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Predhovor autorky  

Vekerzugská kultúra v mnohých ohľadoch patrí nepochybne k špecifickým javom kultúrno-historického vývoja 

mladšej doby halštatskej a včasnej doby laténskej nielen v Karpatskej kotline, ale v strednej Európe celkovo. Vďa-

ka svojim výrazným väzbám na severopontsko-kaukazský kultúrny región, na halštatskú kultúru a čiastočne aj na 

kultúry a kultúrne skupiny centrálneho a východného Balkánu už dve storočia zaslúžene púta zvýšenú pozornosť 

mnohých, najmä európskych bádateľov. Hoci k dnešnému dňu evidujeme relatívne veľký počet preskúmaných, 

predovšetkým pohrebiskových lokalít, v menšej miere aj sídlisk, problematika vekerzugskej kultúry je aj naďalej 

relatívne málo prebádaná. Jej teoretický výskum v posledných desaťročiach značne ustrnul a obmedzuje sa na 

občasné a z odborného hľadiska väčšinou nedostatočné spracovanie vybranej problematiky alebo na spravidla 

neúplné publikované práce, týkajúce sa nálezového materiálu. Vďaka mnohorakosti kultúrneho podložia má však 

vekerzugská kultúra nepochybne nezastupiteľný význam nielen pre pochopenie rozsiahlych zmien, ku ktorým 

došlo v priestore celej východoalpskej oblasti na začiatku mladšej doby halštatskej, ale aj pre možnú synchroni-

záciu kultúrno-historického vývoja v stredoeurópskom regióne so stepnou a lesostepnou oblasťou juhu východnej 

Európy a so severným Kaukazom.  

Predložená publikácia predstavuje mierne prepracovanú verziu mojej dizertačnej práce, obhájenej na Katedre 

archeológie FiF UK v Bratislave v roku 2012. Práca spracováva dve pohrebiská vekerzugskej kultúry situované 

neďaleko seba v katastri obce Chotín, okres Komárno (juhozápadné Slovensko) a je založená na podrobnom spra-

covaní a vyhodnotení materiálu z archeologického výskumu oboch pohrebísk pod vedením Mikuláša Dušeka 

(AÚ SAV v Nitre) v rokoch 1952 – 1954, 1959, 1961 a 1962. V publikovanej podobe je moja dizertačná práca  

s ohľadom na jej značne nadštandardný rozsah, podmienený charakterom a rozsahom témy, zmenená iba mini-

málne. Z tohto dôvodu boli do textu práce iba čiastočne zahrnuté aj moje špecializované štúdie publikované v po-

sledných rokoch, venujúce sa vybraným problematikám pamiatok vekerzugskej kultúry.  

Pri príprave práce mi boli rôznym spôsobom nápomocní mnohí ľudia, ktorým tak patrí moja srdečná vďaka.  

V prvom rade by som sa chcela úprimne poďakovať prof. PhDr. Jozefovi Bátorovi, DrSc., svojmu školiteľovi, 

za intenzívnu podporu práce, mnohé cenné rady a pripomienky a nezištnú pomoc.  

Moje obrovské poďakovanie patrí: PhDr. J. Bartíkovi, CSc., Mgr. I. Bazovskému, PhD., Mgr. L. Benediko-

vej, PhD., Mgr. Z. Bielichovej, Mgr. G. Brezňanovej, PhDr., Mgr. A. Csuthymu, Mgr. R. Čambalovi, Mgr. R. Da-

ňovi, PhD., Mgr. E. Fazekasovi, Mgr. M. Furmanovi, PhD., Mgr. M. Gregorovi, PhD., Mgr. K. Hladíkovej,  

Mgr. L. Hlavenkovej, Mgr. K. Holmovej, Mgr. M. Horňákovi,  PhD., doc. PhDr. J. Hoššovi, CSc. (†), PhDr., 

prom. hist. B. Hromadovej, CSc., Mgr. P. Kmeťovej, PhD., Mgr. B. Kovárovi, prof. PhDr. E. Krekovičovi, CSc., 

PhDr. R. Kujovskému, CSc., Mgr. I. Kvetanovej, PhD., Mgr. E. Makarovej, Mgr. J. Mellnerovej, PhD., Mgr. P. Mi-

lovi, PhDr. E. Miroššayovej, CSc., PhDr. V. Mitášovi, PhD., Mgr. A. Námerovej, PhD., doc. PhDr. P. Pavúkovi, 

PhD., Mgr. K. Piatničkovej, doc. Ing. A. Plškovi, CSc., PhDr. J. Rajtárovi, CSc., PhDr. J. Schmidtovej, doc. PhDr. 

M. Slivkovi, CSc., PhDr. D. Staššíkovej-Štukovskej, PhDr. S. Stegmannovej-Rajtárovej, CSc., PhDr. S. Trugly-

mu, PhDr. V. Turčanovi, prof. PhDr. J. Vladárovi, DrSc., doc. PhDr. J. Zábojníkovi, CSc., Mgr. J. Zacharovi; 

Dr. A. Alekseevovi, DrSc., Dr. M. Bandrivskému, Dr. K. Čugunovovi, Dr. S. Demidenkovi, Dr. V. Ėrlichovi, 

DrSc., Dr. A. Gawlikovej, doc. Dr. J. Chochorowskému, DrSc., Dr. M. Kašube, doc. Dr. A. Kantorovičovi, Dr. Ju. 

Polidovičovi, Dr. T. Rjabkovej, Mgr. R. Scholtzovi, Mgr. D. Topalovi, Dr. S. Val’čakovi a všetkým ostatným 

mojim milým kolegom a priateľom, ktorých podpora a konzultácie s nimi posúvali túto prácu dopredu.  

Ďakujem mojim rodičom Márii a Jozefovi Kozubovim a všetkým ďalším členom mojej rodiny (súrodencom 

Jozefovi, Lucii a Petrovi), ako aj manželovi Dr. A. Ju. Skakovovi za podporu, nezištnú pomoc a nekonečnú 

trpezlivosť v mnohých ťažkých chvíľach počas písania práce. 
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Predhovor editora 

V posledných rokoch, v rámci doktorandského štúdia na Katedre archeológie Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave, vzniklo viacero kvalitných doktorandských dizertačných prác, ktoré priniesli vedecké 

poznatky základného významu. Z posudkov oponentov často vyplynulo, že sú to práce, ktoré naše poznanie o pra-

vekých, protohistorických a historických obdobiach významne obohacujú a posúvajú dopredu. Objavujú sa v nich 

často odporúčania na publikovanie dizertácií v knižnej podobe. Aby takéto hodnotné práce nezostávali dlhodobo 

deponované, v podobe rukopisných exemplárov, na policiach knižníc, prichádzame s iniciatívou ich postupného 

zverejňovania prostredníctvom novozaloženej edície Dissertationes Archaeologicae Bratislavenses. 

Prvou, pilotnou prácou v tejto novozaloženej edícii je dizertačná práca Anity Kozubovej, ktorá obsahuje kom-

plexné spracovanie a vyhodnotenie pohrebísk vekerzugskej kultúry v Chotíne na juhozápadnom Slovensku, ktoré 

v 50. rokoch 20. storočia preskúmal Mikuláš Dušek z Archeologického ústavu SAV v Nitre. O to je to dôležitejšie, 

že ide o doteraz stále najväčšie preskúmané pohrebisko vekerzugskej kultúry na celom území jej rozšírenia. Ve-

kerzugská kultúra predstavuje jeden z hlavných a zároveň špecifických prejavov v kultúrno-historickom vývoji 

mladšej a neskorej doby halštatskej a včasnej doby laténskej v Karpatskej kotline (6. a 5. stor. pred Kr.). Jej pôvod 

môžeme dávať do súvisu so zmenami vyvolanými pohybmi väčších čí menších jazdeckých bojovníckych skupín 

z východnej Európy. Tieto dokladá najmä prienik nomádskej kultúrnej zložky zo severoponticko-kaukazskej oblasti 

do východných častí karpatského regiónu. 

Vekerzugská kultúra je tak jednou z kultúr, ktorá dokladá koexistenciu prišlého nomádskeho spoločenstva s do-

mácim kultúrnym prostredím. Práca ukazuje tiež dôležitú skutočnosť, aký zásadný význam má vekerzugská kultúra 

pre pochopenie mechanizmu nadregionálnych kontaktov karpatsko-dunajského priestoru so severopontickými  

a kaukazskými oblasťami. 

Na záver chcem poďakovať vedeniu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za podporu  

a veľké porozumenie pri založení tejto novej edície. Taktiež ďakujem Vydavateľstvu UK za ústretovosť pri všet-

kých etapách prác súvisiacich s vydaním tohto diela.  

 

 

 

Jozef Bátora 
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Úvod  

Vekerzugská kultúra mladšej a neskorej doby halštatskej a včasnej doby laténskej nepochybne patrí k jedným 

z najšpecifickejších prejavov v pravekom kultúrno-historickom vývoji Karpatskej kotliny.
1
 Práve v priestore Kar-

patskej kotliny, ktorá sa vďaka prírodným a klimatickým podmienkam a vegetácii značne približovala prostrediu 

stepnej zóny západných oblastí Eurázie, sa v rôznych obdobiach nielen praveku, ale aj stredoveku stretávali dva 

odlišné spôsoby života, a to usadlý a nomádsky či polonomádsky. Kým prvý z nich – usadlý spôsob života – je 

prepojený s vplyvmi zo Západu, objavenie sa nomádskeho a polonomádskeho spôsobu života, naopak, sprevá-

dzali vplyvy z Východu a v tomto priestore ich charakterizovalo predovšetkým objavenie sa predmetov buď tzv. 

východného typu, alebo predmetov, ktoré majú prototypy v severopontsko-kaukazskom kultúrnom regióne. 

Vzájomné interakcie oboch hospodárskych systémov tu síce opakovane pozorujeme v priebehu mnohých prehis-

torických a včasnohistorických období, tieto sa však navzájom odlišovali nielen rôznou intenzitou a odlišným cha-

rakterom vplyvov zo západných a východných oblastí, ale aj mechanizmom nadregionálnych kontaktov. Pôvod 

vekerzugskej kultúry môžeme dávať do súvisu so zmenami, vyvolanými pravdepodobne pohybmi menších či 

väčších jazdeckých bojovníckych skupín z východnej Európy. Tieto pohyby dokladá najmä prenikanie nomádskych 

a polonomádskych kultúrnych prvkov zo severopontsko-kaukazskej oblasti do východných častí karpatského 

regiónu, čo sa odrazilo predovšetkým v materiálnej kultúre. S týmito zmenami úzko súvisí aj vznik vekerzugskej 

kultúry s ťažiskom rozšírenia vo východnom Maďarsku.
2
 V tomto kontexte treba upozorniť na polygenetický  

a synkretický charakter vekerzugskej kultúry s autochtónnymi i cudzími prvkami, determinovaný najmä nejed-

notným kultúrnym podložím na celom území jej rozšírenia a kontaktmi so susednými archeologickými kultúrami 

so samostatným kultúrnym vývojom, často odlišným od vývoja vekerzugskej kultúry. Na formovaní celkového 

obrazu vekerzugskej kultúry, ale najmä jej materiálnej náplne, sa rôznou mierou intenzity podieľali pamiatky, 

ktoré môžeme spájať s východoeurópskym stepným a lesostepným, ako aj severokaukazským prostredím, s úze-

mím centrálneho a východného Balkánu, s východohalštatským kultúrnym prostredím, a pamiatky, ktoré sú špe-

cifické iba pre vekerzugskú kultúru a majú tak preukázateľne lokálny charakter (Kozubová, 2008; 2009; 2010a). 

Birituálne pohrebiská Chotín IA a IB, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území obce Chotín (okres Komárno), 

sú nateraz jedinými pohrebiskovými lokalitami vekerzugskej kultúry, ktoré boli v rámci celého územia jej rozšírenia 

preskúmané kompletne, a zároveň tak patria k jedným z najrozsiahlejších pohrebísk z doby halštatskej v stredo-

dunajskom priestore. Práve táto skutočnosť, ako aj na vtedajšie pomery kvalitný systematický výskum, precízna 

terénna dokumentácia a rozsiahly nálezový materiál z nich robia jedny z kľúčových nálezísk na riešenie celkovej 

problematiky vekerzugskej kultúry, vrátane jej chronologického vymedzenia a postavenia v rámci kultúrno-histo-

rického vývoja v Karpatskej kotline v dobe halštatskej a vo včasnej dobe laténskej a môžu tak významnou mie-

rou osvetliť a prehĺbiť úroveň nášho poznania o zložitých kultúrno-historických procesoch, ktoré sa odohrali na 

širokom priestranstve strednej a juhovýchodnej Európy počas mladšej a neskorej doby halštatskej. Vekerzugská 

kultúra spolu s ciumbrudskou skupinou z centrálneho a severovýchodného Sedmohradska a za určitých okolností 

čiastočne aj neskorohalštatské skupiny južnej časti Karpatskej kotliny (najmä juhovýchodná Panónia)
3
 patria ku 

kultúram a kultúrnym skupinám s východnými prvkami a majú tak zásadný význam pre pochopenie charakteru  

                                                                 
1 Zemepisne správne je síce označenie Panónska panva, avšak v odbornej archeologickej literatúre sa takmer výlučne používa 

iba pomenovanie Karpatská kotlina.  
2 Vekerzugská kultúra geograficky zaberala oblasť Veľkej dunajskej nížiny, Podunajskej nížiny a hornatej oblasti severného 

Maďarska (Kozubová, 2008, 49). Vo východnej časti Veľkej maďarskej nížiny, na území dnešného severozápadného Ru-
munska, sa rozprestierajú pamiatky lokálneho variantu vekerzugskej kultúry, ktorý je niektorými bádateľmi pod označením 
skupina Nír-Sanislău považovaný za jednu zo skupín severotráckej kultúry (Németi, 1982). Naopak, J. Chochorowski uve-
dené pamiatky priradil k severovýchodnej skupine vekerzugskej kultúry, ktorú označil ako skupina Alsótelekes-Dolinka – 
Sanislău (Chochorowski, 1984, 103). Okrem pohrebiska v Sanislău sú známe aj nálezy zo sídlisk – napríklad Cămin alebo 
Ghenci (Németi, 1984).  

3 Aj keď neskorohalštatské skupiny juhovýchodnej Panónie, reprezentované napríklad pohrebiskami Doroslovo-Đepfeld, Szent-

lőrinc či Vinkovci-NAMA (Jerem, 1968; Majnarić-Pandžić, 2003; Trajković, 2008), celkovým charakterom najmä mate-

riálnej náplne nadväzujú na domáce tradície a môžeme ich považovať za pokračovanie vývoja halštatskej kultúry v tomto 

priestore, na niektorých pohrebiskách sa zistili hroby so zvyškami koní (presnejšie hroby so samostatnými telami koní), ktoré 

vykazujú mnohé znaky spoločné s hrobmi koní z územia rozšírenia vekerzugskej kultúry. 
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a procesov mechanizmu nadregionálnych kontaktov karpatsko-dunajského priestoru najmä so severopontsko-

kaukazským kultúrnym regiónom (stepná a lesostepná oblasť juhu východnej Európy a severný Kaukaz).
4
 

So vznikom vekerzugskej kultúry sú v severovýchodoalpskej oblasti halštatskej kultúry a v jej susedných re-

giónoch úzko späté rozsiahle kultúrno-historické zmeny, ktoré sa prejavili najmä zánikom mnohých hradísk,  

ukončením pochovávania na mohylových pohrebiskách najmä miestnych elít, celkovým kolapsom hospodársko-

politického systému, výrazným poklesom počtu nálezísk a zakladaním nových nížinných sídlisk a plochých po-

hrebísk. Uvedené zmeny, ktoré sa odohrali v závere stupňa HC2 a na začiatku stupňa HD1, čiže v druhej polovici 

až v závere 7. stor. pred Kr. podľa konvenčného datovania, tak znamenali postupný koniec halštatskej kultúry  

v severovýchodoalpskej oblasti. Časť jej územia, vrátane juhozápadného Slovenska a priľahlých častí severový-

chodného Zadunajska, sa následne stala súčasťou územia rozšírenia vekerzugskej kultúry. Severovýchodoalpská 

oblasť nebola pred vznikom vekerzugskej kultúry jednotným kultúrnym celkom, ale bolo tu rozšírených niekoľko 

skupín halštatskej kultúry (Egg – Kramer, 2005, 1 n., obr. 2).
5
 Z nich má pre vekerzugskú kultúru na juhozápadnom 

Slovensku význam najmä kalenderberská skupina/kultúra, halštatská skupina stredného Zadunajska a halštatská 

skupina severovýchodného Zadunajska. Nejednotný kultúrny habitus si severovýchodoalpský priestor zachoval 

aj po vzniku vekerzugskej kultúry. 

Hlavným cieľom práce bolo čo najkomplexnejšie vyhodnotiť obe chotínske pohrebiská, ktoré majú kľúčový 

význam tak pre osvetlenie jednotlivých aspektov kultúrno-historického vývoja mladšej a neskorej doby halštatskej 

a včasnej doby laténskej nielen na juhozápadnom Slovensku, ale minimálne v celej severozápadnej časti Karpat-

skej kotliny, ako aj pre zachytenie prvkov, ktoré sa na ňom podieľali. Získané výsledky komplexnej analýzy chotín-

skych pohrebísk z hľadiska materiálnej náplne, pohrebného rítu, sociálnej štruktúry a vnútornej chronológie bolo 

potrebné zasadiť do širšieho teritoriálneho a časového kontextu a podľa možností, ktoré nám poskytuje súčasný 

stav bádania k problematike vekerzugskej kultúry a jednotlivé archeologické pramene, ich porovnať s ostatnými 

oblasťami rozšírenia vekerzugskej kultúry, presnejšie s východným Maďarskom a severozápadným Rumunskom. 

Vekerzugská kultúra nepredstavuje jednoliaty kultúrny celok, ale ako sa za terajšieho stavu bádania javí, v rámci 

celého územia jej rozšírenia môžeme vyčleniť niekoľko lokálnych skupín, ktoré aj napriek početným spoločným 

znakom vykazujú isté rozdiely v materiálnej náplni, v pohrebnom ríte, v spoločensko-sociálnej štruktúre, v charak-

tere a intenzite nadregionálnych kontaktov a nie je tiež vylúčené, že časť zistených rozdielov je podmienená aj 

chronologicky. K lokálnym skupinám vekerzugskej kultúry podľa triedenia J. Chochorowského patrí aj severo-

západná skupina označovaná ako skupina Chotín – Preseľany nad Ipľom (Chochorowski, 1984, 103; Kozubová, 

2008, 45), na ktorej území sa chotínske pohrebiská nachádzajú. Iba na základe komplexného vyhodnotenia cho-

tínskych pohrebísk z rôznych aspektov bude možné v budúcnosti potvrdiť alebo vyvrátiť správnosť vyčlenenia 

regionálne definovanej severozápadnej skupiny vekerzugskej kultúry a zodpovedať otázku doteraz dostatočne 

neobjasneného charakteru a špecifík skupiny pamiatok z územia juhozápadného a juhu stredného Slovenska a pri-

ľahlej oblasti severného Maďarska.  

Ciele publikácie sa čitateľom môžu javiť ako pomerne ambiciózne vzhľadom na fakt, že doposiaľ chýba kom-

plexný a sumarizujúci pohľad na problematiku vývoja vekerzugskej kultúry a  rovnako tiež chýbajú analytické 

vedecké práce a štúdie venované vyhodnoteniu takých elementárnych problémov, akými sú typologicko-chrono-

logický vývoj jednotlivých zložiek materiálnej kultúry, chronológia a periodizácia, pohrebný rítus, rekonštrukcia 

ženských a mužských krojov, charakter a proces mechanizmov kontaktov s okolitými kultúrnymi regiónmi a ge-

néza vekerzugskej kultúry. Publikácia preto pozostáva z katalógového spracovania konkrétneho, nedostatočne  

publikovaného a nepublikovaného materiálu zasadeného do kontextu kultúrno-geografických vzťahov a celkovej 

problematiky doby halštatskej a včasnej doby laténskej v priestore severozápadnej časti Karpatskej kotliny.  

                                                                 
4 Prítomnosť východných prvkov v spomenutých kultúrach a kultúrnych skupinách východnej a južnej časti Karpatskej kotli-

ny však nemusí automaticky znamenať aj praktizovanie zo strany ich nositeľov nomádskeho či polonomádskeho spôsobu 
života, ktorý s určitosťou môžeme vylúčiť nielen v prípade neskorohalštatských skupín juhovýchodnej Panónie, ale ako sa 
za súčasného stavu bádania, najmä sídelnej štruktúry, zdá, tak aj v prípade vekerzugskej kultúry. Pri poslednej zo spomenu-
tých kultúr správnosť vyslovenej hypotézy naznačuje napríklad existencia veľkého množstva sídlisk. Len za posledné dve 
desaťročia bolo vo východnom Maďarsku zaznamenaných vyše 70 nových sídliskových lokalít danej kultúry. Pri časti z nich 
nemôžeme vylúčiť možnosť, že tieto boli využívane iba sezónne pastiermi dobytka a koní (Gyucha, 2001, 123 – 126; Ke-
menczei, 2009, 27; Scholtz, 2010b, 80, 82 n.). Na niektorých z nich boli dokonca zachytené doklady špecializovanej výrob-
nej činnosti spätej napríklad s výrobou a spracovaním železa a s kovolejárstvom (Salgótarján-Ipari-park II: Vaday, 2001; 
2003) či pravdepodobne tiež s tkaním (Máriapócs: Scholtz, 2010b, 81). Na mnohých sídliskách početné zásobnicové jamy, 
vrátane tých na uchovávanie obilia, ukazujú na význam poľnohospodárstva v hospodárskom systéme populácie vekerzug-
skej kultúry (napríklad Polgár-Homokdűlő: Veres, 2003, 85 či Salgótarján-Ipari-park II: Vaday, 2003, 31 nn.). V prospech 
skôr usadlého, nie je vylúčené, že aj polousadlého, spôsobu života nositeľov vekerzugskej kultúry hovorí aj miestna produkcia 
keramiky vyrobenej na hrnčiarskom kruhu, ktorá si z technologického hľadiska vyžaduje existenciu už pomerne vysoko špe-
cializovaných hrnčiarskych dielní.  

5 K regionálnemu členeniu severovýchodoalpskej oblasti halštatskej kultúry pozri tiež Patek, 1993, 47 nn. alebo Stegmann-
Rajtár, 2002, 202.  



 11 

Práca sa zakladá na vypracovaní katalógu chotínskych pohrebísk (hrobových celkov a ďalších objektov), ktorý 

tvorí samostatnú časť publikácie (Katalóg lokalít). Chotínske pohrebiská sú síce katalógovo publikované formou 

monografie autorom výskumu M. Dušekom (1966), avšak na základe diskrepancií značnej časti údajov v kataló-

gu – monografii s údajmi v terénnej dokumentácii bolo z našej strany nevyhnutné pristúpiť k prehodnoteniu 

nálezov priamym štúdiom nálezových celkov, ktoré sú uložené vo fondoch Podunajského múzea v Komárne, a ná-

sledne vyhotoviť nový katalóg oboch pohrebísk (katalóg bol vyhotovený v priebehu rokov 2001 až 2003). Keďže 

poznatky získané komplexnou analýzou chotínskych pohrebísk bolo potrebné doplniť o informácie z ďalších 

pohrebiskových lokalít z juhozápadného Slovenska a porovnať ich, pristúpili sme k vypracovaniu katalógu tor-

zovito preskúmaného pohrebiska Senec-Štrková kolónia (okres Senec, Bratislavský kraj). 

Katalóg uvedených pohrebísk bol pre nás ťažiskom pre analytickú časť práce, ktorá v súlade s jej cieľmi zahŕňa: 

1. kultúrno-priestorovú analýzu jednotlivých zložiek hrobového inventára, pri ktorej sa zvlášť vyhodnotili drobné 

predmety a zvlášť keramika s dôrazom nielen na vypracovanie typologickej klasifikácie a zachytenie chronologic-

kého vývoja jednotlivých kategórií/typov nálezov z chotínskych pohrebísk, ale aj zhodnotenie jednotlivých zložiek 

hrobového inventára z hľadiska ich pôvodu v rôznych kultúrno-geografických regiónoch; 

2. komplexné vyhodnotenie jednotlivých prvkov pohrebného rítu, ich komparáciu s ďalšími pohrebiskami ve-

kerzugskej kultúry a zachytenie prípadných kultúrnych vplyvov na pohrebný rítus danej kultúry; 

3. komplexnú analýzu hrobového inventára z hľadiska biologického veku a pohlavia pochovaných jedincov  

a následné definovanie typických mužských a ženských príloh v hroboch na oboch hodnotených pohrebiskách, 

pričom sa osobitná pozornosť venovala hrobom detí a mladistvých; 

4. rekonštrukciu vertikálnej štruktúry miestnej spoločnosti na základe archeologicky zachytiteľných prvkov 

pohrebného rítu, ktorou sme sa pokúsili realizáciou štatistických výpočtov jednotlivých sociálnych indexov spro-

stredkovať istý obraz o sociálnom rozvrstvení spoločnosti, ktorá nám obe pohrebiská zanechala;  

5. vypracovanie návrhu vnútornej chronológie chotínskych pohrebísk.  

Výsledky získané analýzou nálezových celkov z chotínskych pohrebísk sme následne syntetizovali aj pomo-

cou analógií z ostatných pohrebísk vekerzugskej kultúry a z lokalít okolitých kultúrnych regiónov a snažili sme 

sa formulovať aj určité hypotézy či isté zovšeobecnenia. Špeciálnu pozornosť by si určite žiadala aj rekonštrukcia 

krojov, avšak vzhľadom na obmedzený rozsah práce a náročnosť jednotlivých cieľov sme sa tejto téme v danej 

publikácii nevenovali. V budúcnosti by spomenuté analýzy miestnych krojov mohli nadviazať na výsledky pub-

likácie.
6
 

Práca je z časového hľadiska na jednej strane vymedzená obdobím výrazných kultúrnych zmien v severový-

chodoalpskom priestore v závere stupňa HC2, resp. na začiatku stupňa HD1, čiže druhou polovicou až záverom 

7. stor. pred Kr. podľa konvenčného datovania, a na strane druhej objavením sa kultúrnych prvkov včasnej doby 

laténskej v Karpatskej kotline v stupni LTA v druhej štvrtine až v polovici 5. stor. pred Kr. Keďže horná hranica 

časového vymedzenia vekerzugskej kultúry je za dnešného stavu bádania stále otvorená, nemôžeme vylúčiť jej 

pretrvávanie na juhozápadnom Slovensku ešte na začiatku stupňa LTB1 (druhá štvrtina 4. stor. pred Kr.). Je tak 

nepochybné, že vekerzugskú kultúru síce môžeme považovať za kultúru predovšetkým mladšej a neskorej doby 

halštatskej, ale jej vývoj siaha ešte minimálne do včasno- alebo začiatku starolaténskeho obdobia.  

