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Az Udruga PLANTaža beszámolója a Közös örökségünk projekt tevékenységeiről 

„Our Shared Heritage – Vučedol Culture” 
 
 
 

 

 

 
A jelen dokumentum az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg. A tartalma kizárólag az 

Udruga PLANTaža felelősségi körébe tartozik. Az itt megtalálható anyagok nem tekinthetők 

olyanoknak, mint amelyek az Európai Unió és / vagy a HU-HR Interreg V-A CBC Program Irányító 

Hatóságának hivatalos állásfoglalását tükrözik. 

“Our Shared Heritage – Vučedol Culture” - Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési 

Program HUHR/1901/2.1.3/0153 
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Vučedol: terület, népesség 

Horvátország keleti részén még mindig érezhető a Duna folyójának ereje, amely a múltban intenzíven 

kimosta jobb partját, amit mi sem bizonyít jobban, mint a lelőhelynél álló 25-30 méter magas, 

összefüggő fal. Hozzáférhetősége a Duna felé közeledve, a közelmúltban csak az esővíz által kimosott 

helyeken volt lehetséges. Az ilyen vízfolyások ötven méter széles, fél és egy kilométer hosszúságú 

hasadékokat alakítottak ki, amelyek mentén régészeti lelőhelyek és mai települések is megtalálhatók. 

A folyó sebessége miatt, aki úgy dönt, hogy a part egyik oldaláról átkel a másikra, még egy jobb evezős 

csónakkal is, akár négy kilométert is lefelé húzza a Duna sodrása. Ha ugyanezt a távolságot visszafelé 

is megteszi az ember, akkor láthatjuk, hogy a folyó ilyen megközelítései mennyire fontosak a 

mindennapi élet szempontjából, de egyben különleges stratégiai jelentőségű helyek is, amelyeket az 

emberiség történelme során mindig is figyelemmel kísértek. A szemközti part (Bačka) szinte teljesen 

egy szintben van a folyó vizével, így magyarázható, hogy a vízszint legkisebb emelkedése is árvizeket 

eredményezett a múltban. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vučedol régészeti lelőhelye, Vukovártól négy kilóméterre egy ilyen hasadékon található, amelyet a 

helyiek surduci-nak neveztek el. Ezen a ponton a folyó közel egy mérföld széles, a vele való érintkezést 

két párhuzamos gát könnyíti meg, amelyek a folyó fő sodrását a túlsó part felé terelik. Az itt kialakult 

szigetek biztosították a halászat lehetőségét és a folyam szélességének nagyobb mértékű 

kihasználását. 

Vučedol első települése az európai neolitikum időszakában jött létre, és a Starčevo kultúra fejlett fázisa 

jellemzi. A lakóépületek az erre a kultúrára jellemző ásott vályogházak voltak, amelyek két egymáshoz 

kapcsolódó, 8-as alakú helyiségből álltak. Melléjük gödröket ástak, leggyakrabban éléskamrákat, 

amelyek egyben munkatérként is szolgálhattak. Ezek az árkok rövid életűek voltak (néhány évszakot 
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éltek meg), mert a víz folyamatosan elmosta őket. A lelőhely összetétele alapján az állatcsontleletek 

kis száma miatt arra lehet következtetni, hogy ez a kultúra leginkább mezőgazdasági jellegű volt. 
 

Vučedoli ház belsejének rekonstrukciója (Vučedoli Kultúra Múzeuma, Vučedol) 
 

