 1964; GIMBUTAS, M. 1973; 
Uő. 1987; MONAH, D. 1997, további irodalommal.

75 Uo., 63.
76 MARINESCU-BÎLCU, S. 1974, 92.
77 MAKKAY, J. – STARNINI, E. 2008, fig. 2–21.
78 SZTÁNCSUJ, S. J. 2007, pl. I/2, IV/8, 12, VIII/9.
79 LÁSZLÓ F. 1911, 18. kép; SZTÁNCSUJ, S. J. 2007, pl. I/11, 
VI/12, 14, VIII/7.
80 LÁSZLÓ F. 1911, 78. kép; SCHROLLER, H. 1933, Taf. 
40/7–9; WACHNER, H. 1934, Abb. 12; MAKKAY, J. 1984.
81 SZTÁNCSUJ S. J. 2003, 41, Abb. 7; BUZEA, D. L. – LAZA-
ROVICI, Gh. 2005, pl. XX/4.
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Reprezentările antropomorfe ale culturii Ariuşd
(Rezumat)

Bogatele şi variatele categorii de plastică şi alte reprezentări antropomorfe ale complexului cultural Ari-
uşd–Cucuteni–Tripolie au constituit, de-a lungul timpului, obiectul mai multor studii generale şi de detaliu. 
Dintre acestea, obiectele descoperite în aria culturii Ariuşd sunt mai puţin cunoscute datorită caracterului 
lor inedit. În lucrarea de faţă prezentăm rezultatele cercetării noastre privind reprezentările antropomorfe 
descoperite în aşezările din Transilvania.

Din întreaga arie de răspândire a culturii Ariuşd cunoaştem, la momentul actual, 366 de reprezentări 
antropomorfe (Pl. I). Acestea pot fi  grupate în următoarele categorii: I. Idoli antropomorfi ; II. Vase antro-
pomorfe; III. Ceramică cu decor antropomorf; IV. Obiecte antropomorfi zate. Condiţiile de descoperire ale 
obiectelor sunt destul de variate, acestea provenind din diferite complexe arheologice de pe aşezări: locuinţe, 
gropi, cuptoare de ars ceramică.

Categoria cea mai numeroasă este cea a statuetelor şi fi gurinelor, reprezentând siluete feminine în poziţie 
verticală. Majoritatea lor au fost modelate în general din două sau trei bucăţi, din pastă fi nă sau semifi nă, 
degresată cu nisip. Decorul lor îmbină motive plastice şi incizate (Pl. 2/1, 2, 4, 5, 8, 10–12; 3/1–6; 4/2–6; 
5/1–6; 6/5, 10; 7/1–4; 8/5) mai rar şi pictate (Pl. 6/9, 7/5), reprezentând detaliile corpului, veşmintele şi 
podoabele. Din categoria reprezentărilor androgine cunoaştem doar un singur exemplar din Transilvania, 
descoperit la Ariuşd (Pl. 3/6). Pe lângă aceste reprezentări există un număr semnifi cativ – şi cu numeroase 
analogii în aria culturilor-surori, Cucuteni şi Tripolie – de fi gurine ale căror formă este cunoscută mai ales 
din culturile învecinate la sud de Carpaţi, Boian, Gumelniţa şi Sălcuţa (Pl. 2/4, 9). Apariţia lor denunţă 
legăturile sudice ale comunităţilor cu ceramică pictată din Transilvania.

Vasele antropomorfe constituie o categorie specială a reprezentărilor. Din aria culturii Ariuşd sunt cu-
noscute, până la momentul actual, doar câteva exemplare. Fragmentele de la Reci (Pl. 8/3) şi Păuleni provin 
din forme bine cunoscute în cultura Cucuteni. Vasul întreg (reconstituit), descoperit la Ariuşd (Pl. 8/1a–c) 
reprezintă însă un tip unicat pe teritoriul întregului complex Ariuşd–Cucuteni–Tripolie, având analogii 
îndepărtate în culturile ceramicii liniare de tip Alföld, respectiv Lengyel şi ceramica pictată moraviană din 
Ungaria, Slovacia şi Polonia. 