 

                                                                 
6 V publikácii bola zohľadnená literatúra, publikovaná do konca roku 2012.  
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1.  
POHREBISKÁ CHOTÍN IA A IB 

V rokoch 1952 až 1954, 1959 a 1961 a 1962 uskutočnil Archeologický ústav SAV v Nitre pod vedením M. Du-

šeka v katastri obce Chotín (okres Komárno, Nitriansky kraj) výskum jedného z najväčších pohrebísk vekerzugskej 

kultúry (obr. 1). Počas šiestich výskumných sezón sa v Chotíne kompletne preskúmali dve neďaleko seba ležiace 

birituálne pohrebiská vekerzugskej kultúry, označené ako Chotín IA a Chotín IB, pričom sa autorovi výskumu 

M. Dušekovi podarilo zachytiť celý rozsah pohrebiskovej plochy s minimálnym množstvom zničených alebo po-

rušených hrobov ešte pred začatím samotného systematického výskumu. Chotínske pohrebiská sú tak nateraz 

jedinými kompletne preskúmanými pohrebiskovými lokalitami vekerzugskej kultúry a poskytujú tak možnosť  

komplexného vyhodnotenia nielen jednotlivých zložiek hrobového inventára, ale aj pohrebného rítu a ďalších 

dôležitých aspektov, vrátane rekonštrukcií krojov či vertikálnej štruktúry miestnej spoločnosti. Z oboch hodno-

tených pohrebísk máme pre potreby hĺbkovej analýzy k dispozícii rozsiahly nálezový materiál, pozostávajúci zo 

443 celých alebo takmer kompletne zachovaných keramických nádob, z 2 753 drobných predmetov (z toho 1 901 

korálikov a 32 plochých kamenných podložiek) a z početného črepového materiálu, pochádzajúceho z takmer  

150 hrobových celkov. Podobné množstvo nálezov nemáme nateraz k dispozícii zo žiadneho ďalšieho pohrebiska 

vekerzugskej kultúry na juhozápadnom Slovensku. Čo sa týka oblasti východného Maďarska, chotínske pohrebiská 

sú porovnateľné iba s neúplne preskúmaným pohrebiskom Tápiószele (Párducz, 1966). Ďalším dôležitým prínosom 

oboch pohrebísk je aj zrealizovaná antropologická analýza takmer polovice kostrových a niekoľkých žiarových 

hrobov, ktorej sa podrobilo až 40,2 % všetkých pohrebov (pozri podkapitolu 5.1.). Na základe toho chotínske po-

hrebiská patria nateraz spolu s pohrebiskom Orosháza-Gyopáros (Juhász, 1976) či Szabadszállás-Józan (Desző, 

1966) aj k najlepšie antropologicky vyhodnoteným lokalitám vekerzugskej kultúry celkovo.  

Na základe polohy a spomenutej zarážajúcej blízkosti pohrebísk, ktoré sú od seba vzdialené iba 100,0 – 120,0 m 

širokým priestorom, zničeným ťažbou piesku, tak vyvstáva otázka interpretácie ich vzájomného vzťahu, teda či 

môžeme v tejto súvislosti hovoriť o dvoch samostatných pohrebiskách, alebo či sú obe súčasťou jednej rozsiahlej 

nekropoly (Kozubová, 2008, 51). 

Tieto uvedené skutočnosti, celkový rozsah oboch pohrebísk (dokopy 465 uzavretých hrobových celkov), stav ich 

zachovania, ako aj na vtedajšie pomery kvalitný systematický výskum a precízna terénna dokumentácia zvyšujú ich 

vedeckú hodnotu a umožňujú tým komplexný pohľad na problematiku vekerzugskej kultúry. V tejto súvislosti je 

potrebné zdôrazniť, že význam oboch pohrebísk zvyšuje aj prítomnosť súvekého sídliska v ich blízkosti, ktorého 

značná časť bola aj odborne preskúmaná, avšak doposiaľ nepublikovaná (Romsauer, 1978). 

Kataster obce Chotín (okres Komárno) leží v Podunajskej nížine a jeho juhozápadná časť je situovaná v tesnej 

blízkosti rieky Žitavy. Výrazná hustota archeologických pohrebiskových a sídliskových lokalí t v katastri obce 

poukazuje na jej nepretržité osídlenie od staršej doby bronzovej po stredovek (Dušek, 1957, 774; Ratimorská,  

1975, 3 nn.). 

Pohrebisko Chotín IA sa nachádza na pieskovej dune v tesnej blízkosti železničnej stanice, situovanej pri ceste  

1. triedy, vedúcej do Komárna, a od obce je vzdialené približne 10 km. Aj pohrebisko Chotín IB sa síce nachádza 

na tej istej pieskovej dune, avšak na susednej parcele, vzdialenej od Chotína IA iba 120,0 až 200,0 m (obr. 2). V tejto 

časti prebiehala intenzívna ťažba piesku, v dôsledku ktorej neboli pri následnom systematickom výskume zachy-

tené žiadne nálezové celky (Dušek, 1966, 9 n., plán 1).  

1.1. METODIKA VÝSKUMU POHREBÍSK, CHARAKTERISTIKA  
A KRITIKA PRAMEŇOV 

Autor výskumu M. Dušek síce k obom hodnoteným pohrebiskám vyhotovil veľmi podrobné a prehľadné nále-

zové správy (NS č. 523/56 k Chotínu IA a NS č. 756/67 k Chotínu IB), ktoré sú uložené v archíve Archeologic-
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kého ústavu SAV v Nitre, tieto však neobsahujú viaceré dôležité informácie o metodike výskumu, o celkovom 

rozsahu preskúmanej plochy, o stave, v akom sa obe lokality nachádzali pred začatím systematického výskumu, 

ako ani o počte prípadných porušených alebo zničených hrobových celkov. Iba niektoré z týchto informácií sú 

nanajvýš stručne spomenuté v publikovanom katalógu (Dušek, 1966, 9 n.). Podľa údajov v monografii – katalógu 

M. Dušeka celkový počet zničených hrobov na ploche pohrebiska Chotín IA vraj nepresiahol číslo 30, čo pred-

stavuje približne 8 % (ibidem, 9). 

 

Obr. 1  Poloha chotínskych pohrebísk v Karpatskej kotline. Miesto nálezu vyznačené čiernym krúžkom. A. Celková poloha 

v severozápadnej časti Karpatskej kotliny, B. Poloha v rámci Slovenska – okres Komárno 

 

 
 

Obr. 2 Obec Chotín, poloha pohrebísk Chotín IA a Chotín IB (upravené podľa Dušek, 

1966, plán 1) 

 

Výskum oboch pohrebísk trval šesť výskumných sezón prebiehajúcich v rokoch 1952, 1953, 1954 a 1959, 

počas ktorých sa zrealizoval systematický výskum na ploche označenej ako Chotín IA, a po niekoľkoročnej pauze 

pokračoval v rokoch 1961 a 1962, keď sa preskúmala plocha pohrebiska Chotín IB. Celkový počet odkrytých  

a zdokumentovaných kostrových a žiarových hrobov vekerzugskej kultúry dosiahol číslo 465, z toho 370 hrobov 

pripadá na Chotín IA a zvyšných 95 na Chotín IB.
7
 Súčasťou oboch hodnotených pohrebísk je tiež osem samo-

statných hrobov koní v Chotíne IA a dva takéto hroby boli preskúmané aj na ploche pohrebiska Chotín IB, čím 

výsledný počet hrobových celkov stúpne na 475.
8
 Na pohrebisku Chotín IA bolo zachytených aj osem samostatných 

                                                                 
7 Kostrový hrob 64/61 z IB je na základe dvoch nálezov železných hrotov šípov (tab. 107: 46, 47) mladší a nepatrí vekerzugskej 

kultúre. 
8 Z toho 378 hrobov pripadá na pohrebisko Chotín IA a zvyšných 97 hrobov na pohrebisko Chotín IB. 
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objektov, ktoré možno považovať za žiaroviská, ako aj ďalšie objekty, umiestnené nad niektorými kostrovými 

hrobmi, ktorých funkcia mohla byť vzhľadom na štruktúru ich zásypu podobná funkcii žiarovísk (pozri podkapi-

tolu 6.7.).  

Terénna dokumentácia k jednotlivým hrobovým a k ďalším nálezovým celkom pozostávala z niekoľkých na-

sledujúcich častí, resp. prameňov: 

 z podrobného slovného opisu nálezovej situácie, vrátane zamerania hrobov v rámci plochy pohrebísk a opi-

su jednotlivých hrobových príloh, ktorých súčasťou boli aj schematické nákresy nálezov rukou autora 

výskumu, 

 z kresebnej dokumentácie nálezových situácií na milimetrovom papieri, ktorú tvorili obrysy hrobových 

jám, uloženie kostrových a kremačných pozostatkov a hrobových príloh v priestore hrobu, 

 z čiernobielej fotografickej dokumentácie nálezových situácií a nálezov.  

Úplne chýba terénna dokumentácia k žiarovým hrobom 115/54 a 116/54 z Chotína IA, ku kostrovým hrobom 

184/53 a 300/54 z Chotína IA, k samostatným hrobom koní 8/53, 9/53 a 10/53 z Chotína IA a k žiaroviskám I, 

IV, V, VI a VII.  

Súčasťou terénnej dokumentácie č. 523/69 je aj antropologický posudok časti kostrových hrobov z Chotína 

IA a IB a aj niekoľkých žiarových hrobov z Chotína IB, ktorý vypracoval Dr. M. Prokopec z vtedajšieho Ústavu 

hygieny v Prahe. Paleobotanické zvyšky zo samotných žiarovísk určil Ing. J. Krippel zo Štátneho geologického 

ústavu D. Štúra v Bratislave, avšak nálezová správa tento posudok neobsahovala. Pre potreby nového katalógo-

vého spracovania oboch hodnotených pohrebísk časť paleozoologického materiálu (zvieracie zuby a kly, schrán-

ky mäkkýšov – ulitníkov a slimákov) určila Mgr. Zora Bielichová (Archeologický ústav SAV, Nitra). Materiál 

korálikov bol určený v spolupráci s doc. Ing. A. Plškom, CSc. (Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Púchov). 

1.1.1. Označenie jednotlivých hrobových celkov 

V prípade pohrebiska Chotín IA sa M. Dušek rozhodol označovať, resp. číslovať jednotlivé hrobové celky od 

arabskej jednotky a zvlášť od jednotky čísloval hroby žiarové (žiarové hroby 1/52 až 122/54) a zvlášť hroby 

kostrové (kostrové hroby 1/52 až 50/53, 103/53 až 300/54). Za číslom hrobu vždy uvádzal aj rok, kedy bol tento 

preskúmaný a zdokumentovaný. Naopak, pri číslovaní hrobov na pohrebisku Chotín IB od jednotky M. Dušek 

už nerozlišoval medzi hrobmi podľa ich typu a jednotlivé hrobové celky numericky označoval priebežne (hroby 

1/61 až 98/62). V publikovanom katalógu z roku 1966 M. Dušek doplnil k číslam hrobov z pohrebiska Chotín IA 

písmeno A a k číslam hrobov z pohrebiska Chotín IB písmeno B. Od uvedeného označenia hrobov sme pri vy-

pracovaní katalógu oboch pohrebísk upustili, keďže obe lokality sú v nami predkladanom katalógu spracované 

samostatne, a preto v ňom bolo ponechané pôvodné číslovanie hrobov, tak ako v nálezových správach.  

Na pohrebisku Chotín IA sa podobne ako hroby s pochovanými ľudskými jedincami označovali od arabskej 

jednotky aj samostatné hroby s telom koňa (hroby 1/52, 2/53, 5/53 až 10/53). Hroby koní 3/53 a 4/53 boli súčas-

ťami žiarového hrobu 40/53 a kostrového 121/53 (hroby s ľudským jedincom a spolupochovaným telom koňa). 

Naopak, oba samostatné hroby koní v Chotíne IB sa číslovali priebežne spolu s hrobmi s ľudskými jedincami 

(hroby koní 18/61 a 22/61). Rovnaký systém označovania sa použil aj v prípade samostatných objektov – žiaro-

vísk v Chotíne IA, ktoré však boli označované od rímskej jednotky (žiaroviská I až VIII). Objekty – žiaroviská 

nad niektorými kostrovými hrobmi v Chotíne IA neboli označované ako samostatné objekty. 

1.1.2. Celkové plány pohrebísk 

K pohrebisku Chotín IA bol vyhotovený nákres s vyznačenou hlavnou osou orientovanou v smere SSZ – JJV  

a pomyselným bodom, od ktorého vychádzalo polohopisné zameranie jednotlivých zachytených objektov na ploche 

pohrebiska. Takmer ku všetkým hrobovým celkom z Chotína IA a IB boli v rámci slovných opisov nálezových si-

tuácií uvádzané aj presné údaje o zameraní hrobovej jamy na ploche pohrebísk vo vzťahu k hlavnej osi a pomysel-

nému začiatočnému bodu, na základe ktorých bolo možné následne spoľahlivo vyhotoviť celkové plány pohrebísk.  

1.1.3. Opisy nálezových situácií 

Jednou z hlavných súčastí terénnej dokumentácie boli podrobné slovné opisy nálezovej situácie ku všetkým 

hrobom, odkrytým a zdokumentovaným na oboch pohrebiskách. Opisy nálezových situácií sa až na nepatrné vý-

nimky zhodovali tak s kresebnou, ako aj s fotografickou dokumentáciou hrobu. Slovné opisy nálezovej situácie 

obsahovali nasledujúce informácie: 
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1.  celkový opis hrobovej jamy: zameranie hrobovej jamy na pláne pohrebiska; tvar pôdorysu hrobovej jamy; 

metrické údaje ako hĺbka, v ktorej boli obrysy hrobovej jamy viditeľné, jej šírka a dĺžka, príp. priemer, hĺbka dna; 

orientácia pozdĺžnej osi hrobovej jamy; stručná charakteristika zásypu; prípadná zistená úprava hrobovej jamy 

alebo iné konštrukčné detaily; opis objektov zachytených nad niektorými hrobovými jamami (ich tvar, hĺbka, roz-

mery, zásyp, prípadné konštrukčné detaily); 

2.  spôsob uloženia kostrových alebo kremačných zvyškov v priestore hrobu: pri kostrových hroboch sa okrem 

spôsobu uloženia kostrových zvyškov pochovaných jedincov uvádzala orientácia tela jedinca a v prípade, že kostra 

sa nezachovala kompletne, uvádzali sa jej chýbajúce časti; pri žiarových hroboch sa uviedol spôsob deponovania 

kremačných zvyškov v interiéri hrobu;  

3.  informácie o polohe a charaktere nálezov v hrobe: v prípade niektorých hrobov, najmä žiarových, tieto údaje 

chýbajú a ak tieto boli v terénnej dokumentácii uvedené, spravidla obsahujú opis spôsobu ich uloženia a rozmiest-

nenia v priestore hrobovej jamy vo vzťahu ku kostrovým zvyškom pochovaných jedincov; ďalej aj opis základného 

tvarového označenia a stavu zachovania predmetu, materiál, z ktorého bol vyrobený, jeho rozmery a prípadná 

výzdobná technika; prevažnú časť keramických príloh schematicky nakreslil M. Dušek.  

1.1.4. Fotografická dokumentácia 

V archíve Archeologického ústavu SAV v Nitre (AÚ SAV) je osobitne uložená fotografická dokumentácia  

k prevažnej väčšine hrobových celkov. Na jednotlivých čiernobielych fotografiách, spravidla však pomerne nízkej 

kvality, sú viditeľné základné údaje o fotografovaných hroboch, vrátane ich číselného označenia, čo umožňuje 

ich spoľahlivú identifikáciu. V archíve AÚ SAV úplne chýba fotografická dokumentácia nielen k samostatným 

hrobom koní z oboch pohrebísk, ale aj k žiaroviskám a k objektom nad kostrovými hrobmi z Chotína IA.
9 
Okrem 

fotografií nálezových situácií boli k jednotlivým nálezom – hrobovým prílohám vyhotovené čiernobiele fotografie, 

prehľadne usporiadané do tabuliek, a to zvlášť pre keramiku a zvlášť pre drobné artefakty, s výnimkou plochých 

kamenných podložiek.  

Pri hroboch s pochovanými ľudskými jedincami neboli vyhotovené fotografie nálezových situácií, resp. chý-

bajú v prípade nasledujúcich hrobových celkov: 

– kostrové hroby z IA: 3/52, 4/52, 28/52, 30/52, 32/52, 33/52, 34/52, 36/52 až 41/52, 43/52, 44/52, 46/53, 47/53, 

49/53, 103/53, 104/53, 106/53 až 108/53, 110/53, 112/53, 116/53, 117/53, 120/53, 127/53, 130/53, 134/53, 

139/53, 140/53, 144/53, 146/53, 148/53 až 155/53, 158/53 až 161/53, 163/53, 177/53, 179/53, 181/53, 186/54 

až 188/54, 190/54, 192/54, 193/54, 201/54, 207/54, 214/54 až 216/54, 221/54, 228/54, 229/54, 321/54 až 

236/54, 244/54, 245/54, 249/54, 251/54 až 260/54, 264/54, 273/54, 280/54, 281/54, 288/54 až 291/54, 294/54 

až 299/54;  

– kostrové hroby z IB: 1/61, 15/61, 34/61, 35/61, 37/61, 48/61, 49/61, 50a, b/61, 59/61, 85/62, 90/62, 91/62, 

94/62 až 98/62; 

– žiarové hroby z IB: 23/61, 33/61, 36/61, 45/61, 47/61, 69/62, 75/62, 84/62, 92/62, 93/62. 

1.1.5. Kresebná dokumentácia 

Pri absolútnej väčšine hrobov máme k dispozícii aj kresby hrobových jám, presnejšie ich tvaru pôdorysnej 

dispozície a uloženia kostrových zvyškov pochovaných jedincov s vyznačenou polohou jednotlivých hrobových 

príloh. Isté nezrovnalosti medzi kresbou hrobu a slovným opisom nálezových situácií tu zaznamenávame v prí-

pade metrických údajov, presnejšie dĺžky a šírky hrobovej jamy, ktoré sa nie vždy navzájom zhodovali a zistené 

rozdiely medzi nimi spravidla nepresiahli 10,0 cm. Kresby hrobových jám boli vyhotovené na milimetrovom 

papieri v mierke 1:10, avšak uvedenej mierke zodpovedajú iba nakreslené obrysy a rozmery hrobových jám, nie 

však keramických príloh a kostrových zvyškov. Je tak nesporné, že kresebná dokumentácia nálezovej situácie, 

zhotovená v teréne, ktorá sa nachádza v nálezových správach, často nezodpovedá realite. 

Kresebná dokumentácia buď chýba, alebo je nekompletná v prípade nasledujúcich hrobov:  

– žiarové hroby z IA: chýba pri hroboch 5/52, 13/52, 30/53, 120/54, 121/54 a 122/54; 

– kostrové hroby z IA: chýba pri hroboch 10a/52, 117/53, 123/53, 296/54, 297/54, 298/54 a 299/54; iba bez 

pôdorysu hrobovej jamy pri hrobe 185/53; poloha kostrových zvyškov nebola vyznačená pri hroboch 242/54, 

268/54 a 272/54;  

                                                                 
9 Výnimkou je hrob koňa 9, ktorého čiernobiela fotografia je publikovaná v katalógu M. Dušeka (1966, tab. 65: 5), a dvojhrob 

121/53, ktorého opäť čiernobiela fotografia, zhotovená podľa negatívu z archívu AÚ SAV v Nitre, sa nachádza vo výstavných 
priestoroch múzea v Komárne. Za uvedené informácie ďakujem Mgr. Petre Kmeťovej, PhD.  
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– kostrové hroby z IB: chýba pri hroboch 26/61, 31/61, 62/61 a 91/62; bez vyznačenia polohy lebky v hrobe 

4/61; bez vyznačenia polohy kostrových zvyškov v hroboch 63/61 a 98/62; pri hrobe 46/61 je k dispozícii 

len kresba profilu jamy. 

1.1.6. Hrobový inventár a jeho úplnosť 

Jednotlivé nálezy – hrobové prílohy z chotínskych pohrebísk, s výnimkou plochých kamenných podložiek, 

ktorých súčasné miesto uloženia je neznáme, sú uložené v depozite Podunajského múzea v Komárne. Antropo-

logický materiál zo žiarových a kostrových hrobov z oboch pohrebísk je v súčasnosti deponovaný v zbierkových 

fondoch Prírodovedného múzea SNM v Bratislave. Miesto uloženia paleozoologického a paleobotanického ma-

teriálu nie je známe a nemôžeme tak vylúčiť, že je pravdepodobne stratený. Súčasťou slovných opisov nálezových 

situácií ku každému hrobovému celku bol aj súpis jednotlivých hrobových príloh a ich základný opis, doplnený 

fotografickou, príp. aj kresebnou dokumentáciou. Keďže všetky nálezy, najmä však keramické prílohy, neboli 

uložené vo fondoch komárňanského múzea a sú tak pravdepodobne stratené, autorka publikácie ich pri vypraco-

vaní nového katalógu chotínskych pohrebísk prekreslila podľa vyobrazení v katalógu M. Dušeka z roku 1966,  

s výnimkou korálikov. Slovné opisy k strateným, resp. k chýbajúcim nálezom prevzala z terénnej dokumentácie 

a v prípade potreby ešte doplnila podľa fotografickej dokumentácie.  

1.1.7. Porovnanie jednotlivých prameňov 

Iba zriedkavo sme v rámci terénnej dokumentácie zaznamenali nezrovnalosti, príp. nepresnosti medzi jednot-

livými prameňmi, čiže medzi slovným opisom nálezových situácií, kresebnou a fotografickou dokumentáciou, 

vyhotovenou k jednotlivých hrobovým celkom. Uvedené nezrovnalosti sa spravidla týkajú úplnosti zloženia hro-

bovej výbavy, príp. stavu zachovania keramických príloh v čase odkrytia hrobu, sporadicky aj spôsobu uloženia 

a stavu zachovania kostrových zvyškov. 

V prípade žiarového hrobu 4/52 z Chotína IA sa v nálezovej správe uvádzali zmienky o prítomnosti fragmen-

tov bronzovej spony v inventári hrobu, ktorých poloha nie je vyznačená na kresbe hrobovej jamy a tieto zároveň 

neboli uložené ani v depozite komárňanského múzea. V „žiarovom“ hrobe 13/52 z Chotína IA sa v slovnej opis-

nej časti nálezových situácií medzi jednotlivými prílohami uvádzali aj tri bronzové krúžky uložené pod krčahom, 

ktoré však medzi ostatnými nálezmi fyzicky chýbajú. Málo spoľahlivá je príslušnosť dvoch keramických nádob 

k inventáru žiarových hrobov 68/53 (neúplný hrniec, tab. 20: 1) a 81/54 (váza, tab. 25: 5) z Chotína IA. Súčasťou 

inventára kostrového dvojhrobu 45a, b/53 z Chotína IA bola podľa terénnej dokumentácie schránka mäkkýša  

z rodu Unio a nie z rodu Cypraea, ako je nesprávne uvedené a vyobrazené v katalógu z roku 1966 (Dušek, 1966, 

50, tab. 7: 22). V slovnom opise nálezových situácií ku kostrovému hrobu 187/54 z Chotína IA sa medzi nálezmi 

spomínajú aj keramické črepy z misy, ktoré sa však medzi ostatnými nálezmi nenašli. Džbánok z kostrového hrobu 

113/53 z Chotína IA (tab. 49: 4) bol podľa fotografie hrobovej jamy v čase odkrytia hrobu zachovaný kompletne 

aj s pásikovým uškom, ale v depozite Podunajského múzea v Komárne bolo uložené iba jeho dno. Podľa slovného 

opisu nálezových situácií a fotografie hrobovej jamy bola súčasťou inventára kostrového hrobu 142/53 aj v ru-

kách vyrobená misa (tab. 55: 2). Podľa fotografickej a kresebnej dokumentácie kostrový hrob 11/61 z Chotína IB 

neobsahoval žiaden inventár, ale v slovnom opise nálezových situácií sa nachádza zmienka o prítomnosti nádoby 

v hrobe. Tá sa však v depozite komárňanského múzea nenašla a je tak zrejmé, že v hrobe sa pôvodne žiadne ná-

lezy nevyskytli. V prípade niektorých keramických príloh zo žiarových hrobov 1/52, 2/52, 6/52, 22/52, 27/52, 

48/53, 66/53, 81/54, 117/54 a kostrových hrobov 42/52, 130/53, 241/54 a 276/54 z Chotína IA, ako aj z hrobov 

4/61, 18/61 a 73/62 z Chotína IB tieto neboli na kresbe hrobovej jamy podľa fotografickej dokumentácie vyzna-

čené v stave, v akom sa nachádzali v čase odkrytia hrobu.  

Čo sa týka celkového stavu zachovania kostrových zvyškov, nachádzame zriedkavé nezrovnalosti medzi slov-

ným opisom nálezových situácií a fotografickou, príp. kresebnou dokumentáciou, ktoré sa zistili pri kostrových 

hroboch 29/52 (podľa fotografie sa zachovala iba lebka pochovaného jedinca), 135/53, 168/53 a 237/54 z Chotína 

IA (podľa fotografie a kresby hrobovej jamy sa kostrové zvyšky jedincov zachovali kompletne). Podľa slovného 

opisu nálezových situácií bol kostrový hrob 43/61 z Chotína IB na základe rozhádzaných kostrových zvyškov 

pochovaného jedinca porušený a vykradnutý, avšak podľa fotografickej a kresebnej dokumentácie bola takmer 

kompletná kostra uložená v anatomickej polohe.  
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1.2. ZISTENÉ NEZROVNALOSTI MEDZI TERÉNNOU DOKUMENTÁCIOU  
A KATALÓGOM Z ROKU 1966 

Aj napriek skutočnosti, že výsledky výskumu z oboch pohrebísk monograficky publikoval formou katalógu 

M. Dušek (1966), z dôvodu početných nezrovnalostí a nepresností medzi katalógom a terénnou dokumentáciou 

zmienenú publikáciu nemožno plnohodnotne využiť na účely spoľahlivej komplexnej analýzy. 

K najzávažnejším zisteným nezrovnalostiam a nepresnostiam patria nasledujúce: 

1. Kresby jednotlivých nálezov – hrobových príloh sú nedostatočné, čo je obzvlášť markantné najmä pri kera-

mických prílohách, ktoré sa s publikovanou kresbou nezhodujú nielen v jednotlivých rozmeroch (výška, priemer 

dna a ústia), ale aj celkovým tvarom a vnútorným profilom, pri zdobených exemplároch aj v charaktere výzdob-

ných prvkov; časté sú nepresné kresby mnohých drobných predmetov, pri ktorých sa najmä v prípade niektorých 

železných artefaktov podarilo nanovo prehodnotiť ich funkčné naznačenie.  

2. V publikovanom katalógu sú nepresné a často neúplné aj slovné opisy hrobového inventára, najmä keramic-

kých príloh a korálikov; pri nádobách bola nesprávne určená technológia ich výroby (nádoby vyrobené na kruhu 

sú tu definované ako nádoby zhotovené v rukách a naopak) a jednotlivé rozmery; v  opisnej časti katalógu pri 

keramických nádobách chýbajú také dôležité informácie ako charakteristika materiálu a opracovanie a farba 

povrchu; v prípade nálezov korálikov sa nesprávne uvádza materiál, z ktorého boli zhotovené, keď M. Dušek 

ako materiál uvádza skorodované sklo, pritom ide o keramickú hmotu alebo jantár. 

3. Opisy a vyobrazenia niektorých kategórií nálezov v katalógu úplne chýbajú – uvedené zistenie sa týka naj-

mä pomerne rozsiahleho črepového materiálu, plochých kamenných podložiek, kamenných úštepov – silicitov  

a okruhliakov a niektorých fragmentárne zachovaných drobných, predovšetkým železných predmetov, pri ktorých 

M. Dušek v rámci jedného hrobového celku publikoval len výber niektorých fragmentov a ostatné zlomky, ktoré 

by mohli pomôcť interpretácii funkcie daného predmetu, tak v katalógu vôbec nezohľadnil. 

4. V katalógu nie sú publikované kresby jednotlivých nálezových situácií, zachytených v teréne počas výsku-

mu, presnejšie obrysov hrobových jám s umiestnením kostrových a kremačných zvyškov pochovaných jedincov 

v priestore hrobu a s vyznačenou polohou jednotlivých zložiek inventára.  

5. V katalógu sú často nepresné a chybné aj informácie o tvare pôdorysných dispozícií, metrických údajoch  

a orientácii hrobových jám, o spôsobe uloženia pochovaných jedincov v hrobe a polohe hrobových príloh.  

6. Pri niektorých hroboch sa zloženie inventára v publikovanom katalógu nezhoduje s údajmi v terénnej doku-

mentácii (pozri podkapitolu 1.1.6.) 