 
Az itt talált kerámia leletek, amelyek a legrégebbi európai kerámiák, az edények vastagságától 

függetlenül nagy készítési és díszítési tapasztalatot mutatnak. Az edények vörösek, gömb alakúak, és 

nagyon gyakran sötét hullám-motívumokkal festettek. Bár jelentős halmaradványokat nem találtak, 

egy csonthorog megtalálása megerősíti, hogy a település kedvező fekvésének köszönhetően a 

halászatban és a táplálkozásban is szerepet játszott a Duna. Ez a kultúra i.e. 6. évezred közepétől  

létezett egészen i.e. 3350 körülig. Ezt követően nem volt jelentős az itteni megtelepedés, de ettől 

kezdve a következő ezer évig az egyik legfontosabb európai településsé válik (Horvatinčić 1990). Ezt az 

időszakot négy kultúra (Baden, Kostolac, Vučedol és Vinkovci) és azok váltakozása töltötte ki. Ezek a 

kultúrák a Kárpát-medence és Délkelet-Európa késő eneolitikumából a korai bronzkorba való 

átmenetet jelentették. 
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A Vučedol kultúra széles körben elterjedt Srijem, Kelet- és Posavina-Szlavónia, valamint Bjelovar 

környékén. Ausztriában, Magyarországon, Dél-Szlovákiában és Romániában is. Forrás: Vlagyimir M: 

Wikipedia 

 

 
A badeni kultúra a Vučedol fejlett és késői szakaszára (i. e. 3350-311) épült rá, mint önálló állattartó 

népesség, egyúttal Közép-Európa legkorábbi indoeurópai népessége. Számos újítást hozott be a 

sztyeppékről, Dél-Oroszországon és Ukrajnán keresztül. 

Ezeken a részeken újratelepítette a (paleolitikumi eltűnése után) immár háziasított lovat. A teljes 

népesség vándorlása az első európai négykerekű szekereken zajlott, amelyek elsősorban a sztyeppi 

területeken terjedtek el. A kultúra lelőhelyeire jellemzők a mély, hengeres gödrök. Néhány ilyen 

gödörben az elhunytakat görnyedt helyzetben temették el - a férfiak a hátukon fekve, térdüket a 

mellkasukhoz szorítva, a nők arccal és térddel a föld felé fordulva. Ez a kultúra egy újfajta kohászati  

eljárást is bevezetett, az arzénbronzot, és ezzel együtt új fémtárgyakat, például tőröket, késeket és 

fejszéket is készítettek. 
 
 
 

 

A badeni és a vučedoli kultúra között i.e. 3000-ig a Kostolac kultúra élt, részben párhuzamosan a 

badenivel, de saját, rövidebb önálló szakasszal is. Nagy újdonsága a föld feletti, apszis-szerűen 

végződő házak építése, de a kerámiaedények sokkal szűkebb repertoárja is jellemzi, összesen 3 

azonosítható edénytípussal. A finom edényeket csigák és dunai kagylók porából nyert fehér festékkel 

díszítették. 
 

 



5 

 

 

 
 

„Vučedol nemcsak a vučedoli kultúra települése, hanem az a település is, ahol ez a kultúra a szó 

szoros értelmében megszületett.” (Durman 1988) 

 

 
A sűrűn telepített háromszobás, apszisszerű házak legalább három területre terjedtek ki a lelőhelyen. 

Gradacban különleges helyen találták meg egy rézöntöde házát, egyben a legkorábbi ismert, 

indoeurópai kohászat istenének szentelt templomot. A Vučedol-kultúra idején a Vučedol település 

fejlődésének intenzitása a klasszikus fázis után, közvetlenül az i.e. harmadik évezred közepe előtt 

csökkent. Ezt a kultúrát aztán a kora bronzkori szarvasmarhatenyésztő, kifejezetten vándorló Vinkovci 

kultúra követi, amely számos vučedoli hagyományt őriz. Eltűnésével az élet Vučedolban ismét csaknem 

ezer évre megszakad, és a késő bronzkorban végleg megszűnik. 