În categoria obiectelor antropomorfi zate includem lingurile de lut cu mânere antropomorfi zate
(Pl. 9/1–6) şi phalloii din lut ars (Pl. 9/8–11) specifi ce complexului Ariuşd–Cucuteni–Tripolie, cât şi unele 
descoperiri rare, ca pandantivul en violon de la Păuleni (Pl. 8/2), confecţionat din os, respectiv un cap de 
animal şlefuit din marmură (Pl. 8/4), descoperit la Sfântu Gheorghe–Gémvára.
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Human representations of the Ariuşd Culture
(Abstract)

Th e rich and various categories of human representations from the Ariuşd–Cucuteni–Tripolie complex 
constituted the subject of several detailed and comprehensive studies during the past century. Among them, 
the objects discovered in the Ariuşd culture area in Transylvania are less known given the fact that these fi nds 
have seldom been published so far. Th e aim of this paper is to present the results of our research on the rela-
ted fi nds from the Transylvanian region.

So far we have knowledge of 366 artefacts, discovered on the territory of the Ariuşd culture (Pl. I). Accor-
ding to their form, they may be divided into four basic groups: I Anthropomorphic idols; II Anthropomor-
phic vessels; III Pottery with anthropomorphic ornamentation; IV Anthropomorphic artefacts. No specifi c 
regularities can be determined regarding the fi nding circumstances: human idols and anthropomorphic 
artefacts occur under the ruins of collapsed houses, next to fi replaces, kilns or even from refuse pits.

Th e majority of the related fi nds can be included in the category of anthropomorphic idols, depicting 
female silhouettes in vertical position. Th ey have been modelled in general from two or three pieces, from a 
well levigated homogenous material, tempered with fi ne sand. In most cases they are decorated with plastic 
or incised motifs (Pl. 2/1, 2, 4, 5, 8, 10–12; 3/1–6; 4/2–6; 5/1–6; 6/5, 10; 7/1–4; 8/5) and rarely with pain-
ting (Pl. 6/9, 7/5), representing the details of the body, their dressing or other accessories, such as necklaces 
and pendants. We know of a single artefact belonging to the group of hermaphroditic (androgynous) idols, 
discovered at Ariuşd (Pl. 3/6). Besides the characteristic idol shapes presented above, the Ariuşd culture also 
presents several specimens with close analogies in the Boian, Gumelniţa and Sălcuţa cultures near the lower 
Danube Region (Pl. 2/4, 11). Th eir presence proves the southern relations of the Transylvanian painted 
pottery communities.

Anthropomorphic vessels constitute a special category of human representations. On the territory of the 
Ariuşd culture only a few specimens are known so far. Th e fragments from Reci (Pl. 8/3) and Păuleni are 
common forms in the ceramic inventory of the Cucuteni culture. Th e vessel discovered at Ariuşd (Pl. 8/1a–c) 
is completely unique within the territory of the Ariuşd–Cucuteni–Tripolje complex, having analogies in the 
Alföld Linear Pottery, the Lengyel and Moravian Painted Pottery cultures in Hungary, Slovakia or Poland. 

Other kinds of human representations like the anthropomorphic clay spoon handles (Pl. 9/1–6), clay 
phalluses (Pl. 9/8–11), a violin-shaped amulet (Pl. 8/2) discovered at Păuleni and a fi gurine made of bluish 
marble, depicting a human head from Sfântu Gheorghe–Gémvára (Pl. 8/4), may be included in the category 
of the anthropomorphic artefacts. 
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1. tábla
Az emberábrázolások elterjedése az Erősd-kultúra településterületén: 1. Erősd–Tyiszk-hegy. 2. Sepsibükszád–Vápa-vára.

3. Botfalu–Priesterhügel. 4. Kisborosnyó–Borzvára. 5. Csernáton–Mihácz-kert. 6. Csernáton–Róbert-tag.
7. Csernáton–Templomdomb. 8. Csíkszentgyörgy–Potovszky-kert. 9. Barcaföldvár–Várhegy. 10. Lécfalva–Várhegy.