7. Poloha niektorých hrobov na publikovanom pláne pohrebiska Chotín IA (Dušek, 1966, plán 2) nezodpovedá 

údajom o ich zameraní v rámci plochy pohrebiska, ktoré sú detailne a prehľadne uvedené v opisnej časti terénnej 

dokumentácie; v terénnej dokumentácii chýbajú údaje o zameraní niektorých samostatných hrobov koní a žiaro-

vísk; na základe slovného opisu nálezových situácií, ako aj na základe údajov o zameraní jednotlivých hrobov na 

pláne pohrebiska boli zachytené viaceré prípady superpozícií dvoch, dokonca až troch hrobov nad sebou (pozri 

podkapitolu 6.9.1.)  

8. Značné nezrovnalosti a nepresnosti sa zistili aj v prípade antropologických určení biologického pohlavia 

a veku pochovaných jedincov, ktoré antropológ nezrealizoval pri všetkých kostrových hroboch na pohrebisku 

Chotín IA, ale iba pri takmer polovici pohrebov (pozri podkapitolu 5.1.), preto prevažná časť údajov o pohlaví 

a veku jedincov zo strany M. Dušeka nevychádza zo stanovení antropológa, ale ide o určenia iba na základe 

charakteru hrobovej výbavy; antropologickej analýze boli podrobené aj niektoré hroby z pohrebiska Chotín IB 

(pozri podkapitolu 5.1.), jej výsledky však M. Dušek vo svojom katalógu nepublikoval. 
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2.  
SÚČASNÝ STAV BÁDANIA  
K PROBLEMATIKE VEKERZUGSKEJ KULTÚRY  
(stručný prehľad) 

Archeologický materiál z lokalít vekerzugskej kultúry je odbornej verejnosti známy už od druhej polovice  

19. storočia, keď boli v roku 1870 publikované práce o prvých nálezoch z lokality Piliny (Nyáry, 1870, 125 – 129, 

obr. 1 – 8; Patay, 1955, 61, 66 n., tab. 13 – 16; Reinecke, 1897, 21 nn., obr. 11 – 14). Početné nálezy v podobe 

zbraní (železné bojové sekerky vekerzugského typu, železné hroty kopijí, bronzové hroty šípov východného typu), 

ozdôb tela (hadovité záušnice, bronzové náramky, koráliky), pracovných nástrojov a predmetov neznámej funkcie 

(hlinené prasleny a pečatidlá), ako aj keramiky pochádzajú s najväčšou pravdepodobnosťou z väčšieho zničeného 

pohrebiska.  

Za dôležitý medzník v archeologickom bádaní vekerzugskej kultúry môžeme považovať medzivojnové obdobie, 

najmä však 30. roky minulého storočia, keď sa v Maďarsku začali realizovať početné výskumy pohrebiskových 

lokalít, ktoré sú späté s menami takých maďarských bádateľov ako B. Banner, Gy. Gazdapusztai, G. Csallány, 

N. Fettich a najmä Á. Bottyán a M. Párducz. Vtedy boli preskúmané mnohé dôležité pohrebiská vekerzugskej kul-

túry a súbežne s tým alebo aj neskôr publikované práce týkajúce sa týchto výskumov. Išlo o lokality ako naprí-

klad Békéscsaba-Fényes (Banner, 1932; Párducz, 1943), Szentes-Vekerzug (Csallány – Párducz, 1944 – 1945; 

Párducz, 1952; 1954; 1955), Hódmezővásárhely-Kishomok (Gazdapusztai, 1968; Párducz, 1940), Tápiószele 

(Párducz, 1966) alebo Muhi-Kocsmadomb (Hellebrandt, 1996 – 1997; Leszih, 1939).  

Ďalšou dôležitou etapou v bádaní k vekerzugskej kultúre boli 60. roky minulého storočia, keď boli preskúmané 

ďalšie pohrebiská a úplne alebo aspoň čiastočne publikované práce o nálezoch z nich. Nachádzali sa na lokalitách 

ako Vámosmikola-Istvánmajor (Laczus – Párducz, 1969), Ártánd (Párducz, 1965) a Alsótelekes-Dolinka (Patay, 

1961; 1962; Patay – B. Kiss, 2001 – 2002). Žiaľ, výsledky výskumu niektorých dôležitých pohrebísk, ktoré sa 

skúmali v priebehu 60., 70. a 80. rokov minulého storočia, ostali nateraz nepublikované (Hortobágy-Árkus, Sza-

badszállás-Józan, Eger-Nagyeged, Késznyéten či Csanytelek-Újhalastó: Horváth, 2001; Fodor, 2001; Galántha, 

1981; 1986; Hellebrandt, 1988; Kemenczei, 2009, 12). Súbežne s nimi prebiehali výskumy lokalít vekerzugskej 

kultúry aj na Slovensku, počas ktorých sa kompletne preskúmali viaceré pohrebiská a na vtedajšie obdobie vyšli 

aj pomerne kvalitne publikované práce o týchto výskumoch. Išlo o chotínske pohrebiská (Dušek, 1966), ďalej  

o pohrebiská Preseľany nad Ipľom (Balaša, 1959) a Senec-Štrková kolónia (Chropovský, 1962; Pichlerová, 1962), 

ako aj o polykultúrne pohrebiská Modrany (Dušek, 1976), Bučany (Bujna – Romsauer, 1983), Nové Zámky (Steg-

mann-Rajtár, 2009) a Maňa (Benadik, 1983). K týmto pohrebiskám môžeme doplniť ďalšie lokality tak z východ-

ného Maďarska, presnejšie pohrebiská Orosháza-Gyopáros (Juhász, 1972; 1976) a Törökszentmiklós-Surján 

(Csalog – Kisfaludi, 1985), ako aj zo severozápadného Rumunska – pohrebisko Sanislău (Németi, 1982). Na Slo-

vensku boli objavené aj sídliská vekerzugskej kultúry, tieto však nie sú preskúmané kompletne a nálezový mate-

riál bol nateraz spravidla publikovaný iba vo forme predbežných správ (Liptáková, 1963; Novotný, 1955; Ožďáni, 

1977; Paulík, 1957; Romsauer, 1978; 1993; Točík, 1964; 1977; 1978; 1980; 1987; Vladár, 1962).  

V 90. rokoch minulého storočia, ako aj začiatkom tohto storočia sa v Maďarsku rozbehli viaceré záchranné vý-

skumy, počas ktorých boli objavené a čiastočne preskúmané nielen mnohé pohrebiskové, ale aj sídliskové lokality. 

K najdôležitejším z nich patria pohrebiská Nyáregyháza (Kisfaludi, 2004), Algyő (Bende, 2003), Abony (Polgár, 

2007), Kisgyőr-Bubtető (Veres, 2007), Tiszalök-Börtön (Scholtz, 2006; 2012) a Hajdúnánás-Veres-tenger (Fodor, 

2009), ako aj sídliská Nyíregyháza-Manda-bokor (Istvánovits, 1997), Salgótarján-Ipari-park II (Vaday, 2001; 

2003), Gyál (Dinnyés, 2002), Ebes-Zsong-völgy (Czifra, 2006), Tiszalök-Börtön (Scholtz, 2006), Vecsés (Patay, 

2006), Tiszavasvári-Kapusz-lapos (Scholtz, 2008), Nagytarcsa-Urasági-dűlő (Meszáros, 2008), Máriapócs (Scholtz, 

2010b, 81), Dédestapolcsány-Verebce-tető (F. Tóth, 2012) či Jászberény-Csege-lapos (Cseh, 2012).
10

 Na základe 

krátkych publikovaných predbežných správ je zrejmé, že počas posledných dvadsiatich rokov bolo vo východnom 

Maďarsku zachytených viac než 70 nových sídliskových lokalít (Scholtz, 2010b, 80). 

                                                                 
10 K jednotlivým sídliskám vekerzugskej kultúry z východného Maďarska a čiastočne aj k ich vnútornej štruktúre (typy objektov) 

pozri bližšie napríklad Bóka, 2007; Cseh, 2001; 2006; Czifra, 2006; Gyucha, 2001; 2002; Scholtz, 2010b.  
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Archeologické výskumy vekerzugských pohrebísk poskytli aj pomerne rozsiahly antropologický materiál,  

z ktorého časť sa stala predmetom základných antropologických analýz (najmä veková a pohlavná štruktúra). Žiaľ, 

len málo výsledkov z týchto výskumov sa publikovalo (pozri podkapitolu 5.5.).
11

 Antropologická analýza popu-

lácie vekerzugskej kultúry má však nesmierny význam nielen pre poznanie telesného vzhľadu a zdravotného 

stavu miestneho obyvateľstva, ale vzhľadom na už spomínanú mnohorakosť kultúrneho podložia vekerzugskej 

kultúry a mnohé spoločné prvky s regiónom severného Pričiernomoria a severného Kaukazu, prejavujúcich sa 

predovšetkým v jej materiálnej náplni, aj pre riešenie problematiky etnogenézy a etnicity vekerzugskej kultúry.
12

 

Ako totižto ukazujú nateraz nepočetné výsledky niektorých antropologických vyhodnotení kostrového materiálu 

z pohrebiska Tápiószele a Chotín IA (Fóthi – Berner – Évinger, 2006; Kmeťová, 2013), pri časti populácie veker-

zugskej kultúry musíme počítať jednak s etnicky zmiešanými jedincami (kombinácia mongoloidných a europoid-

ných znakov), jednak s jedincami, ktorí majú spoločné antropologické znaky s populáciou kultúry Mezőcsát zo 

záveru doby bronzovej a začiatku doby halštatskej, ako aj s obyvateľstvom stepnej oblasti severného Pričierno-

moria zo skýtskeho obdobia.  

Dejiny bádania, ktoré zachytávajú hlavné tendencie a výsledky výskumov jednotlivých pohrebiskových a síd-

liskových lokalít vekerzugskej kultúry a poskytujú prehľad názorov k problematike danej kultúry, nedávno po-

drobne a najmä prehľadne spracoval T. Kemenczei, ktorý zároveň vypracoval informatívny katalóg jednotlivých 

jej lokalít známych do roku 2009 (Kemenczei, 2009, 6 – 19, 115 – 178). V našej publikácii sa preto budeme v struč-

nosti venovať jednak len výskumom zrealizovaným, príp. publikovaným za posledné dva – tri roky, jednak iba 

tým publikovaným prácam, ktoré boli pre nás dôležité z hľadiska komplexného vyhodnotenia chotínskych pohre-

bísk a ktoré zároveň neboli zahrnuté v prehľade k dejinám bádania vekerzugskej kultúry z pera T. Kemenczeia. 

Súčasťou monografie T. Kemenczeia je aj katalógové spracovanie doteraz nepublikovaných výskumov pohrebísk 

Tiszavasvári-Dózsa-telep a Tiszavasvári-Csárdapart (Kemenczei, 2009, 142 – 157, tab. 101 – 125).
13

 

Hneď v úvode treba poukázať na to, že v odbornej literatúre sa stretávame s nejednotným pomenovaním pamia-

tok mladšej a neskorej doby halštatskej na juhozápadnom a juhu stredného Slovenska, vo východnom Maďarsku  

a v severozápadnom Rumunsku, pre ktoré je vo všeobecnosti akceptované a používané označenie vekerzugská kul-

túra, príp. kultúra/skupina Vekerzug. Naopak, maďarskí bádatelia používajú, podľa nás nie celkom opodstatnene, 

pomenovanie ako pamiatky alfőldskej skupiny, alföldska skupina/kultúra (skýtskeho obdobia) či dokonca skýtska 

kultúra Veľkej maďarskej nížiny. Aj napriek pokroku v bádaní, najmä čo sa týka zistení v prospech polygenetic-

kého a synkretického charakteru vekerzugskej kultúry (napríklad Chochorowski, 1998, 473; Kozubová, 2008, 49),
14

 

maďarskí bádatelia aj naďalej operujú s pojmami ako „skýtske vplyvy“ alebo prítomnosť Skýtov v Karpatskej 

kotline, resp. vo vekerzugskej kultúre a toto obdobie dokonca nazývajú „skýtskym obdobím“. Tieto a podobné 

tvrdenia nemožno pri súčasnom posune v bádaní akceptovať, najmä pokiaľ ide o charakter materiálnej náplne , 

ako aj pohrebného rítu a sociálnej štruktúry vekerzugskej kultúry.  

Vedecké a odborné práce venované problematike vekerzugskej kultúry môžeme z hľadiska ich obsahu rozde-

liť na dve skupiny. Väčšinu prác tvoria publikácie venované nálezovému materiálu z jednotlivých lokalít buď vo 

forme kratších, či rozsiahlejších štúdií, kde však spravidla materiál nie je vyhodnotený v širšom časovom a terito-

riálnom kontexte s ostatnými lokalitami vekerzugskej kultúry, alebo iba vo forme krátkych predbežných správ 

informačného charakteru. V tejto súvislosti treba spomenúť napríklad pohrebisko kalenderberskej skupiny a veker-

zugskej kultúry v Nových Zámkoch, o ktorého existencii síce máme prvé správy už z roku 1936 (Bottyán, 1955, 

tab. 32, 36), ale komplexne publikované a vyhodnotené bolo len nedávno (Stegmann-Rajtár, 2009). V poslednom 

období pribudli nálezy zo sídliskových lokalít aj zo Slovenska (Bielich, 2005).  

Menej časté sú analytické vedecké práce venované vybraným problematikám pamiatok vekerzugskej kultúry, 

najmä však jej materiálnej náplni. Ide o štúdie, zaoberajúce sa typologicko-chronologickou analýzou konkrétnych 

kategórií či typov nálezov, ako aj vyhodnotením a interpretáciou niektorých prejavov v jej pohrebnom ríte či oso-

bitostí vo vnútornej štruktúre sídlisk (bližšie napríklad Czifra, 2006). Na tomto mieste však treba zdôrazniť, že 

mnohé z týchto prác sme pre potreby komplexnej typologicko-priestorovej analýzy mohli použiť iba v obmedzenej 

                                                                 
11 Išlo najmä o pohrebiská Orosháza-Gyopáros (Juhász, 1976) a Nyáregyháza (Kisfaludi, 2004), pravdepodobne tiež o pohre-

biská Törökszentmiklós-Surján (Csalog – Kisfaludi, 1985) a Nógrádkövesd (Patay, 1955), tiež o malú časť publikovaných 
výsledkov výskumu hrobov z pohrebísk Csanytelek-Újhalastó (Galántha, 1981; 1986), Algyő (Bende, 2003), Abony (Pol-
gár, 2007), Tiszalök-Börtön (Scholtz, 2012), Tápiószele (Bottyán, 1943; Fóthi – Berner – Évinger, 2006) a Dédestapolcsány-
Verebce-tető (F. Tóth, 2012). Z doteraz komplexne nepublikovaného výskumu pohrebiska Szabadszállás-Józan (Horváth, 
2001) boli uverejnené aspoň výsledky antropologických analýz (Desző, 1966). 

12 Napríklad aj to, či výskyt predmetov vo vekerzugskej kultúre, ktoré majú svoj pôvod v rôznych kultúrno -geografických 
regiónoch, vrátane stepnej a lesostepnej oblasti Eurázie, automaticky indikuje aj prítomnosť etnicky zmiešaného obyvateľstva 
na území jej rozšírenia. 

13 V monografii T. Kemenczeia sa nepoužíva označenie vekerzugská kultúra, ale pamiatky alföldskej skupiny (alebo skupiny 
Alföld – Felvidék), príp. skýtska kultúra Veľkej maďarskej nížiny. 

14 Bližšie kapitola 8. 
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miere, keďže okrem nie vždy postačujúcej typologickej klasifikácie neobsahujú ani poznatky o chronologickom 

vývoji jednotlivých typov nálezov. Ako príklad môžeme uviesť už spomínanú monografiu k vekerzugskej kultúre, 

resp. k alföldskej skupine od T. Kemenczeia z roku 2009, v ktorej nebola vypracovaná podrobnejšia typologická 

klasifikácia a ani chronologický vývoj prevažnej časti kategórií drobných nálezov, ako aj keramických nádob.  

Najväčšiu pozornosť bádatelia doteraz venovali predovšetkým militáriám a konskému postroju, keďže pre 

jemnejšie datovanie jednotlivých nálezových celkov a následné vypracovanie periodizácie vekerzugskej kultúry 

ide nepochybne o predmety s pomerne veľkou výpovednou hodnotou. Okrem monografického vyhodnotenia 

vekerzugskej kultúry z pera J. Chochorowského (1985a), ktorého súčasťou je aj prehľadné typologické triedenie 

jednotlivých kategórií nálezov, autorom väčšiny štúdií je už spomínaný T. Kemenczei, ktorý sa pri typologickej 

analýze neobmedzoval iba na nálezy z lokalít vekerzugskej kultúry, ale nezriedka do nej zahrnul aj podobné 

nálezy z lokalít ciumbrudskej skupiny z centrálneho a severovýchodného Rumunska. Bodné zbrane s rukoväťou 

typu akinakes v podobe krátkych mečov a dýk v rámci vekerzugskej kultúry spracoval nielen T. Kemenczei (1984; 

1991), ale v súvislosti s komplexným vyhodnotením podobných nálezov z Rumunska ich podrobne zhodnotil aj 

A. Vulpe (1990). Až niekoľko prác sa venovalo diaľkovým zbraniam, a to hrotom šípov s vysunutou a so skrytou 

tuľajkou, ako aj kovaniam tulcov na šípy. Okrem štúdií T. Kemenczeia (1986; 1994) treba uviesť práce jednak 

A. Hellmuthovej (2006a; 2007),
15

 jednak Ju. B. Polidoviča (2000).
16

 Diaľkové zbrane naposledy kompletne vy-

hodnotila A. Kozubová, ktorá okrem vypracovania detailnej typologickej klasifikácie zhodnotila ich chronologický 

vývoj a spresnila tak datovanie mnohých nálezových celkov vekerzugskej kultúry, ktoré obsahovali nielen hroty 

šípov so skrytou tuľajkou, ale aj kovania tulcov na šípy (Kozubová, 2009). Aj nálezom železných bojových seke-

riek – čakanov sa venovalo hneď niekoľko štúdií, okrem spoločnej práce J. Chochorowského a A. Gawlikovej 

(1997) ich v rámci celého územia ich rozšírenia naposledy komplexne zhodnotila A. Kozubová (2010a; 2010b). 

Značnej pozornosti sa nevyhli ani nálezy konských postrojov, v prvom rade železných zubadiel (Kemenczei, 1985; 

Werner, 1988). Jednotlivé súčasti konských postrojov, a to nielen zubadlá, ale aj súčasti ohlávky z lokalít veker-

zugskej kultúry z juhozápadného Slovenska a východného Maďarska z rôznych aspektov, vrátane ich možných 

východných analógií, nedávno spracovala A. Kozubová (2011a; 2012a), ktorá do priestorovo-kultúrnej analýzy 

zubadiel vekerzugského typu zahrnula aj ich nálezy zo susedných kultúrnych regiónov halštatskej kultúry a z Ru-

munska. S konským postrojom nepochybne súvisia aj niektoré špecifické duté kostené valcovité predmety – sú-

časti rúčok jazdeckých bičíkov, ktoré vo forme štúdie zhodnotila a funkčne interpretovala A. Kozubová (2008).  

Menšiu pozornosť bádatelia venovali ozdobám tela a súčastiam a ozdobám odevu. Tu sa ako dôležité, avšak 

nie celkom dostačujúce, javia práce T. Kemenczeia, ktorý bez presnejšej typologickej klasifikácie a naznačenia 

chronologického vývoja spracoval ozdoby hlavy v podobe hadovitých a krúžkových záušníc (Kemenczei, 2001 – 

2002), ako aj nálezy spôn nielen z lokalít vekerzugskej kultúry, ale aj ciumbrudskej skupiny (Kemenczei, 2004).  

Z ostatných kategórií drobných predmetov boli vo forme samostatných štúdií, príp. monografií podrobnejšie 

vyhodnotené iba zrkadlá (Tézer, 2005), zoomorfne zdobené štandardy (Bakay, 1977; Kemenczei, 2003), nálezy 

zlatých kovaní štítov alebo tulcov na šípy v podobe jeleňov (Kemenczei, 1999), pečatidlá spolu s kostenými 

schránkami na uchovávanie kozmetických prípravkov (Kisfaludi, 1997; Schwellnus, 2009) a  dvojdielne britvy 

(Kozubová, 2012b).  

Ešte nepriaznivejší stav bádania pozorujeme v prípade keramiky, ku ktorej doposiaľ chýba komplexné typo-

logicko-priestorové vyhodnotenie s naznačením možného chronologického vývoja jednotlivých keramických 

tvarov, zohľadňujúce nálezový materiál zo všetkých signifikantných pohrebiskových a sídliskových lokalít ve-

kerzugskej kultúry. Okrem krátkeho vedeckého článku P. Romsauera (1991) ku keramike vyrobenej na kruhu,
17

 

z novších prác treba uviesť dve štúdie T. Kemenczeia, z ktorých jedna je venovaná niektorým tvarom nádob,  

vyrobených v rukách, presnejšie zo strany uvedeného autora nesprávne označovanej tzv. kanelovanej keramike 

(Kemenczei, 2007). Žiaľ, podobne ako v prípade väčšiny ostatných štúdií, T. Kemenczei sa tu obmedzil iba na  

vymenovanie analógií k hodnoteným nádobám z lokalít vekerzugskej kultúry s výzdobou v podobe kanelúr 

a zvislých rytých žliabkov, bez toho, aby sa pokúsil vypracovať ich detailnejšiu typologickú klasifikáciu a vyjadril 

sa k ich chronologickému zaradeniu. V druhej štúdii sa daný autor zaoberal fenoménom rytých značiek na dnách 

(Kemenczei, 2006). Môžeme tak konštatovať, že keramika vekerzugskej kultúry bola z typologicko-chronologické-

ho hľadiska čiastočne vyhodnotená len v súvislosti s publikovaním nálezového materiálu z jej jednotlivých po-

hrebiskových, ale najmä sídliskových lokalít, avšak vždy iba v kontexte danej lokality (napríklad Romsauer, 1993; 

                                                                 
15 A. Hellmuth sa hrotmi šípov vekerzugskej kultúry zaoberala iba okrajovo v súvislosti so spracovaním diaľkových zbraní 

z hradiska Molpír v Smoleniciach a všetky nálezy hrotov šípov so skrytou tuľajkou zahrnula do jednej typologickej skupi-
ny bez jej ďalšej tvarovej a znakovej precizácie (Hellmuth, 2006a, 80 nn.). Práce A. Hellmuthovej venované nielen hrotom 
šípov so skrytou tuľajkou, ale aj kovaniam tulcov na šípy z lokalít vekerzugskej kultúry a ciumbrudskej skupiny, najmä čo 
sa týka ich datovania, podrobila kritike A. Kozubová (2008; 2009; 2010a).  

16 Ju. B. Polidovič v danej práci vypracoval typologickú klasifikáciu ozdobných kovaní tulcov na šípy v tvare kríža pre celé 
územie ich rozšírenia. 

17 Otázka genézy vekerzugskej keramiky vyrobenej na kruhu zhodnotená aj v štúdii J. Chochorowského z roku 1996.  
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Romsauer – Pieta, 1992; Scholtz, 2012; Stegmann-Rajtár, 2009).
18

 Nepochybne dôležité sú zistenia petrografic-

kých a ďalších analýz sídliskovej keramiky vekerzugskej kultúry (analýzy LA-ICP-MS, XRD) z lokality Nagy-

tarcsa-Urasági-dűlő, publikované len nedávno (Czifra et al., 2011; Kreiter et al., 2012).  

Okrem analýzy samotných nálezov sa okrajovo venovala pozornosť aj otázke charakteru a konkrétnych prejavov 

kontaktov vekerzugskej kultúry so susednými kultúrnymi regiónmi, predovšetkým so severopontsko-kaukazskou 

oblasťou (Kemenczei, 2005; Kozubová, 2011b).
19

  

Úplne na okraji pozornosti vedeckej verejnosti naďalej ostáva problematika pohrebného rítu a jeho sociálnych 

aspektov, ako aj otázka možných rekonštrukcií krojov vekerzugskej kultúry, ktoré doteraz neboli komplexne vy-

hodnotené ani v rámci jednotlivých publikovaných pohrebísk, ani pre danú kultúru celkovo. Jednou z mála výni-

miek v danom ohľade je štúdia R. Scholtza (2010a), venovaná jednému zo špecifických prejavov pohrebného rítu 

vekerzugskej kultúry, a to kruhovým priekopám zachyteným okolo niektorých plochých hrobov. Nateraz nepub-

likované, resp. nachádzajúce sa v tlači sú špecializované práce, zaoberajúce sa jednak javmi súvisiacimi s depo-

novaním koní v rámci pohrebísk vekerzugskej kultúry na celom území jej rozšírenia (Kmeťová, 2011b; 2013),  

jednak hrobmi detí a mladistvých a spoločensko-sociálnym postavením týchto vekových kategórií jedincov v rámci 

miestnych vekerzugských komunít (Kozubová, 2013).  

V závere tejto časti treba ešte raz zdôrazniť, že aj napriek pribúdajúcim prácam analytického charakteru a novým 

publikáciám materiálov z pohrebiskových a čiastočne tiež sídliskových lokalít, súčasný stav bádania k problema-

tike vekerzugskej kultúry ostáva v mnohých ohľadoch aj naďalej značne nepriaznivý, a to nielen čo sa týka pozna-

nia jednotlivých prejavov v jej materiálnej náplni a v pohrebnom ríte a v zachytení jej chronologického vývoja, 

ale uvedené konštatovanie sa vzťahuje aj na stav publikovania a nedostatok kompletne preskúmaných pohrebísk 

a sídlisk. Dôležitú pramennú bázu pre poznanie vekerzugskej kultúry stále tvoria predovšetkým staršie nálezy  

z pohrebísk. Tieto buď nie sú katalógovo spracované vôbec, alebo sú v mnohých prípadoch publikované nepostaču-

júco, hlavne s nedostatočným opisom jednotlivých nálezov a nálezových situácií a buď s chýbajúcou, alebo nekva-

litnou obrazovou, spravidla iba fotografickou dokumentáciou nálezov, čo v značnej miere sťažuje až znemožňuje 

vypracovanie jemnejšej typologicko-chronologickej klasifikácie jednotlivých kategórií nálezov a najmä keramiky. 

Zároveň ani jedna z pohrebiskových lokalít, z ktorých niektoré vykazujú značne vysoký počet hrobových celkov 

(150 až 450 hrobov), doteraz nebola komplexne vyhodnotená, čo znemožňuje porovnanie dosiahnutých výsledkov 

analýzy jednotlivých sledovaných aspektov na chotínskych pohrebiskách s pohrebiskami vekerzugskej kultúry 

vo východnom Maďarsku, príp. tiež v severozápadnom Rumunsku. Aj výskum sídlisk a sídliskových objektov je 

stále pomerne neuspokojivý, hoci v poslednom období poznatky o materiálnej náplni vekerzugskej kultúry dopl-

nili novšie nálezy zo sídliskových lokalít nielen z územia Slovenska, ale predovšetkým z východného Maďarska, 

tieto neboli opätovne komplexne analyzované, preto typologicko-chronologický vývoj najmä keramiky vekerzug-

skej kultúry aj naďalej nie je dostatočne známy. 

