
Vučedoli leletek szláv forrásokban 
 
 
Tóth Imre –Vučedol,vagy Zók? –című írása adta az ötletet,hogy utána keressek a vučedoli 
leleteknek szláv forrásokban. Először Gustav Weiß: Keramik - die Kunst der Erde: 
Kulturgeschichte und Techniken c.könyv  Tomáš  Dimter általi cseh fordításban - Keramika-umení 
z hlíny /kerámia az agyag művészete/ találtam a leletek leírására –vučedoli orion,vučedoli naptár 
fejezetekben. A könyv itt található: : http://books.google.com/books?id=-
vcsGeLEp2UC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=
&f=false  
 
Vučedoli évszakos naptár:  
 

 
 
Az ábrák sorrendje: Nap, Orion, Kassiopeja /nyár/, Hattyú, Ikrek, Pegasus /halak/, Kassiopeja /tél/, 
Plejádok-Fiastyúk 
Az egyes soroknál azt feltételezik,hogy az évszakokat ábrázolják: Jaro-Tavasz, Léto-Nyár, Podzim-
Ősz, Zima-Tél. 



 
Vučedolban több ilyen egyfülű edényt találtak: 
 

 
 
Egyfülű edény, hét Napkoronggal és a Fiastyúkkal a mezőközökben. Magassága 25cm. 
 
 
A leltek feltárási helyét Marina Hoti dolgozta fel: 

1. VUCEDOL - STREIMOV VINOGRAD: MAGUSKI RITUAL I DVOJNI GROB ... 

 
 
Az edényeken fellelhető mintákat Durman Alexandar magyarázza - Csillagászati szimbólumok 
a vučedoli leleteken-c munkájában: 
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si 
továbbá -  A Vučedoli terület és az Orion –tanulmányban.  
Vučedolska terina i Orion 
A munkákban a motívumokat csillagászati objektumok szimbolikus jeleiként magyarázza. A 
legfontosabbnak, a legrégebbi európai naptár magyarázatát tartalmazza Gustav Weiß könyve is. 
Az alábbi kép meletti szöveg azt mondja: A meglelt edények bizonyítják, hogy ezek az emberek 
megfigyelték a Holdat és a csillagokat. Az egyik edényen az Orion csillagkép van ábrázolva, 
amelyik akkor ie.3000-2600 körül uralta a vučedoli égboltot, decembertől egészen a tavaszi 
napéjegyenlőségig. Amikor tavasszal eltűnt az Orion az égboltról,Vučedolban elkezdődött az Új év. 
Vége volt a télnek.   



  
 
Az Orion a mostani időkben uralhatja a vučedoli égboltot, de ha megnézzük a visszaforgatott 
égboltot, akkor ie.3000-ben jóval az égi egyenlítő alatt volt,ami azt jelenti, hogy csak valahol a 
láthatár környékén lehetet látni. 
 

 
Ez év 2010 decemberében, tényleg magasan lesz az Orion, az öve van az égi egyenlítőn. 
 



 
 
 
Ez egy kicsit aláássa az Orion jelentőségét ie.3000-ben. Ugyanez a helyzet a piramisok mindenkori 
észak-dél tájolásával, mert ami ma észak - dél, az csak ezelőtt kb. 26 000 évvel 
volt igaz, nem 5-10 000-15 000 évvel ezelőtt. A térképek addig érvényesek, amíg nem változik a 
Föld-forgástengelyének szöge.  
Az Orionnak megjelölt szimbólum megtalálható Durman tanulmányában is. 
 

 
 
Ezen a képen jobban látni a kéztartást,bizony ez nem valami Orionos, már a balkéz tartása. 



Erre a kéztartásra találunk példát Gustav Weiß könyvében. 

 
 
Szakrális edény a japán hosszúfüles korszakból 2500 i.e., Japán, Idozsiri, Nagao, magasság 35cm., 
Kidder Eduard szerint “Jómon-pottery“, tokio, Kodansa,1976.                                          
 
Ha megnézzük, akkor még a kor is nagyon hasonló. A Jómon,vagy mondhatjuk Jóma, Jó Anya 
a Teremtő Anyaistenre a termékenység istenségére utal. Erről állítja Marija Gimbutas, hogy 
a Kárpát-medencei kultúra jellegzetessége. Szintén ezen a véleményen van Michelangelo Naddeo, 
aki egyenesen a magyar kultúra legjellegzetesebb motívumának tartja. Az anyajogú békés 
főldmüvelő magyarok Anyaistennőjének. A legfontosabb jellemzése az, hogy a lovas, harcos, 
úgynevezett indo-európai /apajogú/ törzsek európai térfoglalása előtt és a magyarok által 
honfoglalásnak nevezett, honba visszatérés előtt, az ábrázolás tisztán növényi szimbólumokkal 
történt.  
 
 
Nem soká kellet keresgélni. A magyar hímzésmintáknál azonnal rátalálunk. 



 
Díszlepedő szőrhímzésű csíkjának részlete, vert csipke szegéllyel (Vas m., 18. sz.), Bp. Néprajzi 

Múzeum 
 
Kinagyítva egy minta: 

 
 
Kirajzolva jobban hasonlít az állítólagos Orionra: 

 
 
 
Ezenkívül találtam minden nehézség nélkül  egy idevágó képet Varga Géza írástörténész 
tanulmányában. Ezen az oldalon megtekinthető az eredeti kép: 
 
http://tudos.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=55374 
 
A tanulmány címe: Egy nógrádi hímzés ősvallási eredetű jelei 
 



Itt  van  a kép bejelölt vázlata: 

 
 
 
Ennek a képnek a berajzolt vázlata szintén mutatja a motívum rokonságát.A kép közepén látható 
körre a pontokkal szintén találunk hasonlóságot a vučedoli leleteken. 
 

 
Mindezekből az összehasonlításokból megállapíthatjuk,hogy a horvát régészek Orion elmélete nem 
áll nagyon szilárd alapokon. Az edényeken az ábrák  inkább a Michelangelo Naddeo által 
magyarnak nevezett őskultúra szimbólumaiból vezethetők le. Ha figyelembe vesszük a japán leletet, 
vagy a Gustav Weiß könyvében szereplő további termékenység istennő ábrázolásokat, akkor azt is 
mondhatnánk, hogy ennek a kultúrának az elemei megtalálhatók az egész világon. Ez persze nem 
tartozik szorosan a vučedoli leletek témakörébe. 
 
Varga István 2010. február 2. Fülek 