11. Málnásfürdő–Fövenyestető. 12. Bögöz–Pagyvan-tető. 13. Oltszem–Leánykavár. 14. Oltszem–Vármege.
15. Csíkpálfalva–Várdomb. 16. Kézdikővár–Polyvár. 17. Réty–Márton Lajos tagja. 18. Réty–Telek. 19. Réty–Törökrétje.
20. Marosszentgyörgy–Gyéra-alja. 21. Kézdiszentlélek–Köszörükő. 22. Sepsiszentgyörgy–Gémvára. 23. Torja–Balázs-telke 
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2. tábla
Antropomorf idolok: 1. Barcaföldvár (COMŞA, E. 1973 nyomán). 2., 3. Bögöz–Pagyvan-tető

(FERENCZI, G. – FERENCZI, I. 1975 nyomán). 4., 8., 9. Botfalu–Priesterhügel (TEUTSCH, J. 1900,
valamint SCHROLLER 1933 nyomán). 6., 7. Marosszentgyörgy–Gyéra-alja (SZÉKELY, Z. 1959 nyomán).

5., 10. Erősd–Tyiszk-hegy (SZTÁNCSUJ S. J. 2003 nyomán). 11. Kézdiszentlélek–Köszörükő.
12. Oltszem–Vármege (LÁSZLÓ F. 1911 nyomán). Különböző méretek
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3. tábla
Antropomorf idolok.

Erősd–Tyiszk-hegy (1. M = 11,2 cm; 2. M = 8,1 cm; 3. M = 8 cm; 4. M = 8,9 cm; 5. M = 15,3 cm; 6. M = 7,8 cm)



201

Az Erősd-kultúra emberábrázolásai

4. tábla
Antropomorf idolok. Erősd–Tyiszk-hegy. (1. M = 15,6 cm; 2. M = cca. 5 cm; 3. M = 3,6 cm; 4. M = 5,2 cm;

5. M = 4 cm; 6. M = 3,2 cm; 7. M = 6,4 cm; 8. M = 16,7 cm)
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5. tábla
Antropomorf idolok.

1. Sepsibükszád–Vápa-vára; 2., 5. Erősd–Tyiszk-hegy; 3. Lécfalva–Várhegy; 4. Sepsiszentgyörgy–Gémvára;
6. Málnásfürdő–Fövenyestető. (1. M = 5 cm; 2. M = 6,5 cm; 3. M = 4,6 cm; 4. M = 4,4 cm; 5. M = 7,7 cm; 6: M = 7,9 cm)
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6. tábla
Antropomorf idolok. (1–6, 8–10), antropomorf edény töredéke (7).

1., 4. Csíkszentgyörgy–Potovszky-kert; 2. Erősd–Tyiszk-hegy; 3., 6–8. Oltszem–Vármege; 5. Torja–Balázs-telke;
9., 10. Oltszem–Leánykavár. (1. M = 8,8 cm; 2. M = 8,6 cm; 3. 9,7 cm; 4. M = 5,3 cm; 5. M = 4 cm;

6. M = 7,2 cm; 7. M = 8,5 cm; 8. M = 3,7 cm; 9. M = 3,2 cm; 10. M = 8,7 cm)
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7. tábla
Antropomorf idolok. 1., 2., 5. Lécfalva–Várhegy; 3. Csíkszentgyörgy–Potovszky-kert;

4. Csernáton–Mihálcz-kert. (1. M = 7 cm; 2. M = 5,8 cm; 3. M = 7,5 cm; 4. M = 6,2 cm; 5: M = 13,5 cm)
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8. tábla
Antropomorf edények (1, 3), csont csüngő (2), márványfej (4), antropomorf idol (5).

1. Erősd–Tyiszk-hegy; 2., 5. Csíkpálfalva–Várdomb (BUZEA, D. L. – LAZAROVICI, Gh. 2005, nyomán); 3. Réty–Telek;
4. Sepsiszentgyörgy–Gémvára. (1. M = 15,5 cm; 2. M = 7,6 cm; 3. M = 4,7 cm; 4. M = 2,3 cm; 5. M = 24,8 cm)
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9. tábla
Antropomorf kanalak/kanálnyelek (1–6), agyagfalloszok (7–11). 1., 2., 4., 7., 9–11. Erősd–Tyiszk-hegy;

3. Oltszem–Leánykavár; 5. Csernáton–Mihálcz-kert; 6. Sepsibükszád–Vápa-vára;
7. Kézdikővár–Polyvár. (1. M = 10 cm; 2. M = 7,7 cm; 3. M = 4,5 cm; 4. M = 9,2 cm; 5. M = 8,9 cm;

6. M = 12,9 cm; 7. M = 7,4 cm; 8. M = 7 cm; 9. M = 7,1 cm; 10. M = 5,3 cm; 11. M = 11,4 cm)