Chotínskym pohrebiskám po publikovaní katalógu – monografie z pera M. Dušeka (1966) venovali pozornosť 

niekoľkí domáci, ako aj zahraniční bádatelia. Obe pohrebiská sa pre M. Dušeka stali spolu s ďalšími dovtedy 

známymi pohrebiskovými lokalitami vekerzugskej kultúry z východného Maďarska, ktorých výskumy boli pub-

likované, východiskovým bodom na vyhodnotenie a všeobecnú charakteristiku mladšej a neskorej doby halštat-

skej v Karpatskej kotline. M. Dušek ako jeden z prvých bádateľov zaviedol pre pamiatky z doby halštatskej na 

území juhozápadného a juhu stredného Slovenska označenie tzv. skýtsko-halštatský horizont (Dušek, 1955, 455), 

ktoré neskôr na základe výsledkov analýzy synchrónnych nálezov z východokarpatského regiónu, z Ukrajiny  

a Bulharska premenoval na trácko-skýtsky horizont. Ako jeden z hlavných argumentov o prítomnosti tráckeho 

etnika v Karpatskej kotline mu poslúžila tzv. trácka sivá keramika, vyrobená na kruhu z pohrebísk vekerzugskej 

kultúry (Dušek, 1971; 1974; 1978). Výlučne len obom chotínskym pohrebiskám sa venovali autorky S. Dušek 

v štúdii z roku 1977 a A. Stoia v štúdii publikovanej v roku 1975. S. Dušek pomocou použitia štatistických metód 

a vymapovania výskytu niektorých typov nálezov v rámci plôch oboch pohrebísk definovala jednotlivé fázy po-

chovávania na pohrebiskách. Zároveň sa z kvantitatívneho a kvalitatívneho hľadiska zloženia hrobovej výbavy 

pokúsila rekonštruovať vertikálnu štruktúru miestnej spoločnosti. Negatívom jej práce je predovšetkým chýbajúca 

typologická klasifikácia jednotlivých zložiek hrobového inventára a ich následné chronologické vyhodnotenie 

v širšom teritoriálnom kontexte. Uvedená autorka sa pomocou vynesenia polohy chronologicky signifikantných 

typov nálezov na plány oboch pohrebísk pokúsila zachytiť možnú koreláciu medzi charakterom hrobovej výbavy 

a typom hrobu. Zároveň sa pokúsila postrehnúť možné rozdiely medzi oboma pohrebiskami ako z chronologic-

kého hľadiska, tak aj z hľadiska charakteristík pohrebného rítu a na základe relatívnej chronológie tak dospela  

k názoru, že ide o dve samostatné pohrebiskové lokality (Dušek, 1977). Podobne ako S. Dušek postupovala pri 

                                                                 
18 Isté tendencie vo vývoji v rukách vyrobenej keramiky vekerzugskej kultúry naznačila vo svojej monografickej publikácii aj 

C. Metzner-Nebelsick (2002). 
19 Jedna z posledných štúdií T. Kemenczeia (2008 – 2010) je venovaná výskytu nálezov vekerzugskej kultúry na lokalitách 

halštatskej kultúry v Zadunajsku. 
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vyhodnotení chotínskych pohrebísk aj A. Stoia, ktorá na základe horizontálnej stratigrafie vyčlenila na oboch po-

hrebiskách tri fázy pochovávania z 5. a 4. stor. pred Kr. (Stoia, 1975).  

S výnimkou oboch spomenutých analytických štúdií, ako aj špecializovaných prác A. Kozubovej (2008; 2009; 

2010a; 2010b; 2011a; 2012a; 2012b; 2013) boli chotínske pohrebiská do ďalších prác – štúdií, článkov, príp. mono-

grafií zahrnuté len okrajovo, a to v súvislosti so spracovaním mnohých otázok spätých s kultúrno-chronologickým 

vývojom v Karpatskej kotline v dobe halštatskej. V súvislosti s výsledkami typologicko-chronologickej analý-

zy vybraných kovových a keramických nálezov z hradiska kalenderberskej skupiny halštatskej kultúry Molpír 

v Smoleniciach prehodnotili H. Parzinger a S. Stegmann-Rajtár datovanie počiatkov vekerzugskej kultúry na juho-

západnom Slovensku a zároveň tak spresnili datovanie niektorých hrobových celkov z chotínskych pohrebísk,  

obsahujúcich najmä inventár tzv. halštatskej proveniencie (Parzinger – Stegmann-Rajtár, 1988, 174 n.). Na mož-

nosť skoršieho datovania počiatkov vekerzugskej kultúry najmä na území juhozápadného Slovenska poukázal už 

P. Romsauer v súvislosti s niektorými hrobovými celkami z chotínskych pohrebísk, ktoré obsahovali predmety 

halštatského typu, najmä bronzové náramky zdobené priečnymi rebrami alebo skupinkami priečnych rebier v kom-

binácii s hladkými medziúsekmi zo žiarových hrobov 61/53 z Chotína IA a 74a, b/62 z Chotína IB či hadovitú 

a bubienkovú sponu zo žiarového hrobu 56/53 z Chotína IA (Romsauer, 1996, 432, 434). Chotínske pohrebiská 

boli zohľadnené aj pri komplexnom vyhodnotení pohrebov koní vo vekerzugskej kultúre, pri ktorom sa autorke 

P. Kmeťovej (2011a, 299 – 338; 2013) podarilo dospieť k niektorým závažným zisteniam nielen z hľadiska 

pôvodu zvyku deponovať telá koní na pohrebiskách, ale aj z hľadiska sociálneho statusu ľudí, do ktorých hrobov 

boli telá koní pochovávané.  

Osobitnou kategóriou prác k chotínskym pohrebiskám sú nateraz nepočetné štúdie/práce interdisciplinárneho 

charakteru, v ktorých boli publikované výsledky niektorých prírodovedeckých analýz. Ide najmä o spektrálne 

analýzy nálezov jantárových korálikov, ktorých cieľom bolo určenie pôvodu jantáru, z ktorého boli vyrobené 

a ktoré potvrdili jeho baltský pôvod (Beck – Dušek, 1969). Mineralogické analýzy keramiky točenej na kruhu,  

naopak, preukázali jej miestnu produkciu (Dušek, 1979). Chemické analýzy menšieho počtu sklenených korálikov 

predovšetkým z Chotína IA boli publikované len nedávno (Brill, 1999a; 1999b; Brill – Stapleton, 2012).  
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3.  
KULTÚRNO-PRIESTOROVÁ ANALÝZA  
DROBNÝCH PREDMETOV  

K drobným predmetom sme na účely kultúrno-priestorovej analýzy jednotlivých súčastí hrobového inventára 

z chotínskych pohrebísk priradili všetky kovové, hlinené, sklenené, kamenné predmety a artefakty z organických 

materiálov (jantár, kosť/parohovina, schránky mäkkýšov) okrem keramických nádob.
20 

Drobné predmety môžeme 

rozdeliť do niekoľkých kategórií na základe dvoch kritérií, a to podľa materiálu, z ktorého boli vyrobené, a pod-

ľa ich funkcie. Keďže mnohé funkčné typy artefaktov boli zhotovované z viacerých materiálov, v práci sme na 

účely kultúrno-priestorovej analýzy drobných predmetov, vrátane ich typologickej klasifikácie, uplatnili druhé – 

funkčné kritérium. Takto v hodnotenom súbore nálezov, ktorý máme pre potreby analýzy z chotínskych pohrebísk 

k dispozícii, rozlišujeme šesť základných funkčných kategórií nálezov, a to ozdoby tela, súčasti a ozdoby odevu, 

toaletné predmety, militáriá, konský postroj a predmety dennej potreby a pracovné nástroje. K siedmej kategórii 

nálezov zaraďujeme predmety buď polyfunkčného, alebo nejasného funkčného naznačenia, ktoré sú osobitne  

vyhodnotené v podkapitole 3.7.  

Hoci mnohé typy drobných predmetov nepatria v podmienkach vekerzugskej kultúry k chronologicky signifi-

kantným nálezom, ich značný význam spočíva najmä v objasnení charakteru a procesov mechanizmu nadregio-

nálnych kontaktov vekerzugskej kultúry a prispieva tak k pochopeniu procesov, ktoré sa podieľali na formovaní 

jej celkového obrazu. V jej materiálnej náplni sú zastúpené také typy nálezov, ktorých ťažisko rozšírenia sa na-

chádza v rôznych kultúrno-geografických regiónoch, preto v predkladanej práci nemožno mnohé analyzované 

predmety skúmať oddelene, ale treba ich zasadiť do širšieho časového a teritoriálneho kontextu s dôrazom na ich 

blízke či vzdialenejšie východné, západné a južné analógie (Kozubová, 2008, 51). Uvedené konštatovanie je  

cieľom nasledujúcej kultúrno-priestorovej analýzy drobných predmetov.  

Pri vypracovaní typologických radov jednotlivých kategórií drobných predmetov, ak nám to ich typologická 

variabilita umožňovala, sme pristúpili k zápisu definovaných znakov pomocou kódu. Kódové označenie spočíva 

v kombinácii číselného kódu, ktorý označuje typ (rímske číslice) a variant (arabské číslice), a písmenového kódu 

označujúceho variant (malé písmená) (Kozubová, 2009, 68 nn.).  

3.1. OZDOBY TELA  

Ozdoby tela spolu so súčasťami a ozdobami odevu tvoria typologicky rozmanitú a početnú zložku hrobového 

inventára na celom území rozšírenia vekerzugskej kultúry. Ako jeden z prvkov materiálnej kultúry poskytujú sve-

dectvá o vysokom stupni umeleckého prejavu a estetického cítenia jej nositeľov. Zároveň nás informujú o tech-

nológii spracovania rôznych kovov, a tým aj o zručnosti vtedajších remeselníkov. Ozdoby tela, rovnako ako aj 

súčasti a ozdoby odevu nespĺňali vždy len ozdobnú funkciu alebo funkciu spínadiel odevu, ale ich konkrétny  

tvar, zhotovenie, resp. výber kovu a výzdobnej techniky a vzájomná kombinácia v rámci hrobovej výbavy mohli 

byť odrazom spoločenského postavenia jeho nositeľa, príp. mohli vyjadrovať jeho príslušnosť k istej sociálnej či 

kultúrno-etnickej skupine. Ozdoby tela a súčasti a ozdoby odevu reprezentujú zvyky odievania nositeľov veker-

zugskej kultúry a tým nám poskytujú dôležité informácie pre rekonštrukciu ženského a mužského kroja, príp . 

kroja detí a mladistvých. Niektoré typy ozdôb tela a súčastí odevu spolu s ostatnými kategóriami nálezov, najmä 

so zbraňami, súčasťami konských postrojov, v menšej miere aj s keramikou môžu byť pomerne spoľahlivou dato-

vacou pomôckou na relatívnu chronológiu a podkladom na periodizáciu vekerzugskej kultúry. 

Ozdoby tela z lokalít vekerzugskej kultúry z funkčného hľadiska predstavujú značne diferencovanú skupinu 

nálezov, doloženú v prevažnej miere na pohrebiskách. Ťažkosti pri stanovovaní funkcie jednotlivých predmetov 

                                                                 
20 Kovové nádoby sa v inventári hrobov z oboch hodnotených pohrebísk nevyskytli. 
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môžu nastať nielen pri žiarových, ale aj v prípade kostrových hrobov, ku ktorým nemáme k dispozícii dostatočné 

informácie o polohe hodnotených nálezov vo vzťahu k pochovanému jedincovi. Týmto je zároveň v značnej miere 

sťažená aj možnosť rekonštrukcie kroja, ktorý pozostával nielen z odevu – textilných súčastí, ale tiež z rôznych 

funkčných a ozdobných prvkov v podobe šperku a spínadiel, príp. ozdôb odevu (Makarová, 2008, 65).  

Pri typologickej klasifikácii ozdôb tela vychádzame z toho, aké časti ľudského tela zdobili, a podľa toho ich mô-

žeme rozdeliť na tri základné skupiny a každú z nich následne členiť na podskupiny: ozdoby hlavy (vlasové krúžky; 

záušnice, príp. náušnice), ozdoby hrdla (nákrčníky; náhrdelníky pozostávajúce z rôznych komponentov; závesky)  

a ozdoby horných končatín (náramky, príp. náramenice; prstene).
21

 Niektoré typy ozdôb hlavy, hrdla a končatín 

môžeme zároveň zahrnúť do kategórie kruhového šperku, resp. kruhových ozdôb, a túto kategóriu ďalej členiť na 

veľký kruhový šperk (náramky, náramenice, nákrčníky) a malý kruhový šperk (vlasové krúžky, náušnice/záušnice, 

prstene) (Bujna, 2005, 4).  

3.1.1. Ozdoby hlavy  

Ozdoby hlavy sú na oboch hodnotených pohrebiskách zastúpené najmä rôzne veľkými a rôzne tvarovanými 

kovovými krúžkami. Menej frekventovanou ozdobou hlavy sú bronzové špirálky. Spoľahlivé zaradenie predme-

tov medzi ozdoby hlavy nám niekedy sťažuje jednak typ pohrebného rítu (žiarové hroby) a jednak pri kostrových 

hroboch chýbajúce alebo nepresné informácie o polohe predmetu vo vzťahu k pochovanému jedincovi. Aj v prí-

pade, že poznáme presnú polohu ozdoby v hrobe, nevieme vždy s určitosťou stanoviť rozdiel napríklad medzi  

záušnicou a náušnicou
22

 alebo medzi vlasovým krúžkom a záušnicou, príp. medzi vlasovým krúžkom a korálikom. 

Preto záušnice a náušnice posudzujeme spoločne a nie oddelene a súhrne ich označujeme ako záušnice.  

3.1.1.1. Vlasové krúžky  

Za vlasové krúžky (obr. 3) môžeme považovať niektoré bronzové špirálky menších rozmerov, ktoré boli v kos-

trových hroboch nájdené v tesnej blízkosti lebky pochovaných jedincov, a to buď pri spánkových kostiach, alebo 

v oblasti záhlavia, príp. za krčnými stavcami. Rôzne dlhé špirálky sú vyrobené z bronzového drôtu, kruhového 

alebo obdĺžnikového prierezu, a otvory na oboch koncoch sa vyznačujú malými vnútornými priemermi (dĺžka od 

0,5 cm po 3,0 cm; vnútorný Ø otvorov od 0,1 cm po 0,4 cm). Špirálky boli pravdepodobne navliekané na rôzne 

hrubé pramene vlasov, hoci nemôžeme vylúčiť ani možnosť ich našívania na textilnú alebo koženú pokrývku 

hlavy. Špirálky sú až na žiarový hrob 14/61 z Chotína IB (tab. 93: 17, 18) 

doložené takmer výlučne v kostrových hroboch z Chotína IA. Na zákla-

de uvedeného sme k ozdobám hlavy zaradili bronzové špirálky a drobné 

bronzové špirálovito stočené krúžky z kostrových hrobov 131/53 (tab. 

53: 19) a 148/53 (tab. 57: 23, 24). Aj špirálku z kostrového hrobu 25/52 

považujeme napriek jej polohe v hrobe (v mieste pôvodného uloženia dol-

ných končatín pochovanej ženy) za vlasový krúžok, keďže koráliky tvo-

riace náhrdelník sa nachádzali vo svojej funkčnej pozícii v okolí krčných 

stavcov (tab. 40: 26). Veľkosťou a tvarom je identická so špirálkou z kos-

trového hrobu 218/54 (tab. 74: 4). Ako ozdoba hlavy pravdepodobne slúžila aj špirálka z kostrového hrobu 232/54 

(tab. 76: 19). Naproti tomu v prípade dvoch pomerne veľkých špirálok z kostrového hrobu 160/53 (tab. 59: 7, 8) 

nemôžeme vylúčiť ich uplatnenie ako ozdoby hrdla. Nasvedčoval by tomu aj ich počet, presnejšie tri špirály ako 

komponenty náhrdelníka máme doložené aj v kostrovom hrobe 111/53 (tab. 48: 16 – 18). Špirálky vo funkcii ozdôb 

hlavy sa v hroboch vyskytli vždy po jednom kuse a spravidla ich nachádzame v hroboch dospelých žien (hroby 

25/52 a 148/53), ako aj detí (hroby 131/53 a 232/54). 
 

Funkciu vlasových krúžkov mohli spĺňať tiež malé plechové krúžky s preloženými alebo priliehajúcimi konca-

mi, pri ktorých ale nemôžeme vylúčiť ich prípadnú funkciu aj ako záušníc či korálikov.
23

 Nepochybne vo funkcii 

vlasového krúžku bol použitý exemplár z kostrového hrobu 24/52 v Chotíne IA (tab. 41: 4), v ktorom bola pocho-

vaná dospelá žena vo veku adultus – maturus. Na základe polohy dvoch bronzových krúžkov v kostrovom hrobe 

134/53 z Chotína IA prichádza do úvahy skôr funkcia korálikov, keďže tieto boli spolu so šiestimi hlinenými 
                                                                 
21 Pri opise jednotlivých typov ozdôb tela, spínadiel odevu a ozdôb odevu sme vychádzali z práce Bujna et al., 1996.  
22 V danom prípade treba brať do úvahy hrúbku drôtu, z ktorého bola ozdoba vyrobená, a pokúsiť sa odpovedať na otázku, či 

bolo možné krúžok pretiahnuť cez prepichnutý ušný lalôčik.  
23 Na základe precízne zachytených nálezových situácií na mohylovom pohrebisku západného variantu hunsrücko-eifelskej 

kultúry v Bescheide bolo možné rekonštruovať nielen spôsob nosenia rôznych typov záušníc, ale aj malých otvorených 
bronzových krúžkov, ktoré boli použité ako súčasť účesu dospelých žien, a to tak, že tieto boli zapletené do vrkočov (Cordie-
Hackenberg, 1992, 148 n., obr. 4).  

 

Obr. 3  Chotín IA, IB. Vlasové krúžky 
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korálikmi nájdené pri zuboch pochovaného jedinca (tab. 54: 7, 8). Podobnú funkciu ako v prípade malých ple-

chových krúžkov predpokladáme pri dvoch dlhých bronzových plechových krúžkoch valcovitého tvaru s man-

žetovým koncom, ktoré sú priečne rebrované (žiarový hrob 60/53 a kostrový hrob 161/53 z Chotína IA: tab. 16: 25, 

26, 59: 10).  

Vlasové krúžky či už v podobe bronzových špirálok, alebo drobných plechových krúžkov nepatria medzi chro-

nologicky citlivé ozdoby a ich presnejšie datovanie neumožňujú ani sprievodné nálezy, ktoré spravidla tvorili 

keramické nádoby či hlinené koráliky alebo prasleny či hlinené pečatidlá. Výnimkou je iba kostrový hrob 218/54, 

ktorý obsahoval v podmienkach vekerzugskej kultúry jedinečnú šálku valcovitého tvaru s omfalom na dne a s pá-

sikovým uškom vytiahnutým nad okraj (tab. 74: 6), ku ktorej priame analógie nachádzame v obytnom objekte  

L 1/1988 na sídlisku Gomila lui Gabor pri Remeta Mare v rumunskom Banáte (Gumă, 1993, tab. 104: 1, 2; Metz-

ner-Nebelsick, 2002, obr. 50: 1, 2). Keramický materiál zo sídliskového objektu umožňuje chronologické zara-

denie do staršej fázy stupňa HD, kde môžeme pravdepodobne zaradiť aj kostrový hrob 218/54 z Chotína IA (Gumă, 

1993, 275, obr. 10). Žiarový hrob 60/53 z Chotína IA s plechovým priečne rebrovaným krúžkom valcovitého 

tvaru (tab. 16: 25, 26) patrí na základe sprievodného skleneného korálika s vrstvenými očkami a jedinečnej 

miniatúrnej misky vyrobenej na kruhu s analógiami v Dolnom Rakúsku už do stupňa HD3 (tab. 16: 29, 30; 

Ramsl, 2002, 103, tab. 25: 4/9, 185/11). Rovnaké časové zaradenie predpokladáme aj pri kostrovom hrobe 161/53, 

pretože plechový priečne rebrovaný krúžok valcovitého tvaru je identický so spomenutým exemplárom z hrobu 

60/53. Podobné ozdoby hlavy sú v rámci celého územia rozšírenia vekerzugskej kultúry doložené len v nálezovom 

materiáli z pohrebiska Chotín IA.  

Vlasové krúžky predstavujú na celom území rozšírenia vekerzugskej kultúry málopočetnú skupinu nálezov.  

Z územia Slovenska ich okrem chotínskych pohrebísk síce poznáme aj z pohrebiska Preseľany nad Ipľom, ale tu je 

ich presná funkcia vzhľadom na žiarový pohrebný rítus nejasná.
24 

Špirály alebo malé plechové krúžky vo funkcii 

vlasových krúžkov nemáme spoľahlivo doložené ani na ostatných pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo vý-

chodnom Maďarsku. Napríklad na pohrebiskách Szentes-Vekerzug (Párducz, 1954, tab. 13: 19, 16: 5 – 7, 23: 4; 

1955, tab. 1: 4, 2: 9 – 14), Tápiószele (Párducz, 1966, tab. 22: 18 – 23, 50: 10), Békéscsaba-Fényes (Párducz, 

1943, tab. 9: 1), Törökszentmiklós-Surján (Csalog – Kisfaludi, 1985, obr. 2: 16) či Algyő (Bende, 2003, 66, 

obr. 8: 1, 2) tvorili špirály a krúžky z kostrových a pravdepodobne aj zo žiarových hrobov súčasti náhrdelníkov  

a na základe nálezov najmä zo Szentesa-Vekerzug, v ktorých sa bronzové špirálky nachádzali spolu so sklene-

nými korálikmi s vrstvenými očkami, je zrejmé, že boli používané minimálne ešte v 5. stor. pred Kr. Najmä  

v závere doby bronzovej a vo včasnej dobe železnej (10. – 8. stor. pred Kr.) dlhé bronzové špirálky (saltaleone) 

patrili k obľúbeným ozdobám hlavy (ako vlasové krúžky) predovšetkým v dolnodunajskej oblasti, presnejšie  

v kultúre Basarabi, ako aj v južných regiónoch Balkánu (Berciu – Comşa, 1956, 398; Gumă, 1993, 222, tab. 101: 

52 – 70, 102: 16; Rhomiopoulou – Kilian-Dirlmeier, 1989, 101 nn.; Vukmanović – Popović, 1998, 29, tab. 1: 8, 6: 

8 – 10, 18: 2, 4, 5).
25

 V nasledujúcom časovom úseku sú bronzové špirálky na náleziskách ciumbrudskej skupiny 

a kultúry Ferigile zriedkavé (Bader, 1983, tab. 60A: 12, 60B: 5; Vasiliev, 1980, tab. 18: 11).  

3.1.1.2. Záušnice  

Záušnice pravdepodobne tvorili súčasť čelenky zhotovenej z organického materiálu (koža) alebo inej textilnej 

pokrývky hlavy.
26

 V kostrových hroboch ich nachádzame, podobne ako vlasové krúžky, v tesnej blízkosti lebky 

pochovaných jedincov, a to najčastejšie pri spánkových kostiach. Menej častá je ich poloha v  oblasti záhlavia. 

Záušnice sa nosili buď samostatne, alebo v pároch, čiže po jednej záušnici na každom spánku, alebo obe záušni-

ce na jednom spánku, alebo zriedkavo v sadách. Dokladom nosenia záušníc v  sadách je kostrový hrob 10b/52 

z Chotína IA, v ktorom sa na ľavom spánku pochovanej dospelej ženy vo veku maturus nachádzali dve a pod pra-

vým spánkom tri krúžkové záušnice a poloha šiestej záušnice nie je v terénnej dokumentácii uvedená. Záušnice  

sa spravidla vyskytovali v hroboch dospelých žien, sporadicky ich nachádzame aj v hroboch dospelých mužov  

                                                                 
24 Žiarový hrob 34 (Balaša, 1959, tab. 6: 6). 
25 Pomerne častý výskyt bronzových špirálok zaznamenávame aj v kultúre Mezőcsát (Patek, 1989 – 1990, tab. 7: 22, 23, 26, 

11: 9). Početné nálezy bronzových špirálok z lokalít z fázy IIb podľa D. Gergovej zo severozápadného a severovýchodného 
Bulharska, ktorá tu zodpovedá 7. a 6. stor. pred Kr., spravidla tvorili komponenty náhrdelníkov (Gergova, 1987, 14 nn., 66 n., 
tab. 28: A59 – A70, 29: A65 – A71).  

26 Spôsob nosenia záušníc, ako aj niektorých náušníc možno sledovať na základe analógií v „skýtskom“ ženskom kroji, na-
príklad z Višnevajoj Mogily (Prilipko – Boltrik, 1991, obr. 2: 2; 7) alebo Tolstoj Mogily (Mozolevskij, 1979, obr. 133, 
133a, 134). K rekonštrukciám pokrývok hlavy u Skýtov spolu so spôsobom nosenia náušníc a záušníc pozri napríklad  
Mirošina, 1977; 1981; Kločko, 1986; 1991. Kroj kultúr a kultúrnych skupín včasnej doby železnej v severopontskej oblasti 
naposledy monograficky spracoval S. A. Jacenko (2006, 47 – 83). K rekonštrukcii ženských krojov predskýtskeho obdobia 
na základe hrobových celkov zo severného Pričiernomoria, vrátane pokrývok a ozdôb hlavy bližšie pozri Kločko – Vasina, 
2003, obr. 3. 
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a jedincov vo veku infans a juvenis, v ktorých je však takmer výlučne doložené ich samostatné nosenie (pozri 

kapitolu 5).
27

  

Záušnice môžeme rozdeliť na tri základné skupiny, a to na hadovité, špirálovito stočené a krúžkové. 

3.1.1.2.1. Hadovité záušnice 

Hadovité záušnice (obr. 4) patria k špecifickým ozdobám hlavy, sú vyrobené z masívnej tyčinky spravidla 

kruhového prierezu a pre ich tvar sa na ich pomenovanie zaužívalo v odbornej literatúre označenie „hadovité  

záušnice“. Sú zhotovené z bronzu a na mnohých z nich sa za-

chovali zvyšky rôzne hrubej fólie z drahého kovu (zlato, elek-

trón alebo striebro).
28

 Hadovité záušnice, konkrétne ich krúžok, 

sú vždy liate. Okrem tvaru krúžku je pre hadovité záušnice 

charakteristická aj nezdobená, príp. zdobená kužeľovitá hla-

vička na jednom konci krúžku a gombíkovité alebo profilované 

ukončenie na druhom konci krúžku. Práve prítomnosť či ab-

sencia kužeľovitej hlavičky na hadovitých záušniciach pred-

stavuje istý interpretačný problém, pretože sa zachovala len na 

veľmi malom počte z nich. To, že kužeľovitá hlavička vždy 

tvorila súčasť hadovitých záušníc, sa dá spoľahlivo makrosko-

picky doložiť minimálne v prípade exemplárov z chotínskych 

pohrebísk na základe stôp na tom konci krúžku, kde sa hlavič-

ka pôvodne nachádzala. Kužeľovitá hlavička sa vždy zacho-

vala pri tých záušniciach, ktoré boli celé liate, teda krúžok  

a hlavička záušnice boli odlievané spolu. Pri väčšine hadovi-

tých záušníc bola kužeľovitá hlavička vytepaná z hrubšieho 

plechu, spravidla z toho istého drahého kovu ako fólia a zasu-

nutá na jeden z koncov krúžku záušnice. Plechové kužeľovité 

hlavičky sa zachovali na hadovitých záušniciach alebo dokonca 

samostatne (žiarový hrob 40/53 z Chotína IA, tab. 11: 19) len zriedka. Pri interpretácii tejto skutočnosti vychádza-

me z predpokladu, že buď sa hlavička opotrebovaním záušnice jej častým a dlhodobým používaním odlomila 

či stratila, o čom svedčia pomerne frekventované stopy opotrebovania na krúžkoch záušníc, alebo boli hlavičky 

zo záušníc odstránené zámerne ešte pred ich uložením do hrobu, pravdepodobne z rituálnych alebo ekonomických 

dôvodov (pozri podkapitolu 6.8.). Hadovité záušnice nosené či už samostatne, alebo v pároch sa vyskytli takmer 

výlučne v hroboch dospelých žien. Len výnimočne ich nachádzame aj v hroboch nedospelých jedincov vo veku 

infans (pozri kapitolu 5). V mužských hroboch doložené nie sú.  

Smerodajným pri vypracovaní typologického členenia hadovitých záušníc je tvar krúžku, presnejšie to, či je 

krúžok hladký alebo vrúbkovaný po celej, resp. po takmer celej svojej dĺžke. Pri vytváraní typologických radov nie 

je možné brať do úvahy hlavičky, pretože, ako sme už spomenuli, pri väčšine exemplárov sa nezachovali. Preto ne-

považujeme za opodstatnené členiť hadovité záušnice na dva typy podľa absencie alebo prítomnosti kužeľovitej 

hlavičky, tak ako to navrhuje T. Kemenczei (2009, 80, zoznam 7).  