 

 
Öblös edények 

A Vučedol-kultúra kerámia edényeinek rendkívül széles skáláján minden bizonnyal az öblös edények a 

legjellemzőbbek. A domború alsó részével rendelkező edényt éles törés választja el az edény felső 

részétől. Az éles törésen csak egy fogantyú található, függetlenül annak méretétől. A szokásos méretek 

a nagyobb csészék méretének megfelelőek voltak, 12-16 cm-esek. A nagy öblös edényeknél a fogantyú 

jelenléte jelképes, mivel egy ilyen edényt ennél fogva képtelenség megemelni. A korai és klasszikus 

szakaszban ezeket az edényeket véséssel díszítették, majd a sütés után zúzott csigák vagy folyami 

kagylók fehér porával díszítették. A díszítést természetes gyantával rögzítették. Ez azt jelentette, hogy 

a díszítést gondosan megtervezték a vágás során, és az edény sütése előtt, amelyet égetés után nem 

lehetett korrigálni. A piros színt viszont csak egy vagy három párhuzamos vonalra, diszkréten 

alkalmazták. 
 

 
 
 
 

A Vučedoliak világa nagyban kapcsolódik a régi indoeurópai világ fogalmaihoz. Ez a felfogás a legjobban 

az öblös kerámiákon kiemelt vízszintes vonalban nyilvánul meg, amely a föld szélének horizontját jelöli, 

vagyis a világ képének értelmezése, ahol az edény legszélesebb része a látható és láthatatlan világ 

közötti választóvonal. Ezért nem díszítették ezen edények alsó részét. Ez az alvilág jól látható más 

típusú edények, sekélyebb vagy mélyebb tálak díszítésében, amelyek legszélesebb részén vagy alján 

mindig cikcakkos díszítés található, amely nagy valószínűséggel a vizet vagy a végtelent ábrázolja. 
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A nap ábrázolása a napfelkelte pillanatában, ahol a csillag felső része már a horizont fölött van, míg a  

másik része még alatta van (mert a motívum fontossága nem engedte meg, hogy csak a felét rajzolják 

meg), arra utalhat, hogy a fény és a sötétség mindennapi küzdelméről van szó. A nap legyőzi a 

sötétséget. 

Az Oriont öt csillag jelöli, és a kisebb edényeken mindig a kerámia bikónikus törésén van. Ő a téli égbolt 

legdominánsabb csillagképe, nemcsak méreteiben, hanem egyes csillagainak erős fényességét tekintve 

is (G. Gamow 1958). 

Az Orion gyakran az egész díszítés témája is, az 1985-ben a Vučedolban található Streim szőlőskertben 

feltárt nagy edények egyike a négy felületre osztott égboltozatot ábrázolja, amelyen az Orion két 

művészi változata is látható. A legfontosabb, ami ebből a megállapításból kiderül, az a tény, hogy a 

vučedoli emberek Oriont emberi alaknak is láthatták. 

Orionnak a Vučedol kultúrában erős, a Nappal szinte egyenrangú pozíciója van, és ezt több, különböző 

művészi megjelenítése, változata is alátámasztja. Mint a téli égbolt meghatározó csillagképe, a 

Vučedol-kultúrában nagyjából november 1-jétől a tavaszi napéjegyenlőségig nagyon jól látható. 
 

 

Workshop a Szalmafesztiválon 
 

 
➔ A kétnapos Straw Land Art Festivalon (2021. augusztus 29-30.) 2 workshopot tartottunk a 

szalma Orion építéséről és szobrászatáról. 
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Vučedol naptár 

A Vučedol-kultúra egyik edényén négy párhuzamos, vízszintes csíkot látható, amelyet naptárként 

azonosítanak a kutatók. Ezek a négy évszakot jelképezik, és mindegyik 12 mezőre (12 hétre) van osztva, 

minden második mezőt díszítve. Az első sáv a tavasz csillagképét mutatja. Csak a Nap jelenik meg rajta. 