Typ I – hadovité záušnice s nezdobeným krúžkom  

Hadovité záušnice s nezdobeným krúžkom tvoria z hľadiska výskytu oveľa frekventovanejšiu skupinu ozdôb 

hlavy než hadovité záušnice s vrúbkovaným krúžkom. Krúžok má kruhový tvar a tyčinka, z ktorej bol krúžok 

vyrobený, má spravidla kruhový prierez a je buď tenšia, alebo častejšie masívna. Vonkajší priemer krúžku sa 

pohyboval od 1,5 cm po 2,4 cm. Keďže prevažná časť záušníc v hodnotenom súbore z chotínskych pohrebísk  

pochádza zo žiarových hrobov, stanoviť pôvodný prierez tyčinky je náročné pre ich deformáciu žiarom. Väčšina 

                                                                 
27 Pomerne sporná je otázka samostatného nosenia záušníc/náušníc mužmi v severopontsko-kaukazskej oblasti a v južnej Sibíri 

počas včasnej dobe železnej. Na možnú existenciu tohto zvyku poukazujú vyobrazenia jednej záušnice na kamenných 
antropomorfných stélach najmä z oblasti Altaja, Tuvy a Mongolska (Kubarev, 1979, 48 nn.). Daný zvyk dokladajú aj niektoré 
kamenné antropomorfné stély zo severného Kaukazu (napríklad stéla z Kuby: Atabiev, 2000, obr. 1: 4), avšak na časti 
severokaukazských stél sú vyobrazené dve záušnice spolu s ďalšími atribútmi bojovníka – so zbraňami, príp. opaskom 
(napríklad Nižnij Kurkužin: Atabiev, 2000, tab. 2). Vyobrazenie náušníc/záušníc nie je pre stély zo skýtskeho obdobia 
typické (bližšie pozri Ol´chovskij – Evdokimov, 1991).  

28 Fólie z drahých kovov neboli podrobené spektrálnej analýze, preto nemožno spoľahlivo určiť druh kovu, z ktorého boli zho-
tovené. Makroskopicky nie je podľa nás možné rozlíšiť zlato od elektrónu. Pri prevažnej väčšine hadovitých záušníc z chotín-
skych pohrebísk sa na základe farby zdá, že fólia bola zhotovená zo striebra. Röntgenofluorescenčnej analýze bola, naopak, 
podrobená hadovitá záušnica z katastra obce Sedlec v južných Čechách (okres České Budějovice), ktorá ukázala, že zvyšky 
fólie na povrchu záušnice boli vyrobené zo zliatiny zlata a striebra (John – Štepánek, 2012). 

 

Obr. 4  Chotín IA, IB. Hadovité záušnice 
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exemplárov má krúžok ukončený gombíkovito alebo profilovane. V prípade, že sa zachovala aj kužeľovitá hla-

vička, tá je spravidla nezdobená. Dve záušnice majú zdobenú kužeľovitú hlavičku, a to buď technikou granulácie 

(kostrový hrob 246/54 z IA, tab. 78: 13), alebo filigránu (žiarový hrob 72/53 z IA, tab. 22: 3).
29

 Zaujímavý je 

exemplár zo žiarového hrobu 76/53 z Chotína IA, kde liata kužeľovitá nezdobená hlavička bola od krúžku odde-

lená plastickým presekávaným pásikom (tab. 24: 5). Nezdobené kužeľovité hlavičky boli buď odlievané spoločne  

s krúžkom záušnice, alebo boli zhotovené z plechu, vytepaného natenko. Väčšina záušníc typu I vykazuje stopy 

po potiahnutí fóliou z drahého kovu, pravdepodobne zo striebra. Celá fólia sa zachovala napríklad na záušniciach 

zo žiarových hrobov 34/53 a 61/53 z Chotína IA, v prípade ktorých bolo možné sledovať spôsob jej upevnenia na 

krúžok záušnice, keď boli oba konce fólie stepané (tab. 10: 4, 17: 10). Funkčná poloha hadovitých záušníc typu I 

bola zaznamenaná len v prípade kostrového dvojhrobu 189a, b/54 z Chotína IA, kde sa jedna zo záušníc našla 

na ľavej spánkovej kosti a druhá pod pravou spánkovou kosťou dospelej ženy pochovanej v skrčenej polohe na 

pravom boku. Špecifickým je detský kostrový hrob 246/54 z Chotína IA, v ktorom boli obe hadovité záušnice 

deponované v mise a môžeme tak predpokladať, že ide skôr o dar od príbuzných než o vlastníctvo dieťaťa .
30

 

Pozoruhodné je tiež zistenie, že väčšina záušníc typu I pochádza jednak zo žiarových hrobov, jednak z pohrebi-

ska Chotín IA, pre ktoré je príznačné ich samostatné nosenie (tab. 4: 4, 5, 9: 6, 10: 4, 11: 5, 17: 10, 22: 3, 24: 5, 

28: 15, 47: 9, 69: 2, 3, 78: 13, 106: 35, 36, 110, 13, 14). Naopak, na pohrebisku Chotín IB častejšie pozorujeme 

ich párové nosenie (tab. 106: 35, 36, 110: 13, 14) a s výnimkou žiarového hrobu 34/53 (kombinácia typu I a II, 

tab. 10: 4, 5) a kostrového hrobu 246/54 z Chotína IA (kombinácia typu I a II, tab. 78: 11, 11a, 13) boli obe zá-

ušnice rovnakého typu.  

Typ II – hadovité záušnice s vrúbkovaným krúžkom  

Na základe umiestnenia vrúbkovania na krúžku záušnice môžeme v rámci hadovitých záušníc typu II vyčleniť 

dva varianty. Všetky hadovité záušnice majú kruhový prierez tyčinky, ktorá je väčšinou menej masívna ako pri 

hadovitých záušniciach typu I a má aj menšie rozmery, keďže ich vonkajší priemer sa pohyboval v rozpätí od 1,5 

po 1,7 cm. Kužeľovitá hlavička sa zachovala len v prípade jednej záušnice (žiarový hrob 79/62 z Chotína IB, tab. 

111: 9) a iba obe záušnice zo symbolického hrobu 51/61 z Chotína IB vykazujú stopy po potiahnutí fóliou z dra-

hého kovu. Drvivá väčšina hadovitých záušníc typu II pochádza zo žiarových hrobov na pohrebisku Chotín IB, 

kým v Chotíne IA sa tento typ našiel iba v kostrovom hrobe 246/54 (tab. 78: 11). Funkčná poloha hadovitých 

záušníc typu II je známa len na základe pozorovaní v kostrovom hrobe 26/61 z Chotína IB, kde jedna zo záušníc 

bola nájdená na ľavej spánkovej kosti a druhá pod pravou spánkovou kosťou dospelej ženy pochovanej v skrčenej 

polohe na pravom boku. 

Variant II1 

Väčšina hadovitých záušníc s takto zdobeným krúžkom má vrúbkovaný celý krúžok od gombíkovito alebo pro-

filovano ukončeného jedného konca až po začiatok kužeľovitej hlavičky, resp. po miesto, ktoré už nebolo vidi-

teľné po nasunutí plechovej hlavičky na krúžok záušnice (tab. 78: 11, 93: 19, 97: 5, 6, 104: 15, 16, 111: 9).  

Variant II2 

Iba v prípade jednej zo záušníc zo žiarového hrobu 79/62 na pohrebisku Chotín IB nebol krúžok vrúbkovaný 

po celej svojej dĺžke, ale malá časť tesne pri nezachovanej hlavičke bola ponechaná hladká (tab. 111: 8).  

Typ III – hadovité záušnice s plasticky zdobeným krúžkom  

Typ III je v hodnotenom súbore zastúpený len jednou hadovitou záušnicou zo žiarového hrobu 34/53 z Chotína 

IA (tab. 10: 5), pre ktorú je charakteristický osemuholníkový prierez krúžku, ktorý bol dosiahnutý nanesením  

štyroch pozdĺžnych plastických pásikov na krúžok záušnice. Záušnica, ktorej priemer bol 2,0 cm, je veľmi masívna 

a potiahnutá fóliou z drahého kovu, ktorá sa na krúžku zachovala len miestami.
31

  

Okrem chotínskych pohrebísk sa hadovité záušnice v rámci územia Slovenska vyskytli aj na iných pohrebis-

kách vekerzugskej kultúry, a to v Preseľanoch nad Ipľom (Balaša, 1959, tab. 2: 17, 2: 19, 4: 5 – 6), v Bučanoch 

                                                                 
29 V žiarovom hrobe 40/53 z Chotína IA sa zachovala iba kužeľovitá hlavička hadovitej záušnice, zdobená filigránom. Absencia 

krúžku však neumožňuje určiť presný typ záušnice (tab. 11: 19).  
30 Náš predpoklad čiastočne potvrdzuje jednak nanajvýš zriedkavá kombinácia dvoch rôznych typov hadovitých záušníc v hrobe, 

v podmienkach hodnotených pohrebísk, jednak absencia stôp po opotrebovaní na povrchu oboch exemplárov, a preto nie je 
vylúčené, že minimálne jednu z náušníc dostalo dieťa do daru. 

31 Dve identické záušnice, jedna dokonca so zachovanou kužeľovitou hlavičkou, pochádzajú z hrobu 29 na pohrebisku Sopron-
Krautacker, ktorý je datovaný do stupňa HD2, príp. HD3 (Jerem, 1981a, obr. 7: 12 – 15). Aj ďalšie exempláre hadovitých 
záušníc typu III pochádzajú z lokalít mimo územia rozšírenia vekerzugskej kultúry, presnejšie z výšinného sídliska Velem-
Szentvíd a zo sídliska Sé-Doberdó v Zadunajsku (Gál – Molnár, 2004, tab. 14: 1; 48; Kemenczei, 2008 – 2010, 114, obr. 8: 
20 – 25).  
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(Bujna – Romsauer, 1983, tab. 5: 10 – 11) a v Senci-Štrkovej kolónii (kostrový hrob 2/k: tab. 122: 3; žiarový 

hrob 3/ž: tab. 123: 3).
32

 V Bučanoch sa dve hadovité záušnice typu I našli v žiarovom hrobe 7, ktorý patrí podľa 

H. Parzingera do staršej fázy pochovávania na pohrebisku z druhej štvrtiny 5. stor. pred Kr. (fáza Bučany I). Jej 

materiálna náplň vykazuje ešte neskorohalštatský charakter, ale chronologicky patrí už do začiatku včasnolatén-

skeho obdobia a hroby vekerzugskej kultúry uvedený bádateľ bez bližšieho zdôvodnenia synchronizoval s hrobmi, 

v ktorých inventári sa vyskytli včasnolaténske nálezy (Parzinger, 1989, 105 n., 125). Keďže ani v hroboch veker-

zugskej kultúry, ani v hroboch so včasnolaténskymi prvkami sa nevyskytli žiadne predmety, ktoré nás oprávňujú 

spoľahlivo označiť obe kultúrne kategórie nálezových celkov za časovo súbežné, nemôžeme s určitosťou tvrdiť, 

že žiarový hrob 7 patrí do druhej štvrtiny 5. stor. pred Kr. V prospech jeho zaradenia najskôr až do včasnolatén-

skeho obdobia môže ukazovať iba veľmi štíhla dvojkónická váza so štyrmi jazykovitými výčnelkami na maxi-

málnom vydutí (Bujna – Romsauer, 1983, tab. 5: 20), ktorá má blízke analógie na niektorých plochých keltských 

pohrebiskách v severovýchodnom Maďarsku (Hellebrandt, 1999, tab. 64: 1, 71: 4, 76: 15).
33

 Hadovité záušnice 

typu II zo žiarových hrobov 6 a 13 na pohrebisku Preseľany nad Ipľom neumožňujú sprievodné nálezy bližšie 

datovať.  

Hadovité záušnice nepatria k chronologicky citlivým nálezom, čo platí nielen v prípade chotínskych pohrebísk, 

ale rovnaké konštatovania sa vzťahujú aj na ostatné pohrebiská vekerzugskej kultúry na celom území jej rozšíre-

nia. Časť hrobov s hadovitými záušnicami na oboch hodnotených pohrebiskách nemožno na základe sprievodných 

nálezov, ako keramické prílohy, prasleny, železné nože či hlinené koráliky, chronologicky presnejšie zaradiť (žia-

rové hroby 12/52, 72/53 a 91/54 a kostrový hrob 246/54 z Chotína IA; hroby 51/61, 60/61 a 79/62 z Chotína IB). 

Niektoré hroby datujú sprievodné nálezy v podobe zriedkavo sa vyskytujúcich typov keramických nádob, skle-

nených korálikov s vrstvenými očkami a niektorých typov náramkov. Na základe nich môžeme konštatovať, že 

hadovité záušnice ako veľmi obľúbený typ ozdôb hlavy sa v hroboch na oboch hodnotených pohrebiskách vysky-

tovali počas celej existencie pochovávania (od stupňa HD1 až minimálne do začiatku stupňa LTA), hoci tento typ 

šperku, ako sa zdá, sa tu plne presadil až na začiatku, resp. v prvej polovici 6. stor. pred. Kr. Bronzové náramky 

zo žiarových hrobov 61/53 z Chotína IA a 74a, b/62 z Chotína IB patria k typu náramkov (tab. 17: 4, 5, 110: 6 – 9), 

ktoré boli v juhovýchodoalpskej oblasti halštatskej kultúry rozšírené najmä v  mladšej fáze stupňa HC2 a na 

začiatku stupňa HD1, čiže v druhej polovici 7. stor. pred Kr. podľa konvenčného datovania. Ako však dokazujú 

nálezy z niektorých lokalít z Rakúska, tieto boli používané počas celého stupňa HD1, čiže ešte v priebehu prvej 

polovice 6. stor. pred Kr. (Romsauer, 1996, 432; Siepen, 2005, 80; Teržan, 1990, 61). Datovanie do druhej polovice 

7. až začiatku 6. stor. pred Kr. potvrdzujú aj obe nádoby – malé vázy zdobené na vydutí zvislým žliabkovaním 

zo žiarového hrobu 61/53 z Chotína IA (tab. 17: 1, 2), ktoré majú analógie  v sídliskovom materiáli kalender-

berskej skupiny (Dušek – Dušek, 1984, tab. 119: 11; 1995, tab. 49: 3; Griebl, 1997, tab. 76: 7). V žiarovom dvoj-

hrobe 74a, b/62 z Chotína IB sa našli dve misky kónického tvaru so zatiahnutým okrajom, ostro lomených za-

hnutím a s okrajom zrezaným šikmo dovnútra (tab. 110: 4, 5), ktoré nie sú v podmienkach oboch pohrebísk častým 

tvarom nádob. Identická miska pochádza aj z kostrového hrobu 2/k na pohrebisku Senec-Štrková kolónia, v ktorom 

sa vyskytla liata hadovitá záušnica typu I so zachovanou nezdobenou kužeľovitou hlavičkou (tab. 122: 1, 3). Rov-

naké zaradenie ako pri hrobe 74a, b/62 tak môžeme predpokladať aj v prípade hrobu 2/k zo Senca-Štrkovej kolónie. 

Hadovité záušnice zo žiarových hrobov 39/53 a 40/53 a z kostrového hrobu 189a/54 z Chotína IA, ktorých 

inventár pozostával zo sklenených korálikov s vrstvenými očkami a z melónovitých korálikov, ako aj z nášiviek/ 

aplikácií variantu II1, patria najskôr na záver stupňa HD2, príp. už do stupňa HD3. Ešte mladší sa javí žiarový 

hrob 14/61 z Chotína IB, v ktorého inventári sa vyskytli okrajové črepy z väčšej nádoby vyrobenej na kruhu so 

zosilneným okrajom (tab. 93: 9), podľa ktorej možno zaradiť tento hrob nie skôr ako do včasnej doby laténskej  

(Hellebrandt, 1999, tab. 10: 9).
34

 Z kostrového hrobu 108/53 z Chotína IA pochádza atypická amforka dvojkó-

nického tvaru s dvoma protiľahlými masívnymi pásikovými uškami a lievikovito roztvoreným ústím (tab. 47: 8), 

ku ktorej nachádzame vzdialenejšie analógie v hrncovitej nádobke s dvoma uškami zo  sídliska v Hostiach zo 

záveru stupňa HD1 (Bujna – Romsauer, 1984, 443 n., tab. 3: 22). V danom hrobe sa našiel aj neúplný a tvarovo 

síce atypický krčah, avšak výzdoba na vydutí v podobe šikmých žliabkov usporiadaných do trojuholníka a vodo-

rovne žliabkované hrdlo (tab. 47: 10) má analógie na lokalitách kalenderberskej skupiny (Dušek – Dušek, 1984, 

tab. 55: 5, 131: 2; 1995, tab. 58: 10, 63: 3, 69: 8; Rebay, 2006, tab. 80: PA_42990, 172: PA_45208; Romsauer – 

Pieta, 1992, 216, tab. 2: 7). Keramika z hrobu 108/53 je tak nepochybne spätá ešte s predchádzajúcim kultúrnym 

vývojom – s kalenderberskou skupinou a daný hrob tak podľa nej možno zaradiť do stupňa HD1. Rovnaké konšta-

                                                                 
32 Ďalšia záušnica typu I so striebornou fóliou sa našla v kostrovom hrobe na pohrebisku Merašice (Bialeková, 1985, 53).  
33 Podobné vázy poznáme aj z pohrebiska vekerzugskej kultúry v Sanislău, ktoré je predbežne datované do druhej polovice 5. 

a prvej polovice 4. stor. pred Kr. (Németi, 1982, 129, obr. 10: 2). 
34 Takto tvarovaný okraj je však typický pre nádoby až zo strednej – neskorej doby laténskej (Stegmann-Rajtár, 1996, 463, 

obr. 8: 9; bližšie pozri Čambal, 2004). Nie je vylúčené, že aj črepy z dna nádoby vyrobenej na kruhu s omfalom (tab. 93: 
20) patria k misám s esovito profilovanou hornou časťou, aké sú známe napríklad z keltských pohrebísk v severovýchod-
nom Maďarsku (Hellebrandt, 1999, tab. 10: 8, 11: 5, 6, 12: 6, 21: 11).  
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tovania týkajúce sa chronologického zaradenia sa vzťahujú aj na žiarové hroby 32/53 a 34/53 z Chotína IA, obsa-

hujúce také typy keramických nádob, ku ktorým nachádzame analógie na lokalitách halštatskej kultúry (tab. 9: 3, 

10: 1). Miska kónického tvaru z hrobu 34/53 je síce svojou výzdobou v podobe troch plastických líšt polmesia-

covitého tvaru jedinečná, ale zhrubnutý okraj je na vonkajšej strane pretláčaný. Pravdepodobne ide o modifikáciu 

tvaru mís s okrajom vyhnutým von a zdobeným lalokmi, príp. s tanierovitým okrajom z vnútornej strany pretláča-

ným, ktoré sú obľúbeným tvarom najmä na plochých pohrebiskách v celej severovýchodoalpskej oblasti halštat-

skej kultúry (Stegmann-Rajtár, 2009, 80). Neúplne zachovaná malá dvojkónická váza z hrobu 32/53 je na hrdle 

zdobená rytým meandrovitým pásom, ohraničeným z oboch strán radom vpichov. Podobnú výzdobu, aj keď  

len maľovanú, nachádzame na hrdlách niektorých nádob z hradiska Molpír v Smoleniciach zo stupňa HC2 až   

začiatku stupňa HD1 (Dušek – Dušek, 1984, tab. 29: 1, 3; Parzinger – Stegmann-Rajtár, 1988, 167 nn.). Do na-

sledujúcej fázy patrí žiarový hrob 76/53 z Chotína IA, z ktorého pochádza v podmienkach vekerzugskej kultúry 

jedinečné bimetalické zrkadlo s bočnou rúčkou (tab. 24: 16), ktoré môžeme na základe analógií v susedných  

regiónoch datovať do neskorej doby halštatskej, pravdepodobne do záveru 6. až začiatku 5. stor. pred Kr. (pozri 

podkapitolu 3.3.1.).  

Vo východnom Maďarsku sú hadovité záušnice rovnakých typov a variantov, aké poznáme z Chotína IA a IB 

a ktoré patria k bežným typom, doložené takmer na každom pohrebisku vekerzugskej kultúry. Prekvapujúca je 

ich úplná absencia v inventári hrobov na pohrebisku Alsótelekes-Dolinka (Patay, 1961; 1962; Patay – B. Kiss, 

2001 – 2002). Naopak, značný počet týchto ozdôb hlavy sa zistil na zničenej, pravdepodobne pohrebiskovej 

lokalite Piliny, kde sa vyskytli v podmienkach vekerzugskej kultúry nielen bežné (najmä typ I), ale aj jedinečné 

typy ako exempláre so zvieracou hlavičkou či s krúžkom zdobeným motívom rybacej kosti alebo nepravidelnými 

krúžkami (Kemenczei, 2009, tab. 172: 11 – 27, 173: 1 – 20, 174: 1 – 14; Patay, 1955, tab. 14). Naopak, zdá sa, 

že hadovité záušnice typu III sú častejšie doložené na lokalitách halštatskej kultúry v Zadunajsku ako vo veker-

zugskej kultúre.
35

 Hadovité záušnice tvorili súčasť výbavy žiarových hrobov aj na pohrebisku Sanislău v severo-

západnom Rumunsku (Németi, 1982, obr. 6: 5 – 6, 8: 13 – 14, 12: 11, 13: 21 – 22, 14: 14, 16: 17 – 18). Tri hadovité 

záušnice pochádzajú aj z východného Slovenska (Miroššayová, 1987, tab. 4: 24 – 25, 9: 21).
36

 Na mnohých 

pohrebiskách vo východnom Maďarsku registrujeme podobne ako v Chotíne IA a IB takmer výlučný alebo pre-

važný výskyt hadovitých záušníc v inventári žiarových hroboch (napríklad Törökszentmiklós-Surján: Csalog – 

Kisfaludi, 1985, 336 alebo Orosháza-Gyopáros: Juhász, 1976). Výnimkou je napríklad pohrebisko Szentes-Veker-

zug, kde sa hadovité záušnice našli len v kostrových hroboch, zatiaľ čo veľké krúžkové záušnice ciumbrudského 

typu, naopak, v hroboch žiarových (Párducz, 1954, tab. 15: 4 – 5, 8: 2 – 3; 1955, tab. 1: 3, 3: 19 – 20). V prípade, 

že sa hadovité záušnice v hroboch vyskytli spolu s chronologicky citlivými nálezmi, tieto môžeme spravidla   

datovať značne široko, a to do záveru 7. až 5., príp. do začiatku 4. stor. pred Kr. Analýza hrobov s hadovitými 

záušnicami však ukázala, že tento typ ozdôb hlavy sa na mnohých pohrebiskách presadil predovšetkým od záveru 

stupňa HD2 a bol charakteristický pre stupeň HD3, príp. LTA. Na pohrebisku Orosháza-Gyopáros je nápadný ich 

spoluvýskyt v hroboch najmä so sklenenými korálikmi s vrstvenými očkami, podľa ktorých tieto hroby možno 

zaradiť najskôr do záveru 6. stor. pred Kr. (Juhász, 1976, obr. 1: 2, 3, 8, 4: 8 – 10, 7: 9). Rovnaké konštatovanie 

platí napríklad aj v prípade kostrového hrobu 28 z Nyáregyházy (Kisfaludi, 2004, tab. 9: 6, 7), žiarového hrobu 

25 z Törökszentmiklósa-Surján (Csalog – Kisfaludi, 1985, obr. 2: 10), žiarového hrobu 12 z Kesznyétenu-Szé-

rűskerten (Hellebrandt, 1988; Kemenczei, 2009, tab. 29: 1 – 23), žiarového hrobu 165 zo Sándorfalvy-Eperjes 

(Galántha, 1982 – 1983, obr. 7: 1 – 4, 11: 1 – 5, 12: 1 – 27), hrobu 8/b z Tiszavasvári-Dózsa telep (Kemenczei, 

2009, tab. 101: 18 – 22), žiarového hrobu 32 z Tiszavasvári-Csárdapart (Kemenczei, 2009, tab. 119: 15, 18 – 22; 

Kozubová, 2009, 73) alebo žiarového hrobu 171 z Abony (Polgár, 2007, 317, obr. 16, 17).
37

 Nie skôr ako do stupňa 

HD2, resp. do druhej polovice 6. stor. pred Kr. podľa konvenčného datovania môžeme spoľahlivo zaradiť  tak 

kostrový hrob 46 na pohrebisku Algyő s bronzovou hadovitou sponou s prinitovanou ozdobnou doštičkou na lúčiku 

(Bende, 2003, obr. 3, 4; bližšie podkapitola 3.2.1.1.), ako aj kostrový hrob 30 na pohrebisku Szentes-Vekerzug  

s bronzovými hrotmi šípov variantu I1 podľa A. Kozubovej, hoci aj na tomto pohrebisku sa väčšina hadovitých 

záušníc v hroboch nachádza spoločne so sklenenými korálikmi s vrstvenými očkami (Kemenczei, 2009, tab. 70: 

                                                                 
35 Z ďalšej sídliskovej lokality zo Zadunajska, presnejšie zo Sé-Doberdó, pochádza špecifický variant hadovitých záušníc typu 

III, na ktorých je krúžok osemuholníkového prierezu kombinovaný nie s kužeľovitou, ale s valcovitou hlavičkou zdobenou 
filigránom (Gál – Molnár, 2004, tab. 14: 1; 48).  

36 Hadovité záušnice sú známe aj z lokalít susedných kultúr a kultúrnych skupín a môžeme ich považovať za doklad kontak-
tov vekerzugskej kultúry tak s kuštanovickou kultúrou, ako aj s kultúrami doby halštatskej v Zadunajsku, príp. nemôžeme 
vylúčiť ani možnosť cudzincov – nositeľov vekerzugskej kultúry (Böhm – Jankovich, 1936, tab. 17: 13; Jerem, 1981a, 
obr. 7: 12 – 15; Párducz, 1965a, tab. 2: 4). K najzápadnejším exemplárom hadovitých záušníc nepochybne patria nálezy  
z Čiech, napríklad zo sídliska Březánky 4 (Hrala, 1976, 601 n.), z Kozinec – okres Praha-východ (Stolzová – Šulová, 2011, 
263) či zo Sedlec (John – Štepánek, 2012, obr. 1A). 

37 Žiarový hrob 171 z Abony je špecifický tým, že okrem početných neskorohalštatských sklenených melónovitých korálikov 
obsahoval až štyri hadovité záušnice typu I so zvyškami fólie z drahého kovu. V hrobe sa nachádzali kremačné zvyšky 
dospelej ženy (Polgár, 2007, 317, obr. 16, 17). 
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2 – 10; Kozubová, 2009, 71; Párducz, 1954, tab. 8: 2, 3, 11, 13; 1955, tab. 1: 3, 7, 3: 18 – 20). Do druhej polovice 

6. stor. pred Kr. patrí aj žiarový hrob 100 z Törökszentmiklósa-Surján, ktorého inventár pozostával z jedinečnej 

v rukách vyrobenej kónickej misy, s dvoma plastickými vlnovkovito tvarovanými uškami, umiestnenými na okraj 

nádoby vertikálne (Csalog – Kisfaludi, 1985, obr. 6: 1).
38

 Podobná misa, avšak vyrobená na kruhu, pochádza  

z hrobu 10 na pohrebisku Ciucurova v Dobrudži z tretej štvrtiny 6. stor. pred Kr. (Simion, 1995, 154, 156, obr. 

10: 3, 13: 3). Ešte staršie sú hadovité záušnice z niektorých hrobov na pohrebiskách Tápiószele (napríklad žiarový 

hrob 314: Párducz, 1966, tab. 45: 12 – 23, 46: 1), Törökszentmiklós-Surján (žiarový hrob 90: Csalog – Kisfaludi, 

1985, obr. 5: 6 – 15) a Tiszavasvári-Csárdapart (žiarový hrob 29: Kemenczei, 2009, tab. 119: 1 – 10), ktoré na 

základe napríklad keramiky halštatského typu zo stupňa HC, príp. začiatku stupňa HD1 (malé vázy s kanelova-

ným vydutím), kovania tulca na šípy variantu I1 podľa A. Kozubovej či bronzových náramkov zdobených prieč-

nymi rebrami môžeme spoľahlivo zaradiť už do stupňa HD1 (Kozubová, 2009, 104; Siepen, 2005, 88; Teržan, 

1990, 61; 1998, 514, pozn. 27).  

V prípade hadovitých záušníc ako ozdôb hlavy ženského kroja ide nepochybne o predmety špecifické iba pre 

vekerzugskú kultúru, ktoré tak majú preukázateľne lokálny charakter. V súbežných okolitých kultúrnych oblas-

tiach, tak v prostredí halštatskej a lužickej kultúry, ako aj v kultúrach a kultúrnych skupinách včasnej doby 

železnej na Balkáne, v severnom Pričiernomorí a na Kaukaze tieto nemajú svoje priame ani vzdialenejšie analógie, 

ktoré nie sú doložené ani v materiálnej náplni kultúr a kultúrnych skupín časovo predchádzajúcich vekerzugskej 

kultúre (napríklad kultúra Mezőcsát či kalenderberská skupina halštatskej kultúry). Isté podobnosti s hadovitými 

záušnicami vykazujú iba masívne bronzové záušnice s pečatidlovými, hríbovitými alebo len so zhrubnut ými 

preloženými koncami, nájdenými v niektorých bohatých mužských a ženských hrobových celkoch zo severo-

pontsko-kaukazskej oblasti z predskýtskeho obdobia zo záveru 9. a z 8. stor. pred Kr., najmä však z poslednej – 

klasickej novočerkasskej fázy (Bidzilja – Jakovenko, 1974, 154, obr. 7; Bokij – Gorbul, 1985, 226, obr. 2: 1; 

Dubovskaja, 1997, obr. 12: 5, 26A: 9; Korpusova – Belozor, 1980, 240, obr. 3: 1; Kozenkova, 1992, 49 nn., 82, 

tab. 34: 4, 41: 4 – 5; 1998, tab. 9: 10, 12, 21; Lovpače, 1985, 39, tab. 10: 5; Markovin, 2002, obr. 51: 7; Terenož-

kin, 1976, 50, obr. 6: 3, 22: 1, 35: 11 – 12). Pre exempláre z predskýtskeho obdobia je však príznačná absencia 

kužeľovitej hlavičky na jednom z koncov masívneho krúžku. Podobnosť medzi oboma typmi záušníc však spo-

číva v nanesení fólie z drahého kovu na krúžok niektorých záušníc.
39

 Hadovité záušnice vekerzugskej kultúry ale 

geneticky s týmto nepochybne starším typom záušníc nesúvisia, a to viac, že v časovom výskyte medzi oboma 

spomenutými typmi záušníc pozorujeme hiát. Niektorí bádatelia však nevylučujú, že severopontsko-kaukazské 

záušnice predstavujú prototyp k vekerzugským hadovitým záušniciam (bližšie pozri Machortych, 2005, 150 nn., 

202 nn.; Metzner-Nebelsick, 2002, 434 – 439, 538 nn., obr. 194). 

3.1.1.2.2. Špirálovito stočené záušnice 
Špirálovito stočené (obr. 5) záušnice sú nielen na oboch hodnotených pohrebiskách, ale aj v podmienkach ve-

kerzugskej kultúry celkovo najmenej početnou skupinou ozdôb hlavy. Sú vyrobené z rôzne hrubého bronzového 

drôtu, najčastejšie kruhového alebo oválneho prierezu. V porovnaní s inými záušnicami sú o niečo väčšie a ich 

rozmery sa pohybujú od 1,2 cm po 2,7 cm. Obvykle majú buď oba konce mierne zahrotené, alebo výrazne zaob-

lené a všetky tri exempláre pochádzajú iba z Chotína IA. Jedna bronzová plechová špirálovito stočená záušnica 

sa vyskytla v kostrovom hrobe 42/52, kde bola nájdená vo vzťahu k do-

spelej žene uloženej v skrčenej polohe na pravom boku vo svojej funkč-

nej polohe (tab. 45: 2). Rovnako vo funkčnej polohe bola nájdená aj ďal-

šia záušnica z bronzového drôtu so zaoblenými koncami z kostrového 

hrobu 10a/52 (tab. 37: 8). Špecifická je posledná zo záušníc zo žiarového 

hrobu 83/54, ktorá bola vyrobená z bronzovej tyčinky, má oválny tvar  

a jeden z koncov je zahrotený a druhý odseknutý (tab. 25: 9). Práve pre 

oválny tvar sa zaraďuje skôr k záušniciam a vylučuje sa jej použitie ako 

prsteňa. 

Špirálovito stočené záušnice nemožno na základe sprievodných nálezov 

presnejšie datovať. V žiarovom hrobe 83/54 sa našiel iba fragment želez-

                                                                 
38 Uvedené datovanie vychádza z datovania podobných mís tak zo sídliskových objektov, ako aj z hrobových celkov z Histrie 

(Alexandrescu, 1966, 149 n., tab. 85: XVII/10).  
39 Náleziskám vekerzugskej kultúry je územne najbližšia lokalita Batina v severovýchodnom Chorvátsku, odkiaľ pochádzajú 

dve „hadovité“ záušnice bez bližších nálezových okolností, ktorých krúžok je potiahnutý zlatou fóliou (Metzner-Nebelsick, 
2002, 434, tab. 8: 26, 27). Ďalšie podobné pozlátené záušnice sú známe z viacerých pravdepodobne ženských hrobov zo 
subprotogeometrického obdobia z Lefkandi na ostrove Eubója (v absolútnych dátach 900 až 850 pred Kr.), v  ktorých 
inventári tieto predstavujú nepochybne cudzí prvok, geneticky nezviazaný s miestnym podložím a tradíciami a ich výskyt 
tu pôsobí izolovane (ibidem, 435). C. Metzner-Nebelsick s ohľadom na neuzatvorenosť nálezových celkov z Batiny, ako aj 
na základe prítomnosti zlatej fólie na krúžkoch záušníc, čo je jav príznačný pre hadovité záušnice vekerzugskej kultúry , 
nevylučuje, že nálezy z Batiny patria do mladšej doby halštatskej (ibidem, 438).  

 

Obr. 5 Chotín IA. Špirálovito stočené zá-

ušnice 
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ného noža a v oboch kostrových hroboch chronologicky málo citlivé keramické prílohy. Hrniec s esovito pro-

filovanou hornou časťou z kostrového dvojhrobu 10a, b/52 je typologicky blízky neskorohalštatským tvarom 

keramiky (tab. 37: 4). Presnejšie chronologické zaradenie neumožňujú ani analógie z ostatných pohrebísk veker-

zugskej kultúry, ako ani zo susedných oblastí. Zaujímavým zistením je, že špirálovito stočené krúžky z bronzo-

vého drôtu, podobné nálezu z kostrového hrobu z 10a/52 z Chotína IA, sú veľmi početnou kategóriou ozdôb tela 

na pohrebisku Preseľany nad Ipľom, kde boli súčasťou inventára žiarových hrobov (Balaša, 1959, tab. 3: 11, 4: 

18 – 19). Práve táto skutočnosť sťažuje možnosť presného určenia ich funkčného naznačenia, pri ktorom sa 

môžeme opierať len o analogické tvary z kostrových hrobov z Chotína IA, kde boli  špirálovito stočené krúžky 

ozdobami hlavy dospelých žien. Na pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo východnom  Maďarsku sú podobne 

tvarované záušnice doložené sporadicky (napríklad Heves – kostrový hrob 19/B: Szabó, 1969, tab. 13: 6), čo 

vzhľadom na ich malú početnosť aj na chotínskych pohrebiskách nie je ničím prekvapujúcim. Špirálovito stočené 

záušnice neboli veľmi obľúbenou ozdobou hlavy ani v kultúrach a kultúrnych skupinách stepnej a lesostepnej zóny 

severného Pričiernomoria (Petrenko, 1978, 139).  

3.1.1.2.3. Krúžkové záušnice  

Krúžkové záušnice (obr. 6) vykazujú značne rôznorodú škálu veľkostí a väčšina z nich je nezdobená. Len ich 

malá časť má tordovaný krúžok. Krúžkové záušnice reprezentujú vždy len otvorené krúžky s rôzne tvarovanými 

a umiestnenými koncami. Na základe prítomnosti alebo absencie výzdoby na krúžku sme krúžkové záušnice roz-

členili na dva typy a tieto následne členili na varianty podľa tvaru a umiestnenia koncov. Drvivá väčšina krúžko-

vých záušníc je vyrobená z bronzu, len niektoré boli zhotovené zo železa alebo striebra. Ak je známa ich poloha 

v hrobe vo vzťahu k pochovanému jedincovi, boli spravidla uložené pri oboch spánkových kostiach (ak bol jedinec 

uložený vo vystretej polohe na chrbte či v kombinovanej polohe) alebo boli umiestnené priamo na jednej a pod 

jednou zo spánkových kostí (ak bol jedinec pochovaný v skrčenej polohe na boku). Pre krúžkové záušnice je 

príznačné ich nosenie v rámci kroja samostatne, ako aj párovo, či dokonca v sadách (kostrový hrob 10a/52 z IA) 

a na rozdiel od hadovitých záušníc sú sporadicky doložené aj v hroboch dospelých mužov.  

Typ I – nezdobené krúžkové záušnice  

Pre krúžkové záušnice typu I sú charakteristické exempláre s hladkým, nezdobeným krúžkom. Tento typ 

záušníc sa v hodnotenom súbore hrobov vyskytuje oveľa častejšie ako tordované krúžkové záušnice (typ II). 

V rámci typu I rozlišujeme dva varianty podľa toho, či sú konce priliehajúce alebo preložené. 

 

 

Obr. 6 Chotín IA, IB. Krúžkové záušnice 

 

Variant I1  

Záušnice variantu I1 sa vyznačujú priliehajúcimi koncami, ktoré sú buď oba zaoblené (tab. 41: 3, 95: 7), alebo 

jeden z koncov je zaoblený a druhý zahrotený (tab. 38: 6). Väčšina záušníc je vyrobená z pomerne masívnej bron-

zovej tyčinky, ale sú doložené aj exempláre z veľmi tenkého bronzového drôtu. Prevažná časť záušníc tohto 

variantu má kruhový prierez, ale sú známe aj záušnice s oválnym, vysoko segmentovým alebo štvorcovým priere-

zom. Veľkosť krúžkových záušníc je nejednotná, časť z nich má malé rozmery (s priemerom okolo 1,0 cm) a časť 

je pomerne veľká (s priemerom až 1,8 cm). Väčšina týchto záušníc má oválny tvar, pretiahnutý do výšky, len 

málo exemplárov vykazuje takmer pravidelný kruhový tvar.  
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Variant I2  

Variant I2 reprezentujú krúžkové záušnice s nevýrazne alebo so široko preloženými koncami (tab. 37: 9), ktoré 

sú buď zahrotené (tab. 37: 7, 9, 38: 6, 70: 2), alebo odseknuté (tab. 77: 15), príp. jeden z koncov je zahrotený  

a druhý buď odseknutý, alebo zaoblený (tab. 37: 11 – 13, 38: 5, 67: 10, 112: 7). Takmer všetky záušnice, s vý-

nimkou dvoch exemplárov z kostrového hrobu 181/53 z Chotína IA (tab. 67: 9, 10), sú vyrobené z pomerne ma-

sívnej bronzovej tyčinky. Iba malá časť z nich je zhotovená zo železnej tyčinky (kostrový hrob 178/53 z  IA:  

tab. 67: 14). Niektoré záušnice majú na oboch koncoch nevýrazné zvislé ryhy (napríklad kostrový hrob 188/54  

z IA: tab. 70: 2). Prevažná časť exemplárov variantu I2 má kruhový alebo oválny prierez, len zriedkavo sa vyskytu-

jú nálezy so štvorcovým prierezom (tab. 67: 10). Takmer všetky záušnice tohto variantu majú oválny tvar pretiah-

nutý do šírky. Podobne ako pri variante I1, aj tu sa vyskytli menšie (s priemerom 2,0 cm), ako aj väčšie záušnice 

(s priemerom od 3,0 cm po 3,5 cm) a zdá sa tak, že variant I2 je v priemere väčší ako predchádzajúci variant. 

Typ II – tordované krúžkové záušnice  

Krúžkové záušnice typu II sa vyznačujú tordovaným krúžkom. Na základe tvarovania oboch koncov môžeme 

tento typ ďalej členiť na dva varianty. Pre špecifický tretí variant je príznačná kombinácia hladkej časti krúžku  

s tordovanou. 

Variant II1  

Variant II1 reprezentujú tordované krúžkové záušnice s tesne priliehajúcimi, zaoblenými, sporadicky aj odsek-

nutými koncami (tab. 43: 9, 10, 53: 18, 91: 52). Všetky exempláre sú vyrobené z bronzovej tyčinky, s výnimkou 

striebornej záušnice z kostrového hrobu 13/61 z IB (tab. 91: 52). Z hľadiska veľkosti nie sú krúžkové záušnice 

tohto variantu jednotné, pretože sa v hodnotenom súbore vyskytli ako menšie exempláre (s priemerom od 1,0 cm 

po 1,3 cm), ako aj záušnice väčších rozmerov (s priemerom od 1,7 cm po 2,0 cm). Všetky krúžkové záušnice 

variantu II1 majú oválny tvar, pretiahnutý do výšky.  

Variant II2  

Tento variant predstavujú krúžkové záušnice s tordovaným krúžkom a so široko preloženými koncami, ktoré 

sú viac alebo menej zaoblené (tab. 7: 1, 62: 45). Záušnice sú vyrobené z pomerne masívnej bronzovej tyčinky. 

Ich priemer sa pohybuje okolo 1,5 cm. Podobne ako záušnice variantu II2 aj tieto majú oválny tvar, ale pretiah-

nutý do šírky. 

Variant II3  

Variant II3 zastupujú krúžkové záušnice, ktoré majú tordovanú len polovicu krúžku, zatiaľ čo jeho zvyšná časť 

je hladká (tab. 41: 7, 91: 49). Sú vyrobené buď z tenkého bronzového, alebo zo strieborného drôtu. Oba konce 

záušníc sú preložené alebo umiestnené ďalej od seba. Záušnica z kostrového hrobu 30/52 z Chotína IA má jeden 

z koncov stočený do očka (tab. 41: 7). 

Krúžkové záušnice všetkých vyčlenených typov a variantov nemôžeme podobne ako vlasové krúžky považo-

vať v podmienkach vekerzugskej kultúry za chronologicky signifikantné nálezy. To, že vo vekerzugskom kroji 

boli veľmi obľúbeným typom ozdôb hlavy, dokladá nielen ich počet a značná variabilita typov, ale aj fakt, že ako 

ozdoby hlavy boli používané počas celej existencie vekerzugskej kultúry. Okrem chotínskych pohrebísk sa v rámci 

Slovenska krúžkové záušnice našli aj v žiarových hroboch na pohrebisku Preseľany nad Ipľom (Balaša, 1959, 

tab. 4: 14, 5: 3, 6).  

Rôzne tvarované predovšetkým bronzové krúžkové záušnice sú relatívne častou súčasťou inventárov hrobov 

na pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku, ale ani tu ich nemôžeme považovať za chrono-

logicky citlivé predmety a ich výskyt je obmedzený len na niektoré pohrebiská. Pomerne časté sú krúžkové zá-

ušnice na pohrebiskách Vámosmikola-Istvánmajor (Párducz – Laczus, 1969, tab. 53: 9 – 10), Tápiószele (Párducz, 

1966, tab. 12: 1, 19: 3, 51: 21, 66: 21) alebo Orosháza-Gyopáros (Juhász, 1976, obr. 5: 7), avšak úplne chýbajú  

v inventári hrobov na pohrebiskách Törökszentmiklós-Surján (Csalog – Kisfaludi, 1985) alebo Nyáregyháza 

(Kisfaludi, 2004). Zriedkavé sú na pohrebiskách Szentes-Vekerzug (Párducz, 1952; 1954; 1955) či Alsótelekes-

Dolinka (Patay, 1961; 1962; Patay – B. Kiss, 2001 – 2002). V prípade krúžkových záušníc je dôležité zistenie, 

že záušnice a náušnice rôznych typov, vrátane krúžkových, sú značne frekventovanou kategóriou ozdôb hlavy  

a jedným z charakteristických znakov ženských krojov v kultúrach a kultúrnych skupinách včasnej doby železnej 

v severopontsko-kaukazskom regióne. Tu sa našli aj také krúžkové záušnice, ktoré boli zdobené rôznymi záves-

kami napríklad v podobe jantárových a sklenených korálikov, bronzových záveskov a záveskov z prevŕtaných 

zvieracích zubov a rovnako ako vo vekerzugskej kultúre nemožno ich výskyt časovo úzko ohraničiť, pretože sa 

vyskytli v nálezových celkoch datovaných rámcovo do 6. až 3. stor. pred Kr., s výrazným ťažiskom najmä v zá-

vere 5. a v 4. stor. pred Kr. (Andruch, 1999, 19, 22, 24, obr. 1: 1 – 24; 2000, 114; Il’inskaja, 1975, tab. 5: 6 – 7, 

17: 9; Kozenkova, 1998, 33 nn., tab. 9; Petrenko, 1978, 40, tab. 16 – 27; Savčenko, 2005, 454 – 461). Nateraz 
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nie je zrejmé, či použitie malých jednoduchých krúžkových záušníc s priliehajúcimi či preloženými koncami  

v krojoch vekerzugskej kultúry súviselo s východným impulzom najmä zo severopontskej oblasti. Ak je datova-

nie východoeurópskych nálezov krúžkových záušníc podobných našim typom I a II spoľahlivé, tak v niektorých 

susedných kultúrnych regiónoch západne od územia rozšírenia vekerzugskej kultúry sa krúžkové záušnice javia 

ako staršie. Početné sú nálezy hladkých krúžkových záušníc spravidla s priliehajúcimi koncami (náš variant I1) 

na pohrebisku v Hallstatte, kde sa na základe sprievodných loďkovitých spôn typu Šmarjeta s určitosťou objavujú 

už v druhej polovici 7. stor. pred Kr. (Kromer, 1959a, tab. 89: 12; Stegmann-Rajtár, 1992, 108; 2009, 81; Stöllner, 

2002, 56). Pre uvedené pohrebisko je obzvlášť charakteristické najmä párové nosenie krúžkových záušníc, ne-

zriedka tiež v sadách (Kromer 1959a, tab. 43: 16, 52: 12, 13, 53: 5, 6, 54: 5, 63: 7, 76: 5, 7, 117: 13, 137: 9, 139: 

11, 182: 15, 18, 187: 12, 199: 8, 246: 11). Tu tiež nachádzame početnejšie priame paralely k tordovaným krúž-

kovým záušniciam variantu II1 (Kromer, 1959a, tab. 17: 24, 22: 10, 16).
40

 Kostrový hrob 188/54 z Chotína IA 

môžeme na základe hlinenej rebrovanej cisty valcovitého tvaru s početnými analógiami na sídliskových a pohre-

biskových lokalitách kalenderberskej skupiny (tab. 70: 3) zaradiť do stupňa HC2, príp. do HD1 (Griebl, 2004, 

246; Ranseder, 2006, 296, pozn. 382, 383, tab. 68: 2; Rebay, 2006, 110; Teržan, 1998, 514).  

3.1.1.3. Ozdoby hlavy – zhrnutie 

Ozdoby hlavy predstavujú na chotínskych pohrebiskách tvarovo veľmi rozmanitú kategóriu šperku. Sumari-

zujúc poznatky o chronologickom zaradení jednotlivých typov ozdôb hlavy, môžeme konštatovať, že ani vlasové 

krúžky ani záušnice nepatria k chronologicky citlivým predmetom, inými slovami, pokiaľ sa v nálezových celkoch 

nevyskytli spolu s dobre datovateľnými nálezmi, neplnia samy osebe funkciu chronologického kritéria. Zatiaľ čo 

hadovité záušnice máme k dispozícii z celého územia rozšírenia vekerzugskej kultúry (Kemenczei, 2009, 182,  

zoznam 7), obmedzuje sa použitie vlasových krúžkov a špirálovito stočených záušníc v ženských krojoch viac-

menej len na chotínske pohrebiská, príp. na pohrebisko Preseľany nad Ipľom. Aj krúžkové záušnice sú na oboch 

analyzovaných pohrebiskách frekventovanejšou kategóriou ozdôb než vo východnom Maďarsku, s výnimkou  

pohrebiska Alsótelekes-Dolinka. Tu sa v inventároch niektorých žiarových hrobov, príp. ako nálezy bez bližších 

nálezových okolností vyskytli väčšie otvorené bronzové nezdobené krúžky, vrátane drôtených exemplárov, ktoré 

mohli byť použité nielen ako náramky, ale tiež aj ako krúžkové záušnice (Patay, 1961, tab. 6: 6; 1962, tab. 3: 5, 

4: 7 – 9; Patay – B. Kiss, 2001 – 2002, obr. 20: 4, 10, 11). Charakter pohrebného rítu ale neumožňuje určiť presnú 

funkciu týchto predmetov, resp. spôsob, ako tieto boli nosené. Na niektorých pohrebiskách vo východnom Maďar-

sku registrujeme aj také typy ozdôb hlavy – záušníc, ktoré nepoznáme z nálezového materiálu z územia Slovenska. 

Okrem početnejšej skupiny veľkých krúžkových záušníc ciumbrudského typu ide v podmienkach vekerzugskej 

kultúry o ojedinelé typy záušníc, ako napríklad záušnice s menšou terčovitou hlavičkou zo žiarového hrobu 21 na 

pohrebisku Békéscsaba-Fényes (Kemenczei, 2001 – 2002, obr. 2: 1, 2). Ťažisko rozšírenia podobných záušníc, 

označovaných aj ako záušnice s hríbovitou hlavičkou, sa nachádza predovšetkým v lesostepnej oblasti východnej 

Európy, kde sú obzvlášť početné na pohrebiskách západopodolskej skupiny a sú známe aj na lokalitách zo včasnej 

doby železnej v susedných regiónoch Poľska (napríklad vo wysockej a lužickej kultúre). Uvedený typ ozdôb hlavy 

naposledy vyhodnotili A. Gawlik (2007, 219 – 240) a B. Polit (2010, 148 – 170). V oboch kultúrnych regiónoch 

sú datované do 7. stor. pred Kr. s ťažiskom v jeho druhej polovici, kde môžeme zaradiť aj hrob z Békéscsaby-

Fényes (Gawlik, 2007, 224, 237; Skoryj – Soltys – Belan, 2001, 132 n.). Zaujímavé je zistenie, že v severopont-

skej oblasti sa tento typ záušníc spravidla vyskytol spolu so schránkami mäkkýšov – ulitníkov z rodu Cypraea 

a so zlatými nášivkami v tvare ďatelinového trojlístka (Kovpanenko, 1970, obr. 3: 7, 8; Skoryj – Soltys – Belan, 

2001, obr. 8). Naopak, v prípade veľkých hladkých alebo tordovaných drôtených krúžkových záušníc ciumbrud-

ského typu s drobnými kužeľovitými koncami buď priliehajúcimi, alebo preloženými je na základe analýzy hrobo-

vých celkov zrejmé, že sa v podmienkach vekerzugskej kultúry používali dlhší časový úsek než záušnice s hrí-

bovitými hlavičkami. Záušnice ciumbrudského typu nepredstavujú početnú kategóriu ozdôb hlavy a vykazujú  

pomerne ohraničený areál výskytu (ciumbrudská skupina, vekerzugská kultúra, pohrebisko Donja Dolina a seve-

ropontská oblasť). Nezdobené exempláre, často vyrobené z drahých kovov sú charakteristickou súčasťou mate-

riálnej náplne ciumbrudskej skupiny, kde sa sporadicky objavujú pravdepodobne už v prvej polovici 7. stor. pred 

Kr. a ich počet narastá najmä v jeho druhej polovici.
41

 Podľa V. Vasilieva v hroboch z jej najmladšej fázy sa už 

                                                                 
40 Početné analógie k jednotlivým typom krúžkových záušníc, najmä však k variantom I1 a II1, nachádzame aj na hradisku 

kalenderberskej skupiny Molpír v Smoleniciach, ktorého zánik sa kladie na záver stupňa HC2 až začiatok stupňa HD1,  
čiže do druhej polovice až záveru 7. stor. pred Kr. podľa konvenčného datovania (Dušek – Dušek, 1984, tab. 15: 15, 53: 17, 
182: 4, 8; 1995, tab. 25: 14, 29: 21, 37: 23, 45: 7, 46: 35; Hellmuth, 2006a, 153 n.; 2006b, 201, 206; Parzinger – Stegmann-
Rajtár, 1988, 167 nn.).  

41 Na základe sprievodných nálezov železných hrotov šípov novočerkasského typu by kostrový hrob 2/1969 na pohrebisku 
Teiuş mohol patriť už do prvej polovice 7. stor. pred Kr., ale sprievodný nález železnej dýky typu akinakes, presnejšie typ 
Frata podľa A. Vulpe s anténovitou hlavicou umožňuje jeho datovanie až do druhej polovice 7. stor. pred Kr., pretože dýka 
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neobjavujú, hoci v danom prípade nemôžeme vylúčiť ich výskyt ešte v prvej polovici 6. stor. pred Kr. (Marinescu, 

1984, 80; Vasiliev, 1970; 1980, 98 n., tab. 18: 14, 19: 1 – 5).
42

 V prevažnej miere súbežné s rumunskými exem-

plármi sú nálezy podobných záušníc v ženských hroboch na pohrebisku Donja Dolina v severnej Bosne, kde ich 

pomocou sprievodných nálezov možno spoľahlivo zaradiť do druhej polovice 7. až prvej polovice 6. stor. pred Kr. 

(Teržan, 1974, 43; 1998, 515; Truhelka, 1904, tab. 40: 2, 42: 12, 13, 68: 12, 15, 70: 21, 22).
43

 Tu sa však presadil 

iný spôsob nosenia týchto záušníc, než aký pozorujeme vo vekerzugskej kultúre a ciumbrudskej skupine, a to ich 

nosenie v sadách na oboch spánkoch. Rovnako tvarovaný kruhový šperk, ktorý plnil funkciu nielen záušníc, ale 

často aj náramkov, je častým typom ozdôb na lokalitách, vrátane sídliskových v lesostepnej zóne severného Pri-

čiernomoria, kde je však rámcovo datovaný do 6. až 3. stor. pred Kr. a mnohí bádatelia tu jeho výskyt spájajú  

s tráckymi vplyvmi (Andruch, 1999, 22, obr. 3: 1 – 5; Petrenko, 1978, 49, 52, tab. 38; Puzikova, 1997, 64, 67). Je 

však zrejmé, že nálezy drôtených záušníc s kónickými koncami sú v prostredí ciumbrudskej skupiny staršie než 

v severopontskej oblasti a ich prítomnosť vo východných regiónoch Karpatskej kotliny tak nemožno spájať s vý-

chodnými vplyvmi. O niečo odlišnú situáciu zaznamenávame na pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo východ-

nom Maďarsku, kde sa okrem nezdobených exemplárov záušníc ciumbrudského typu vyskytli najmä tordované, 

ktoré môžeme považovať za prejav lokálneho vývoja tohto typu ozdôb a na základe sprievodných nálezov, ako 

napríklad sklenených korálikov s vrstvenými očkami, je zrejmé, že uvedený lokálny variant sa tu objavuje neskôr 

ako v ciumbrudskej skupine či na pohrebisku Donja Dolina, a to až od záveru 6. stor. pred Kr.
44 

Zaujímavé je ziste-

nie, že hodnotený typ ozdôb hlavy sa tu nateraz spoľahlivo vyskytol len na šiestich pohrebiskách (Szentes-Vekerzug: 

Párducz, 1954, tab. 6: 12, 17, 18, 17: 8 – 9, 24: 1, 13 – 14, 13: 17 – 18; 1955, tab. 3: 16 – 17; Alsótelekes-Dolinka: 

Patay, 1961, tab. 6: 9 – 10, 13 – 14; Tápiószele: Párducz, 1966, tab. 44: 11 – 12, 32, 34; 50: 26 – 31; 39: 27; Tisza-

vasvári-Csárdapart: Kemenczei, 2001 – 2002, obr. 11: 1; Piliny: Patay, 1955, tab. 16: 10 a Dédestapolcsány-

Verebce-tető: F. Tóth, 2012, tab. 4: 6 ). Ako tordované, tak aj menej frekventované hladké exempláre záušníc cium-

brudského typu sa tu na základe sprievodných nálezov spoľahlivo vyskytujú ešte do prvej polovice 5. stor. pred 

Kr. a nie, ako sa nesprávne domnieva T. Kemenczei, len do záveru 6. stor. pred Kr. (Kemenczei, 2009, 81).
45

 

Sumarizujúc uvedené zistenia týkajúce sa záušníc, môžeme konštatovať, že k najstarším typom ozdôb hlavy 

vo východokarpatskom regióne v dobe halštatskej patria veľké krúžkové záušnice ciumbrudského typu a drobné 

záušnice s hríbovitou hlavičkou. Prvý z uvedených typov záušníc sa v rámci ciumbrudskej skupiny, kde má svoj 

pôvod, vo svojom výskyte obmedzuje na 7. a prvú polovicu 6. stor. pred Kr. a v nálezovom materiáli vekerzug-

skej kultúry sa vyskytuje až do prvej polovice 5. stor. pred Kr. Naopak, nálezy záušníc s hríbovitou hlavičkou, 

ktoré majú bezpochyby východný pôvod, sú tu nanajvýš zriedkavé a nie sú mladšie ako záver 7. stor. pred Kr. Naj-

početnejšiu kategóriu ozdôb hlavy predstavujú hadovité záušnice, ktoré sa v ženskom kroji vekerzugskej kultúry 

plne presadili až v priebehu prvej polovice 6. stor. pred Kr. a nemôžeme vylúčiť, že ich prototypmi, aj napriek 

istému hiátu vo výskyte, boli masívne záušnice s preloženými pečatidlovitými či zhrubnutými koncami z pohre-

biskových lokalít z predskýtskeho obdobia v severopontsko-kaukazskom regióne. Nie je vylúčené, že samotná 

móda záušníc ako súčasti najmä ženského kroja do vekerzugskej kultúry prenikla z východných kultúrnych 

                                                                                                                                                                                                        

sa v rámci hodnoteného nálezového celku javí ako najmladší nález (Chochorowski, 1998, 479 n.; Vasiliev – Badea – Man, 
1973, obr. 4: 3; Vulpe, 1990, 50 nn.).  