Miután tavasszal az Orion eltűnik a horizontról, a Nap kezd dominálni. Az új év a tavaszi 

napéjegyenlőséggel kezdődött ebben a kultúrában. Ötezer évvel ezelőtt két domináns csillagkép volt 

látható a nyári égbolton. Ezek a Cassiopeia és a Hattyú. Az őszi csillagképpel együtt a sávban az Ikrek,  

valamint a Halak és a Pegazus kombinációja látható. Stilizált megjelenítésük a világ körül gyakran úgy 

néz ki, mint egy sakktábla. Az utolsó sávban a Cassiopeia, a Pegazus és a Halak, valamint az Ikrek 

látható. Sajnos az edénynek az a része, amely megmagyarázná, hogyan oldották meg a vučedoliak az 

év egyenlőtlen napszámait, letört és nem került elő. Találtak azonban egy füstölőedényt, amely 

korrigálta a naptárat. Az alsó részen lyukak vannak, amely szolgálhatott az égő fű füstjének távozására, 

de lámpaként is funkcionálhatott. Az oldalfalakat nyolc mezőre osztották, a fedelet pedig öt mezőre.  

Nevezetesen, a Vénusz öt évének időtartama teljesen megegyezik a nyolc földi év időtartamával. 
 

 

 

A Vučedol naptárat alkotó elemek áttekintése 
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Workshop a Pannona Fesztiválon 
 

 
A kétnapos Pannona Fesztiválon (2021. szeptember 17-18.) 2 kreatív és művészeti workshopot 

tartottunk a naptárfestésről. Egy 5 méter hosszú vászonra minden érdeklődő résztvevő a naptárak  

motívumait festette meg, amely közben a régész szakértő elmagyarázta a motívumok és a naptár 

jelentőségét és lehetséges értelmezéseit. 

Hasonló műhelymunkákat végeztünk Eszék 2 általános iskolájában, a színek kombinálására 

összpontosítva, tekintettel arra, hogy a műhelymunkát speciális igényű tanulókkal tartottuk. A 

workshopon a Vučedol szimbolikájának egyszerűbb bemutatását céloztuk meg, narratív 

megközelítéssel, a Vučedolban egykor volt életről szóló történetmeséléssel. A workshop során a 

jellegzetes formájú és díszítésű kerámiaedények színére összpontosítottunk, elmagyarázva magának a 

színnek a forrását: 

➔ A fehér betét (szín) zúzott csigaházak porából készült. 

➔ A vörös színt ritkán marad meg a vörös vasásványból, hematitból nyert edényeken. 
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Általános iskolában tartott műhelymunka 
 
 
 

 

Vučedoli szimbólumok fesztiváltetoválásokon 
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Amit a Közös örökségünk - Vučedol projekt tevékenységei során felfedeztünk: 

➔ Az Orion eredetének története az i. e. harmadik évezredre nyúlik vissza, amikor a Duna jobb 

partját Kelet-Horvátországban a Vučedol-kultúra népe lakta. Ez a sumérek korszaka 

Mezopotámiában, a korai Trója és az egyiptomi Óbirodalom kora. 

 
➔ A Vučedol kultúra és öröksége a Naphoz, Vénuszhoz, Marshoz és más csillagászati 

szimbólumokhoz szorosan kapcsolódó díszítményeiről ismert, és nagy hatással volt más 

kultúrákra. A naptár-edényen található díszek az év négy évszakát és hónapjait 

szimbolizálják. A naptár egy olyan időszakban készült, amikor a sumér és az egyiptomi 

változatai párhuzamosan. 

 
➔ A vučedoli kultúrából látszólag hiányzik a holdszimbolika, és a naptár mutatta meg a 

vučedoliaknak, hogy mikor számíthatnak az újév első napjára. Ezt onnan tudták a legjobban, 

hogy az Orion csillagkép néhány hónapra eltűnt az égről, ami igazán lenyűgöző csillagászati 

ismeretekre utal. 

 
➔ A Vučedol Kultúra Múzeuma őrzi az első igazi indoeurópai Vučedol-házat, a legrégebbi őskori 

négykerekű szekeret, egy őskori öntödét, ahol az első sorozatos fémgyártás zajlott, és sok 

más érdekességet erről a lenyűgöző területről. 
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