42 Sporadicky sa mohli používať aj ako náramky. V mladších hroboch na pohrebisku Băiţa z druhej polovice 6. stor. pred Kr. 
sa tento typ ozdôb hlavy už nevyskytuje (Vasiliev, 1976b). 

43 Ešte západnejšie je jediný železný exemplár vo funkcii náramku doložený na pohrebisku Novo mesto vo východnom Slo-
vinsku, kde sa však v hrobe 32 v mohyle II nevyskytol spolu s chronologicky citlivými sprievodnými nálezmi a jeho výskyt 
v juhovýchodoalpskej oblasti halštatskej kultúry môžeme považovať za jedinečný (Križ, 1997, tab. 23: 1, 2). 

44 Klasické záušnice ciumbrudského typu, t. j. hladké exempláre spravidla s priliehajúcimi kónickými koncami, sú relatívne 
početné najmä na pohrebisku Alsótelekes-Dolinka, kde sa však tieto v hroboch nevyskytli spoločne s chronologicky citli-
vými nálezmi (hroby 16, 33, 43 a 50: Kemenczei, 2009, tab. 134: 22, 23, 135: 2, 12, 14; Patay, 1961, tab. 6: 5, 10, 13, 14). 
Hoci začiatok pochovávania na tomto pohrebisku je rámcovo datovaný do druhej až tretej tretiny 7. stor. pred Kr. (Patay – 
B. Kiss, 2001 – 2002, 140), niektoré nálezy ukazujú, že sa tu pochovávalo ešte v závere 6., príp. v prvej polovici 5. stor. 
pred Kr. Zo žiarového hrobu 165 pochádza bronzový náramok so široko preloženými koncami v tvare značne štylizova-
ných hadích hlavičiek, ktoré majú priame analógie v kostrovom hrobe 57 na pohrebisku Szentes-Vekerzug, ktorý na základe 
sklenených korálikov s vrstvenými očkami patrí na koniec stupňa HD2, príp. do stupňa HD3 (Párducz, 1954, obr. 13: 1; 
Patay – B. Kiss, 2001 – 2002, obr. 14: 3). Žiarový hrob 50 s fragmentárne zachovaným železným dvojkrídielkovitým hro-
tom šípu s dlhou tuľajkou však nepochybne patrí najneskôr do druhej polovice 7. stor. pred Kr. (Kemenczei, 1994, 84, 88 n., 
obr. 3: 7).  

45 V inventári žiarového hrobu 32 na pohrebisku Tiszavasvári-Csárdapart sa našla šálka s pásikovým uškom, vysoko vytiah-
nutým nad okraj a s dvoma rohatými výčnelkami (Kemenczei, 2001 – 2002, obr. 11: 6) a v žiarovom hrobe 27 na pohrebi-
sku Szentes-Vekerzug okrem sklenených korálikov aj zlaté rozetkovité nášivky, ktoré majú priame analógie v kostrovom 
hrobe z Mezőtúru so sponou s ozdobnou pätkou zo stupňa HD3 (Kemenczei, 2001 – 2002, obr. 4: 11 – 15; Kisfaludi, 1983, 
obr. 1: 1 – 4; Párducz, 1954, 83, tab. 5: 15 – 20, 6: 1 – 15, 19). V žiarovom hrobe 34 sa jedna hladká a jedna tordovaná  
záušnica nachádzala spolu s veľkými valcovitými sklenenými korálikmi s vrstvenými očkami, typickými pre stupne HD3  
a LTA (Kemenczei, 2009, tab. 70: 11 – 17; Párducz, 1954, tab. 9: 18 – 20, 10: 1 – 17, 11: 1 – 32; Stöllner, 2002, 75).  
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regiónov, avšak časť typov a variantov záušníc je v podmienkach danej kultúry už nepochybne miestna (napríklad 

hadovité záušnice).  

3.1.2. Ozdoby hrdla  

Ozdoby hrdla môžeme na základe nálezov z chotínskych pohrebísk rozdeliť do troch skupín. Do prvej skupiny 

patrí v podmienkach vekerzugskej kultúry jedinečný bronzový tyčinkový nákrčník. Druhú skupinu reprezentujú 

náhrdelníky zložené z materiálovo a typovo rôznorodých korálikov a k tretej skupine ozdôb hrdla zaraďujeme 

závesky.
46

 

3.1.2.1. Nákrčník 

Nákrčník zo žiarového hrobu 23/61 z Chotína IB nepochybne patrí k výnimočným ozdobám hrdla nielen v pod-

mienkach oboch hodnotených pohrebísk, ale vo vekerzugskej kultúre celkovo. Ide o otvorený bronzový tyčinkový 

exemplár, ktorého oba konce sú lopatkovito roztepané a zaoblené. Jeden z koncov je neúplný. Telo nákrčníka je 

po celej svojej dĺžke zdobené skupinkami priečnych línií, ktoré sú nanášané v pravidelných odstupoch. Nákrčník 

je na niektorých miestach pokrytý tenkou zlatou fóliou (tab. 96: 18; Dušek, 1966, 87, tab. 52: 18; Novotná, 1984, 

70 n., tab. 64: 387).
47

 Nákrčník nemá ani v susedných, ani vo vzdialenejších kultúrnych regiónoch bližšie analó-

gie, ktoré by umožnili jeho presnejšie chronologické zaradenie. To je zároveň sťažené aj absenciou sprievodných 

nálezov v tomto hrobe.
48

 Naopak, ďalší bronzový tyčinkový nákrčník z kostrového hrobu 78 na pohrebisku 

Szentes-Vekerzug má priame analógie v bronzových nákrčníkoch typu Klukowo z nálezísk pomorskej kultúry, 

datovaných do stupňa HD a v podmienkach vekerzugskej kultúry ide pravdepodobne o import z Poľska (Kemen-

czei, 2009, 85, tab. 76: 6 – 8; Pabst-Dörner, 2000, 96 n., 166, obr. 15: 3, mapa 21, zoznam 20c).  

3.1.2.2. Náhrdelníky a ich komponenty  
Náhrdelník predstavuje v podmienkach vekerzugskej kultúry jeden z najrozšírenejších typov ozdôb hrdla. Z hľa-

diska materiálov a typov sa skladal z rôznych komponentov, ktoré sa často vzájomne kombinovali. Najpočetnejšiu 

skupinu komponentov náhrdelníkov, ktorá je zároveň aj typologicky najrozmanitejšia, tvoria koráliky. Tie boli 

zhotovované z rôznych materiálov, a to zo skla, keramickej hmoty, jantáru, kosti a z kovov.
49

 Okrem korálikov 

sú na oboch hodnotených pohrebiskách ako súčasti náhrdelníkov doložené jednak dlhšie bronzové špirálky, príp. 

malé plechové krúžky s preloženými koncami a jednak prevŕtané schránky mäkkýšov – ulitníkov z rodu Cypraea 

(„slimáky Cypraea“).  

                                                                 
46 Počet korálikov či iných komponentov je určujúci pre definovanie náhrdelníka, ktorý vždy pozostával z viacerých predmetov, 

ktoré boli pôvodne navlečené na šnúrku z organického materiálu, zatiaľ čo ozdoby hrdla v podobe jedného predmetu zara-
ďujeme len k záveskom (Horňák, 2006, 39, pozn. 5).  

47 Nákrčník sme pre potreby vypracovania katalógu chotínskych pohrebísk a celkového vyhodnotenia materiálu nemali k dis-
pozícii, pretože nie je uložený v depozite Podunajského múzea v Komárne a nemáme ani informácie o tom, kde by sa ku 
dnešnému dňu mohol nachádzať. Nie je tak vylúčené, že sa stratil. 

48 Z birituálneho pohrebiska hornosliezsko-malopoľskej skupiny lužickej kultúry v Świbie z hrobu 102 s bronzovou harfovi-
tou sponou pochádza bronzový tyčinkový nákrčník s hákovitými koncami zdobený na oblúku identicky ako exemplár zo 
žiarového hrobu 23/61 z Chotína IB (Gedl, 1999, obr. 4: 3). Z mohylového pohrebiska Kelermes zo 7. stor. pred Kr. pochádza 
z výskumov D. G. Šul´ca zlatý nákrčník s lopatkovito roztepanými koncami, ktorého nálezové okolnosti sú však nejasné 
(Galanina, 1997, 136, obr. 29).  

49 Pri stanovení materiálu korálikov, a to hlinených, sklenených, jantárových a niektorých kovových, vychádzame z určení 
doc. Ing. A. Plška, CSc., z Trenčianskej univerzity A. Dubčeka, pri ktorých sa na analýzu materiálu použila predovšetkým 
nedeštruktívna metóda mikroskopických fotografií. Takto boli v hodnotenom súbore rozpoznané aj olovené koráliky, pres-
nejšie v kostrových hroboch 109/53 a 129/53 z IA (tab. 47: 50, 52: 6 – 12) a v kostrovom hrobe 97/62 z IB (tab. 115: 20 – 30). 
Koráliky zo žiarových hrobov 40/53 (sklenený melónovitý korálik) a 114/54 (niekoľko sploštených guľovitých sklenených 
korálikov) z Chotína IA, z kostrových hrobov 108/53 (niekoľko sploštených guľovitých sklenených korálikov), 109/53  
(sploštený guľovitý sklenený korálik), 115/53 (veľký sklenený korálik so 4 pármi vrstvených očiek), 161/53 (veľký valco-
vitý korálik zdobený vetvičkovitým ornamentom, pravdepodobne keramická hmota), 175/53 (niekoľko malých sploštených 
guľovitých korálikov, pravdepodobne keramická hmota) a 266/54 (sploštený guľovitý korálik so 4 jamkami bez zachova-
nej výplne, pravdepodobne keramická hmota) z Chotína IA a z kostrového hrobu 26/61 (sploštený guľovitý sklenený korá-
lik) z Chotína IB boli podrobené aj detailným chemickým analýzam, ktorých výsledky a ich vyhodnotenia boli nedávno 
publikované (Brill, 1999a, 49 n.; 1999b, 59; Brill – Stapleton, 2012 – uvedenú publikáciu sme v čase finalizácie našej práce 
nemali k dispozícii). 
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Pre potreby typologicko-chronologického vyhodnotenia náhrdelníkov sme komponenty, ktoré ich tvorili, roz-

delili do niekoľkých skupín podľa materiálu, z ktorého boli vyrobené, a následne podrobili analýze.
50

 Smerodajnou 

pre vypracovanie typologického členenia jednotlivých skupín korálikov, a to hlinených, sklenených, jantárových 

a kovových, bola prítomnosť alebo absencia výzdoby na ich povrchu.
51

 Zdobené exempláre sme ďalej členili na 

varianty na základe typu, resp. charakteru výzdoby a nezdobené na základe tvaru.  
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Obr. 7 Chotín IA, IB. Percentuálne zastúpenie korálikov podľa mate-

riálu, z ktorého boli vyrobené 
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Obr. 8 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie 

korálikov zo skla, keramickej hmoty a jantáru 

 Obr. 9 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie 

korálikov zo skla, keramickej hmoty a jantáru 

 

Koráliky tvoria v rámci nálezového materiálu z oboch chotínskych pohrebísk najpočetnejšiu skupinu hrobo-

vých príloh. Dokopy bolo na oboch hodnotených pohrebiskách nájdených 1 901 exemplárov, z nich 1 468 pripadá 

na Chotín IA a zvyšných 433 na Chotín IB.
52

 Najčastejšie sú v hodnotenom súbore zastúpené koráliky z keramickej 

hmoty, sklenené a jantárové exempláre sa vyznačujú nižšou frekvenciou výskytu (obr. 7). Koráliky vyrobené  

z rôznych kovov (bronz, drahé kovy a olovo) a kostené koráliky sú v hroboch doložené len sporadicky (obr. 7). 

                                                                 
50 Pomerne malý počet korálikov v mnohých hroboch dávajú niektorí bádatelia do súvisu so zhotovovaním korálikov aj z orga-

nických materiálov, ktoré sa v dôsledku nepriaznivých pôdnych a klimatických podmienok nezachovali (Makarová, 2008, 
105, 107; Veliačik, 1983, 84). 

51 Unikátnou je prítomnosť piatich korálikov z morského koralu oranžovej farby v kostrovom hrobe 42 na pohrebisku v Nyáre-
gyháze, v ktorom bol pochovaný dospelý muž vo veku 30 – 35 rokov (Kisfaludi, 2004, 172, tab. 16: 3). Tri koráliky z mor-
ského koralu pochádzajú aj zo žiarového hrobu 165 na pohrebisku Sándorfalva-Eperjes, ktorý na základe sprievodných 
nálezov s určitosťou patrí už do neskorej doby halštatskej, nie skôr ako na koniec stupňa HD2 (Galántha, 1982 – 1983, 119, 
obr. 11: 6, 9). Do neskorej doby halštatskej, pravdepodobne do stupňa HD3 patrí aj hrob 29 zo Soprone-Krautackeru (Jerem, 
1981a, 114, obr. 7: 4). 

52 Pôvodný počet korálikov na oboch pohrebiskách bol vyšší, keďže časť korálikov sa zachovala buď vo fragmentárnom stave, 
alebo bola značne deformovaná, čo znemožňuje stanoviť ich presný počet. V prípade kovových korálikov sme brali do úvahy 
iba tie exempláre, ktoré na základe ich funkčnej polohy v hrobe boli s určitosťou použité ako ozdoby hrdla a nie ako vlasové 
krúžky.  
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Typologické členenie korálikov predovšetkým z pohrebísk vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku v znač-

nej miere sťažujú jednak chýbajúce prírodovedné analýzy korálikov, ktoré by presne  stanovili typ materiálu, 

z ktorého boli vyrobené, a tak spoľahlivo odlíšili sklenené koráliky od hlinených, jednak rozšírený žiarový rítus, 

na základe ktorého bola časť hrobovej výbavy, vrátane korálikov, deformovaná či dokonca roztavená.
53

 Práve 

absencia prírodovedných analýz materiálu, z ktorého boli koráliky vyrobené, spôsobila, že mnohí autori publi -

kácií k jednotlivým lokalitám vekerzugskej kultúry zaradili k skleneným korálikom aj exempláre z keramickej 

hmoty. Aj posledné spracovanie korálikov vekerzugskej kultúry z pera T. Kemenczeia sa nesie v  podobnom 

duchu, pretože autor tu vôbec nerozlišuje medzi korálikmi zo skla a z hliny a pri typologickej analýze nesprávne 

priradil všetky koráliky okrem kovových a jantárových exemplárov ku skleneným (Kemenczei, 2009, 88 – 90).
54

 

Pomerne malé množstvo náhrdelníkov sa skladalo z tých istých korálikov, čiže komponentov identických nielen 

materiálovo, ale aj typologicky. Častejšie sa stretávame s náhrdelníkmi, ktoré tvorili typologicky a materiálovo 

odlišné komponenty. Jednotlivé náhrdelníky sa navzájom líšia aj počtom použitých korálikov, ktoré ich tvorili. 

Nemenej dôležitá je aj funkcia korálikov a ich interpretácia ako ozdôb tela či odevu. Ich presné funkčné naznačenie 

umožňuje pozorovanie ich polohy v hrobe voči kostrovým pozostatkom pochovaného jedinca, ktoré je možné len 

v prípade kostrových hrobov. Na základe ich funkčnej polohy v hodnotených hroboch je zrejmé, že koráliky 

neboli len súčasťami náhrdelníkov, keď boli nachádzané spravidla v okolí krčných stavcov, resp. hrdla či v prie-

store hrude, ale zdobili aj iné časti ľudského tela či dokonca niektoré časti odevu. Ich poloha v tesnej blízkosti 

kostí predlaktia či rúk môže indikovať jednak ich použitie ako súčastí kombinovaných náramkov, jednak mohli 

byť našívané na rukávy odevu.
55

 Ich poloha v blízkosti lebky či pod lebkou môže naznačovať ich upevnenie – 

našitie buď na čelenku, alebo textilnú pokrývku hlavy pochovaných jedincov.
56

 

3.1.2.2.1. Sklenené koráliky 

Sklenené koráliky z hrobových celkov z Chotína IA a IB predstavujú typologicky pomerne variabilnú skupinu 

nálezov. Na základe prítomnosti alebo absencie výzdoby na ich povrchu ich môžeme rozdeliť na dva základné 

typy (nezdobené a zdobené koráliky), ktoré následne členíme na varianty, príp. subvarianty. Kým v Chotíne IA 

predstavujú sklenené koráliky z hľadiska početnosti druhú najpočetnejšiu skupinu súčastí náhrdelníkov, v Chotíne 

IB sú početnejšie ako koráliky, vyrobené z keramickej hmoty (obr. 8, 9). Zaujímavou sa javí tiež skutočnosť, že 

v Chotíne IB sa sklenené, ako aj jantárové koráliky vyskytli, s výnimkou birituálneho hrobu 16/61, iba v kostrových 

hroboch.  

Typ I – nezdobené sklenené koráliky  

Pri nezdobených sklenených korálikoch sme na základe ich tvaru vyčlenili tri varianty, z ktorých variant I1 

bol zastúpený na oboch hodnotených pohrebiskách, zatiaľ čo varianty I2 a I3 pochádzajú výlučne z hrobov z Cho-

tína IA.  

Variant I1  

Variant I1 zastupujú guľovité sploštené koráliky malých (priemer okolo 0,3 – 0,4 cm), stredne veľkých (prie-

mer 0,5 – 1,0 cm) a väčších rozmerov (priemer okolo 1,15 – 1,2 cm) tmavomodrej, tyrkysovomodrej a fialovej 

farby (napríklad tab. 47: 53). Majú buď kruhový, alebo mierne oválny tvar. Kruhový, príp. mierne oválny menší 

otvor je umiestnený symetricky, ako aj mierne asymetricky. Niektoré koráliky sú sploštené výrazne, iné sú už  

takmer guľovité. Na niektorých korálikoch sú makroskopicky zreteľne viditeľné stopy po technike ich zhotovenia, 

pri ktorej sa koráliky natáčali na tyčinku (napríklad kostrový hrob 131/53 z IA, tab. 53: 21).  

Variant I2  

Málo frekventovaný variant I2 reprezentujú súdkovité koráliky tmavomodrej farby a veľmi malých rozmerov 

(priemer 0,3 cm). Majú tenšie steny a väčší kruhový otvor je umiestnený symetricky (napríklad tab. 67: 19).  

                                                                 
53 Napríklad M. Dušek na začiatku opisnej časti katalógu uvádza, že koráliky, ktoré sú v ňom uvádzané ako hlinené, sú v sku-

točnosti vyrobené zo skorodovaného skla (Dušek, 1966, 45). 
54 Makroskopicky nie je vždy možné stanoviť materiál, z ktorého bol korálik zhotovený. Uvedené sa týka najmä sklenených  

a hlinených exemplárov. Predovšetkým pri hlinených korálikov môže ísť už o prechodné formy medzi keramikou a sklom, 
keď korálik môže mať hlinené jadro, ale na povrchu je už otavený. 

55 Napríklad kostrové hroby 12/52 a 26/52 z Chotína IA. V  severopontskej oblasti boli kombinované náramky z rôznych 
korálikov veľmi obľúbeným typom ozdôb horných končatín najmä v neskoroskýtskom období, čiže v 4. a 3. stor. pred Kr. 
a často zdobili aj krúžkové záušnice (Kubyšev et al., 1982, 138; Mel´jukova, 1999, 61; Petrenko, 1978, 49).  

56 Napríklad kostrové hroby 145/53 a 170a/53 z Chotína IA. Koráliky boli často našívané na odev či pokrývky hlavy najmä  
v severopontskej oblasti počas celej včasnej doby železnej (napríklad Nosaki: Kurgannye mogil´niki Rjasnye Mogily 
i Nosaki, 1977, 112 n.). V prípade mužských hrobov, v ktorých je výskyt korálikov zriedkavý a kvantitatívne pomerne ohrani-
čený, boli koráliky použité nielen ako ozdoby tela, ale aj ako ozdoby tulcov na šípy či gorytov, alebo súčastí konských po-
strojov. Niekedy koráliky zdobili aj textilné puzdrá na hroty kopijí či zrkadiel (Petrenko, 2006, 93). Z  pohrebiskových  
lokalít zo skýtskeho obdobia z Altaja máme doklady použitia korálikov aj ako gombíkov (Kirjušin – Stepanova, 1999, 66 n.).  
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Variant I3  

K variantu I3 môžeme priradiť jeden väčší guľovitý, nevýrazne sploštený korálik svetlozelenej farby (priemer 

1,0 cm) z kostrového dvojhrobu 189a, b/54 z IA. Má kruhový tvar a kruhový otvor väčších rozmerov je umiest-

nený mierne asymetricky (tab. 69: 42). 

Nezdobené sklenené koráliky síce nepatria k typologicky rozmanitej skupine sklenených korálikov, ale na cho-

tínskych pohrebiskách ich nielen v kostrových, ale aj v žiarových hroboch registrujeme pomerne často. Najčastejšie 

sa nezdobené sklenené koráliky v hroboch vyskytli spoločne s nezdobenými hlinenými alebo hlinenými korálikmi  

s vlnovkou, príp. spolu s jantárovými korálikmi.  

Nezdobené sklenené koráliky sú doložené aj na iných pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo východnom Ma-

ďarsku (napríklad Szentes-Vekerzug: Párducz, 1954, tab. 8: 10, 9: 9, 21: 16). Naopak, nanajvýš sporadické sú ich 

nálezy na pohrebisku Sanislău v severozápadnom Rumunsku, kde sa v miestnom kroji uprednostňovali hlinené 

koráliky (Németi, 1982, 123). Nezdobené sklenené koráliky rôznych farieb a tvarov boli obzvlášť obľúbeným 

typom ozdôb jednak v juhovýchodoalpskej oblasti halštatskej kultúry s ťažiskom vo východnom Slovinsku (bližšie 

pozri Kunter, 1995; príp. Venclová, 1990, 179), jednak aj v severopontskej oblasti vo včasnej dobe železnej  

(Alekseeva, 1978, 58 – 73, tab. 33, 34; Petrenko, 1967, tab. 23). Ide o typ ozdôb, ktorý bol používaný na širokom 

priestranstve od doby bronzovej až po záver doby železnej a nezdobené sklenené koráliky tak môžeme zaradiť ku 

skupine korálikov s minimálnou chronologickou citlivosťou (Horňák, 2006, 38; Stöllner, 2002, 75).  

Typ II – zdobené sklenené koráliky  

Zdobené sklenené koráliky (obr. 10) môžeme z hľadiska charakteru výzdoby ich povrchu členiť na tri varianty  

a tie následne na subvarianty na základe ich farby, príp. tvaru. Sklenené koráliky typu II sú doložené len na 

pohrebisku Chotín IA.  

 

 

Obr. 10 Chotín IA. Zdobené sklenené koráliky 

 

Variant II1 – guľovité sploštené koráliky s vlnovkou 

Subvariant II1a  

Subvariant II1a reprezentujú guľovité, mierne sploštené koráliky modrej farby, ktoré sú po celom svojom 

obvode zdobené plastickou vlnovkou. Majú väčšie rozmery (1,3 x 1,4 cm), nepatrne oválny tvar, hrubšie steny 

a menší kruhový otvor je umiestnený symetricky. Vlnovka je pomerne hlboká a je vyplnená sklovitou hmotou 

buď priesvitnej svetlomodrej, alebo matnej mliečnej farby (tab. 69: 68, 69). Vlnovka sa na telo korálika buď vta-

vovala (obr. 69: 68), alebo sa najprv do tela vybrúsila a potom sa vyplnila sklovitou pastou (obr. 69: 69).
57

 

Subvariant II1b  

Subvariant II1b v hodnotenom súbore zastupuje iba jeden guľovitý sploštený korálik svetlozelenej farby z kos-

trového hrobu 43/52 z IA, zdobený po celom svojom obvode pomerne hlbokou vlnovkou, vyplnenou priesvitnou 

sklovitou hmotou svetložltej farby (tab. 46: 9).  

Variant II2 – melónovité koráliky  

Subvariant II2a  

K subvariantu II2 zaraďujeme melónovité koráliky väčších rozmerov (priemer od 1,1 cm po 1,4 cm) svetloze-

lenej farby. Sú nepravidelne tvarované a počet rebier sa pohybuje od 4 do 7. Rebrá spravidla nie sú rovnako veľké  

a sú asymetrické. Mierne oválny otvor menších rozmerov je umiestnený asymetricky (napríklad tab. 11: 24).  

Subvariant II2b  

K subvariantu II2b patrí melónovitý korálik menších rozmerov tmavomodrej farby z kostrového dvojhrobu 

189a, b/54 z IA. Má štyri takmer pravidelné rebrá a je takmer štvorcový. Kruhový otvor je umiestnený symetricky 

(tab. 69: 67). 

                                                                 
57 Podľa určenia doc. Ing. A. Plška, CSc. 
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Variant II3 – koráliky s vrstvenými očkami  

Subvariant II3a 

Tento subvariant zastupujú guľovité sploštené koráliky menších (priemer 0,8 cm) a väčších rozmerov (prie-

mer 1,2 cm) buď svetložltej, alebo tmavožltej až oranžovožltej farby, zdobené po celom svojom obvode radom 

malých očiek tmavomodrej farby, ktoré sú po vonkajšom obvode olemované bielou farbou. Koráliky majú kru-

hový tvar a menší kruhový otvor je umiestnený symetricky, ako aj mierne asymetricky (napríklad tab. 11: 26).  

Subvariant II3b 

K subvariantu II3b zaraďujeme guľovité, mierne sploštené koráliky menších rozmerov (priemer okolo 0,8 – 

0,9 cm) tyrkysovomodrej farby, ktoré sú po celom svojom obvode zdobené očkami tmavomodrej farby. Tieto 

boli po vonkajšom obvode olemované bielou farbou. Očká boli na telo korálika umiestnené buď v jednom rade 

po jednom väčšom očku (štyri očká vedľa seba), alebo v jednom rade po dvoch očkách menších rozmerov nad 

sebou (v počte štyri). Nedeformované exempláre majú kruhový tvar a  menší otvor je umiestnený symetricky 

(napríklad tab. 11: 27).  

Subvariant II3c 

Subvariant II3c zastupujú dva guľovité koráliky väčších rozmerov (priemer okolo 1,0 – 1,1 cm) tyrkysovomod-

rej farby, ktoré sú zdobené kombináciou vrstvených očiek a plastických výčnelkov (kostrový hrob 43/52). Pomerne 

veľké tmavomodré očká sú olemované bielou farbou a na telo korálika sú nanášané v súvislom rade po jednom 

očku. V blízkosti oboch otvorov má korálik štyri malé pozdĺžne výčnelky sýtožltej farby.
58

 Koráliky majú kruhový 

tvar a symetricky umiestnený kruhový otvor menších rozmerov (tab. 46: 7, 8). 

Ak vynesieme jednotlivé hroby, v ktorých inventári sa vyskytli sklenené koráliky, na plán pohrebiska Chotín 

IA, potom ich istú koncentráciu tu pozorujeme najmä v južnej polovici pohrebiska (obr. 11). Ich výraznejšia 

kumulácia je doložená najmä v navzájom susediacich kvadrantoch 59, 60 a 61, ako aj 52, 53 a 54. Na pohrebisku 

Chotín IB zaznamenávame istú kumuláciu hrobov so sklenenými korálikmi najmä v kvadrantoch 8 a 19 (obr. 12).  

Zdobené sklenené koráliky z hrobov na oboch chotínskych pohrebiskách sú síce typologicky rozmanitejšou 

skupinou súčastí náhrdelníkov ako nezdobené sklenené koráliky, ale v hodnotenom súbore sú zastúpené len veľ-

mi malým počtom exemplárov. Naopak, najmä koráliky s vrstvenými očkami sú na niektorých pohrebiskách  

vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku pomerne časté (napríklad Orosháza-Gyopáros: Juhász, 1976, 

obr. 3: 3 – 4, 4: 9 – 10, 5: 2, 7: 6, 8: 6, 9; Szentes-Vekerzug: Párducz, 1954, tab. 5: 13 – 14, 20, 24, 8: 10, 24, 

9: 9, 10: 1 – 17, 11: 1 – 13, 11: 35, 14: 13 – 20, 16: 10 – 22; Törökszentmiklós-Surján: Csalog – Kislafudi, 1985, 

obr. 2: 11, 24; Tiszavasvári-Dózsa telep: Kemenczei, 2009, tab. 101: 21, 104: 9 – 11, 113: 22; Békéscaba-Fényes: 

Párducz, 1943, tab. 8: 8, 10, 9: 17 – 25), ale na niektorých pohrebiskách úplne chýbajú (napríklad Heves: Szabó, 

1969; Alsótelekes-Dolinka: Patay, 1961; 1962; Patay – B. Kiss, 2001 – 2002; Eger-Nagyeged: Fodor, 2001 či 

neúplne preskúmané pohrebisko Dédestapolcásy-Verebce-tető: F. Tóth, 2012).
59

 Výraznú koncentráciu týchto 

korálikov v rámci celého územia rozšírenia vekerzugskej kultúry registrujeme na pohrebisku Szentes-Vekerzug. 

Sklenené koráliky zdobené očkami naposledy, hoci nie tak nedávno, komplexne vyhodnotila K. Kunter, ktorá ich 

spracovala nielen z typologicko-chronologického hľadiska, ale aj presne zmapovala ich výskyt v Európe a pri-

ľahlých oblastiach (napríklad Blízky Východ a severopontsko-kaukazský kultúrny región) a v Európe definovala 

ich ťažisko rozšírenia najmä v Dolenjsku, Čechách, severnom Bavorsku a vo francúzskej Champagni (Kunter, 

1995, katalóg nálezov 238 – 433, mapa 1). Korálikmi zdobenými vrstvenými očkami z nálezísk z Čiech a Moravy 

sa podrobne zaoberala N. Venclová (1990). Tieto koráliky v rôznom prevedení sú časté aj na náleziskách v seve-

ropontsko-kaukazskej oblasti, kde sú rámcovo datované do 6. až 4., príp. do prvej polovice 3. stor. pred Kr. (Alek-

seeva, 1975, 55, tab. 16; 1978, 39; 1982, 41; Kunter, 1995, 385 nn.). Podľa K. Kunterovej a ďalších bádateľov 

spadá ťažisko ich najfrekventovanejšieho výskytu v strednej a juhovýchodnej Európe do 5. stor. pred Kr., ale prvé 

exempláre sa tu objavujú už v závere stupňa HD2, resp. v poslednej štvrtine 6. stor. pred Kr. podľa konvenčného 

datovania (Horňák, 2006, 38; Kunter, 1995, 31 nn., 227 nn.; Stöllner, 2002, 75; Venclová, 1994, 118).
60

 Preto 

sklenené koráliky s vrstvenými očkami môžeme priradiť ku skupine korálikov s čiastočnou chronologickou 

výpovednou hodnotou, pri ktorých vieme pomerne spoľahlivo určiť aspoň jednu hranicu doby ich výskytu (Horňák, 

                                                                 
58 Podľa doc. Ing. A. Plška, CSc. ide o sklovitú hmotu a nie o sklo. 
59 Pomerne zriedkavé sú ich nálezy na pohrebiskách kultúry Ferigile (Vulpe, 1967, obr. 22, 30: 2).  
60 Podľa T. Stöllnera v oblastiach ležiacich severne od Álp patria sklenené koráliky s  vrstvenými očkami do stupňa LTA  

a v danom regióne sa vo svojom výskyte obmedzujú práve na včasnolaténske obdobie. V nálezových celkoch, spoľahlivo 
datovaných do stupňa HD3 sa tento typ korálikov objavuje ešte zriedkavo (Stöllner, 2002, 75). Rovnako vo východnom 
Slovinsku sa rôzne varianty a subvarianty sklenených korálikov s vrstvenými očkami v hroboch spravidla nachádzajú spo-
ločne s mladšími typmi certoských spôn podľa B. Teržanovej (najmä typy V, VI a XIIIa), príp. so včasnolaténskymi typmi 
predmetov ako opaskové garnitúry či prilby typu Negova a sú tak datované až do stupňov HD3 a LTA (napríklad Stična: 
Gabrovec et al., 2006, 71: 1 – 3, 72: 43 – 46, 48 – 52; Magdalenska gora: Tecco Hvala – Dular – Kocuvan, 2004, tab. 76: 15, 
16, 95: 18, 134: 8; Novo mesto: Knez 1986, tab. 26: 1, 2, 31: 1, 2, 35: 1 – 9, 36: 1 – 5 alebo Dolenjske Toplice: Teržan, 1976, 
tab. 6: 3, 6).  
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2006, 38). Na niektorých pohrebiskách vo východnom Maďarsku sú sporadicky doložené aj veľké valcovité skle-

nené žlté koráliky, zdobené v strednej časti radom modrobielych vrstvených očiek a po oboch okrajoch malými 

žltými výčnelkami. Tieto koráliky pochádzajú z kostrového hrobu z Mezőtúru zo stupňa HD3, pravdepodobne  

z jeho záveru (bližšie podkapitola 3.2.1.1.; Kisfaludi, 1983, obr. 1: 7), zo žiarového hrobu 35 z Törökszentmiklósa-

Surján (Csalog – Kisfaludi, 1985, obr. 2: 24) a zo žiarového hrobu 34 na pohrebisku Szentes-Vekerzug (Párducz, 

1954, 32, tab. 10: 1 – 7, 8). Sklenené koráliky zdobené vlnovkou či cikcakovitou výzdobou v rôznom farebnom 

prevedení sú obzvlášť typické pre halštatskú skupinu východného Slovinska (dolenjská skupina), kde sú datované 

už do stupňa HC2 a môžeme ich tak považovať za staršie ako koráliky s vrstvenými očkami (Guštin, 1996, 120; 

Haevernick, 1983, 4 n.; Kunter, 1995, 355; Rebay, 2006, 187 n.). Podobne ako pri nezdobených sklenených koráli-

koch je ich chronologická citlivosť minimálna, pretože ich ťažisko rozšírenia sa kryje so stupňom HD a objavujú 

sa až do včasnolaténskeho obdobia (Purowski, 2010, 58 n.; Stöllner, 2002, 75). Ich spoluvýskyt so sklenenými 

korálikmi s vrstvenými očkami v niektorých hrobových celkoch na pohrebisku Chotín  IA dokladá ich výskyt 

minimálne do záveru 6. stor. pred Kr., príp. do prvej polovice 5. stor. pred Kr. (kostrový hrob 43/52 z Chotína  

IA). Vo vekerzugskej kultúre (napríklad Szentes-Vekerzug: Párducz, 1954, tab. 27: 3), ako aj v severopontsko-

kaukazskej oblasti patria sklenené koráliky s vlnovkou oproti korálikom s vrstvenými očkami k málopočetnej 

kategórii ozdôb hrdla (Alekseeva, 1975, 60, tab. 16). Sklenené melónovité koráliky sú v podmienkach vekerzug-

skej kultúry obzvlášť početné na pohrebisku Szentes-Vekerzug, kde sa vyskytli v hrobových celkoch so sklene-

nými korálikmi s vrstvenými očkami, vďaka ktorým ich tak možno zaradiť do neskorej doby halštatskej (Párducz, 

1954, tab. 11: 33, 23: 3; 1955, tab. 1: 7, 2: 30, 3: 18).
61

 Uvedené konštatovanie týkajúce sa chronologického 

zaradenia melónovitých korálikov v podmienkach vekerzugskej kultúry potvrdzujú aj niektoré hrobové celky   

z Chotína IA (žiarový hrob 40/53). Zaujímavé je zistenie, že v nálezových celkoch vekerzugskej kultúry neboli 

zatiaľ spoľahlivo doložené sklenené koráliky s kruhovými očkami, ktorých nálezy sú frekventované najmä v juho-

východoalpskej oblasti halštatskej kultúry, v Chorvátsku, v severnom a strednom Talianku, kde sa vo svojom  

výskyte obmedzujú na stupeň HC s prípadným pretrvávaním ešte do začiatku stupňa HD1 (Haevernick, 1987, 

9 – 14; Rebay, 2006, 187; Stöllner, 2002, 74).
62

 

 

 
 

Obr. 11  Chotín IA. Plán pohrebiska s vynesenými polohami hrobov, v ktorých inventári sa vyskytli sklenené 

koráliky 

 

                                                                 
61 Ďalší korálik pochádza z kostrového hrobu 78 na pohrebisku Algyő (Bende, 2003, obr. 8: 7). 
62 Časť predmetov, ktoré T. Kemenczei (2009, 90) priradil ku skleneným korálikom s kruhovými očkami, môžeme považovať 

skôr za prasleny (napríklad Muhi-Kocsmadomb: ibidem, tab. 43: 3) a pri zvyšnej časti nie je spoľahlivo určený materiál,  
z ktorého boli „koráliky“ vyrobené. Je však viac než pravdepodobné, že ide o exempláre z keramickej hmoty, čo potvrdzuje aj 
hnedá farba povrchu korálikov (napríklad Párducz, 1966, 38, 40). 
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Obr. 12 Chotín IB. Plán pohrebiska s vynesenými polohami 

hrobov, v ktorých inventári sa vyskytli sklenené koráliky 

 
Sklenené koráliky, až na niektoré zdobené varianty (variant II3 – s vrstvenými očkami), nepatria na pohrebis-

kách vekerzugskej kultúry k chronologicky citlivým typom nálezov. Ich význam ale spočíva predovšetkým v tom, 

že sú dokladom početných, pravdepodobne obchodných kontaktov nositeľov vekerzugskej kultúry najmä s juho-

západne a južne ležiacimi susednými kultúrnymi oblasťami (bližšie pozri Horňák, 2006, 42 nn.). 

3.1.2.2.2. Hlinené koráliky 

Koráliky z keramickej hmoty patria v hodnotenom súbore nepochybne k najfrekventovanejším ozdobám hrdla 

(obr. 7).
63

 Podobne ako sklenené exempláre aj hlinené koráliky sú tvarovo veľmi rozmanité a na základe prítom-

nosti alebo absencie výzdoby ich môžeme rozdeliť do dvoch typov (zdobené a nezdobené) a tieto z hľadiska cha-

rakteru výzdoby a tvaru následne členiť na varianty, príp. subvarianty. Niektoré varianty hlinených korálikov sú 

tvarovo a výzdobne takmer identické s variantmi, vyčlenenými pre sklenené koráliky. Jediný rozdiel medzi nimi 

spočíva len v materiáloch, z ktorých sú koráliky zhotovené. 

Typ I – nezdobené hlinené koráliky  

Najpočetnejšie v rámci korálikov z keramickej hmoty sú nezdobené exempláre, pri ktorých sme vyčlenili na 

základe ich tvaru tri varianty a tieto sú doložené na oboch hodnotených pohrebiskách.  

Variant I1  

Tento variant zastupujú guľovité, viac alebo menej výrazne sploštené koráliky malých (priemer okolo 0,4 – 

0,5 cm) a menších rozmerov (priemer 0,5 – 0,8 cm). Koráliky majú väčšinou pravidelný kruhový, príp. mierne 

oválny tvar a kruhový, príp. mierne oválny otvor väčších rozmerov je umiestnený symetricky. Väčšina korálikov 

je sfarbená do hneda, len časť z nich sa vyznačuje povrchom tmavotehlovej farby (napríklad tab. 54: 20 – 26).  

Variant I2  

Zriedkavý variant I2 zastupujú dva koráliky nepravidelného valcovitého tvaru väčších rozmerov (napríklad 

tab. 103: 5). 

Variant I3  

Variant I3 reprezentujú súdkovité koráliky menších rozmerov (napríklad tab. 68: 73).  

 

                                                                 
63 Ide o koráliky zhotovené keramickou technológiou, čo potvrdili aj výsledky analýzy niektorých hlinených, resp. keramic-

kých korálikov z Chotína (Štaššíková-Štukovská – Plško, 2009, 32). 
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Typ II – zdobené hlinené koráliky  

V súbore zdobených korálikov z keramickej hmoty (obr. 13) sme na základe takých kritérií ako tvar korálika  

a charakter výzdoby jeho povrchu vyčlenili až osem variantov, ktoré sú zastúpené v  hroboch na chotínskych 

pohrebiskách. 

 

 

Obr. 13  Chotín IA, IB. Zdobené hlinené koráliky 

 
Variant II1 – guľovité sploštené koráliky zdobené vlnovkou  

Tento variant tvoria guľovité sploštené koráliky hnedej farby rôznych odtieňov, zdobené vlnovkou alebo spo-

radicky tiež cikcakovitou líniou. Sú rôzne veľké a spravidla dosahujú priemer okolo 1,25 – 1,3 cm. Majú buď kru-

hový, alebo mierne oválny tvar. Kruhový otvor je pomerne malý, niekedy nepravidelný a väčšinou umiestnený 

asymetricky. Vlnovka je rôzne hlboká a pôvodne bola vyplnená materiálom bielej alebo svetložltej farby, podob-

ným vápnu. Spomenutá výplň sa na korálikoch zachovala len zriedkavo, a to nie po celej dĺžke vlnovky (napríklad 

tab. 48: 23). Koráliky variantu II1 sú v rámci zdobených hlinených exemplárov najpočetnejšie. 

Variant II2  

Variant II2 zastupuje jeden tmavohnedý guľovitý korálik veľkých rozmerov (priemer 2,0 cm) z kostrového 

hrobu 220/54 z IA, zdobený hlbokými, takmer vodorovnými žliabkami, v ktorých sa nenašli žiadne stopy po fareb-

nej výplni (tab. 75: 10).  

Variant II3 – melónovité koráliky  

Variant II3 reprezentuje jeden tehlovohnedý melónovitý korálik väčších rozmerov z kostrového hrobu 24/61  

z Chotína IA. Má pravidelný tvar a je zdobený 7 zvislými rebrami, ktoré majú približne rovnakú veľkosť a tvar. 

Mierne oválny otvor menších rozmerov je umiestnený symetricky (tab. 96: 20).  

Variant II4 – nízke valcovité koráliky s očkami  

K variantu II4 zaraďujeme nízke valcovité koráliky väčších rozmerov (priemer okolo 1,0 cm) rôznych odtie-

ňov hnedej farby. Sú zdobené radom plytkých jamiek, spravidla štyroch, kruhového alebo oválneho tvaru. Oválny 

otvor väčších rozmerov je umiestnený symetricky (napríklad tab. 47: 55). Zriedkavejšie sú exempláre iba s tromi 

jamkami kruhového či oválneho tvaru (napríklad tab. 8: 9, 10). 

Variant II5  

Daný variant predstavujú nízke valcovité koráliky väčších rozmerov tehlovej farby, ktoré sú zdobené dvoma 

pozdĺžnymi ryhami nad sebou. Menší kruhový otvor je umiestnený asymetricky (napríklad tab. 115: 42).  

Variant II6 – pozdĺžne valcovité koráliky s očkami  

Subvariant II6a 

Exempláre variantu II6 môžeme charakterizovať ako valcovité, do dĺžky pretiahnuté a pomerne úzke tmavo-

hnedé koráliky väčších rozmerov, ktorých dĺžka sa pohybuje od 1,3 cm po 1,6 cm a priemer od 0,7 cm po 0,9 cm. 

Na oboch koncoch majú tenké, vodorovne umiestnené plastické pásiky a v strednej časti tela sú zdobené radom 

plytkých jamiek oválneho tvaru, ktorých počet sa pohybuje od troch do štyroch. Jamky a plastické koncové pásiky 

boli pravdepodobne vyplnené farebnou hmotou podobnou tej, aká sa zachovala na niektorých korálikoch varian-

tu II1 (napríklad tab. 69: 70). 

Subvariant II6b  

K zriedkavým korálikom variantu II6b zaraďujeme pozdĺžne valcovité exempláre bez plastických pásikov na 

oboch koncoch, ktoré sú zdobené dvoma radmi plytkých jamiek kruhového alebo oválneho tvaru, umiestnených 

nad sebou (napríklad tab. 22: 18).  

Variant II7  

Daný variant tvorí jeden valcovitý, takmer súdkovitý, vysoký a pomerne široký tmavohnedý korálik z kostro-

vého hrobu 8/52 z Chotína IA, zdobený dvoma radmi pomerne plytkých vlnoviek umiestnených nad sebou. Na 

väčšine ich dĺžky sa zachovala ich farebná výplň svetlej farby (tab. 36: 18). 
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Variant II8 – pozdĺžne valcovité koráliky zdobené vetvičkovitým ornamentom 

Subvariant II8a 

Subvariant II8a reprezentujú pozdĺžne valcovité, pomerne úzke koráliky s rovnakou hrúbkou po celej svojej 

dĺžke, ktoré majú tenké plastické pásiky na oboch koncoch. Stredná časť tela korálika je zdobená plastickým  

motívom vetvičky, ale bez zachovaných zvyškov po jej farebnej výplni. Koráliky majú takmer štvorcový tvar so 

zaoblenými rohmi (napríklad tab. 12: 7).  

Subvariant II8b 

Subvariant II8b môžeme charakterizovať ako veľké pozdĺžne valcovité, v strednej časti pomerne široké korá-

liky tmavohnedej farby, ktoré sú zdobené plastickým pásikom buď len na jednom, alebo na oboch koncoch, príp. 

sú bez plastického pásika. V strednej časti sú zdobené plastickým motívom vetvičky, pričom táto časť tela korá-

lika je mierne zhrubnutá. V profile majú koráliky štvorcový tvar so zaoblenými rohmi a stredné časti každej zo 

stien sú mierne vtlačené dovnútra (napríklad tab. 24: 13).  

Koráliky z keramickej hmoty, predovšetkým ich zdobené varianty môžeme v podmienkach vekerzugskej kul-

túry považovať za isté lokálne špecifikum, ktoré spočíva jednak v značnej tvarovej rozmanitosti týchto korálikov, 

jednak v ich výskyte takmer výlučne na náleziskách vekerzugskej kultúry
64

 a jednak vo veľkom počte nájdených 

exemplárov na chotínskych pohrebiskách. Aj keď niektoré zdobené varianty hlinených korálikov, najmä varian-

tov II1, II6a a II8, registrujeme aj na ďalších pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku (na-

príklad Hever: Szabó, 1969, obr. 11: 4, 12: 5 – 7; Szentes-Vekerzug: Párducz, 1954, tab. 5: 20, 23: 17, 27: 2; 

Medgyesegyháza: Körös, 1945, obr. 1: 28 – 31, 74; Orosháza-Gyopáros: Juhász, 1976, obr. 8: 7; Szentes-Jaksor: 

Csallány – Párducz, 1944 – 1945, tab. 5: 1; Nyáregyháza: Kisfaludi, 2004, tab. 8: 11 – 14; Vámosmikola-István-

major: Laczus – Párducz, 1969, tab. 54: 5, 10 – 13, 55: 7 – 9; Törökszentmiklós-Surján: Csalog – Kisfaludi, 1985, 

obr. 1: 7, 3: 12, 4: 11, 5: 8, 6: 5; Algyő: Bende, 2003, obr. 3: 6 – 9, 17, 8: 3 – 5; Tápiószele: Párducz, 1966, 

tab. 11: 9, 12: 2, 3, 6 – 13, 42: 29, 60: 3 – 6), absolútna väčšina z nich bola nájdená práve v nálezovom materiáli 

chotínskych pohrebísk.
65

 Jeden exemplár subvariantu II8a pochádza zo žiarového hrobu 9 na pohrebisku Nové 

Zámky, ktorý na základe fľašovitej nádoby môžeme zaradiť do neskorej doby halštatskej (Stegmann-Rajtár, 2009, 

88, tab. 2: 7, 10). Podobne ako väčšina sklenených korálikov ani hlinené exempláre nepatria k chronologicky 

citlivým nálezom. Zaujímavé je však zistenie, že spoločný výskyt korálikov variantov II1 a II4 v rámci jedného 

hrobového inventára pozorujeme iba zriedkavo (napríklad žiarový hrob 28/52 a kostrový hrob 132/53 z IA; hroby 

24/61 a 63/61 z IB). Či je uvedené konštatovanie determinované odlišnou chronologickou pozíciou oboch varian-

tov, nemožno na základe chronologicky málo signifikantných sprievodných nálezov nateraz spoľahlivo ani potvr-

diť, ani vyvrátiť. Rovnako zaujímavá je výrazná podobnosť medzi sklenenými korálikmi variantu II1 a hlinenými 

korálikmi variantu II1, čiže medzi guľovitými sploštenými korálikmi s vlnovkou, ktorá bola aj pri hlinených  

exemplároch farebne odlíšená od povrchu tela korálika. Je tak zrejmé, že v prípade takýchto hlinených korálikov 

ide o napodobeniny sklenených exemplárov. O hlinených napodobeninách sklenených korálikov s vrstvenými 

očkami môžeme uvažovať aj pri korálikoch variantu II4. Ak by bol náš predpoklad správny, hlinené exempláre 

by tak museli byť súbežné so sklenenými, príp. by mohli byť mladšie ako sklenené a tak zaradené do mladšej fázy 

pochovávania na oboch pohrebiskách. V prípade, že sa zdobené hlinené koráliky v hroboch vyskytli s dobre da-

tovateľnými sprievodnými nálezmi, tieto ich spravidla zaraďujú do stupňov HD2 (žiarový hrob 76/53 z IA) a HD3 

(napríklad žiarový hrob 44/53 a kostrové hroby 115/53, 189a, b/54 a 220/54 z IA). 

3.1.2.2.3. Koráliky z kosti/parohoviny, kovov a jantáru 

Tretiu skupinu komponentov náhrdelníkov z hľadiska ich početnosti v hodnotenom súbore predstavujú korá-

liky vyrobené z kosti, príp. parohoviny, kde zaraďujeme aj koráliky zo stavcov rýb, kovové koráliky a koráliky 

z jantáru (obr. 14). 

Kostené koráliky  

Kostené koráliky ako súčasti náhrdelníkov nenašli na pohrebiskách Chotín IA a IB také široké uplatnenie, ako 

napríklad hlinené či sklenené koráliky (obr. 7). Kostené koráliky sú tu doložené len v piatich hroboch. Môžeme 

ich rozdeliť na tri typy. 

                                                                 
64 Niekoľko podobných nízkych valcovitých korálikov s troma alebo so štyrmi jamkami po obvode spolu s kruhovým šper-

kom zdobeným vrúbkovaním (stupne HC2 – HD1) sa našlo v hrobe 7 v mohyle na lokalite Martinov britof nad Zagorico 
pri Čateža v Slovinsku a na základe ich hnedého povrchu ide pravdepodobne o keramickú hmotu (Dular, 2003, tab. 37: 14). 
Nie je však zrejmé, či ich prítomnosť v inventári tohto hrobu súvisí alebo nesúvisí s vekerzugskou kultúrou. Ďalšie podobné 
koráliky, avšak bez bližších nálezových okolností, pochádzajú z okolia Libny (Guštin, 1976, tab. 73: 8).  

65 Nateraz sa zdá, že varianty II2, II3, II4, II5, II6b a II7 sa v rámci celého územia rozšírenia vekerzugskej kultúry vyskytli 
iba v Chotíne IA a IB. Kvalita publikácií k jednotlivým pohrebiskám vo východnom Maďarsku však neumožňuje uvedené 
konštatovania považovať za konečné. 
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Typ I – koráliky z rybích stavcov 

Ku kosteným korálikom typu I zaraďujeme ozdoby hrdla, zhotovené zo stavcov riečnych rýb, ktoré pochádzajú  

z kostrových hrobov 12/52 (päť kusov) a 179/53 (jeden exemplár) z Chotína IA (tab. 38: 8 – 12, 68: 99). Fragment 

ďalšieho korálika pochádza z kostrového hrobu 285/54 z Chotína IA. 

Stavce z väčších rýb sa našli aj v niekoľkých hroboch na pohrebisku Doroslovo-Đepfeld (Trajković, 1981, 82). 

Zriedkavé sú doklady použitia rybacích stavcov vo funkcii korálikov aj v severnom Pričiernomorí, kde sa spra-

vidla vyskytli v detských hroboch (napríklad Pesočino – mohyla 25: Babenko, 2005, 30).
66

 Je pravdepodobné, že 

mali symbolickú funkciu či funkciu amuletu.  

 

 

Obr. 14 Chotín IA, IB. Kostené, kovové a jantárové koráliky. Rôzne mierky 

 

Typ II – hladké valcovité koráliky  

Typ II reprezentujú rôzne dlhé valcovité koráliky, nájdené iba v kostrových hroboch v Chotíne IA. Menší 

korálik s kvalitne opracovaným povrchom z hrobu 200/54 má oválny prierez, veľmi tenké steny a veľký oválny 

otvor (tab. 72: 3).
67

 Aj väčší a širší korálik s pomerne hrubými stenami z hrobu 111/53 je kvalitne opracovaný 

(tab. 48: 19).  

Kostený korálik identický s exemplárom z hrobu 111/53 pochádza zo žiarového hrobu 12 na pohrebisku Kesz-

nyéten-Szerüskert, ktorého inventár tvorili okrem sklenených korálikov s vrstvenými očkami aj kónická misa 

zdobená na vnútornej strane maľovaným (grafitovaným) sieťovým motívom (Kemenczei, 2001 – 2002, obr. 13: 13, 

17, 23). Uvedený typ výzdoby sa neobmedzuje iba na misy, ale je doložený aj na iných keramických tvaroch  

a v severovýchodoalpskej oblasti je typický už pre neskorú dobu halštatskú a vyskytuje sa až do včasnej doby 

laténskej (Bazovský, 2012, 82 n.; Jerem, 1981a, obr. 6: 1; Romsauer, 1996, 438; Schwellnus, 2011, 366, 368, obr. 7; 

Stegmann-Rajtár, 1996, obr. 5: 8, 9). 

Typ III – kónické koráliky  

Tento typ kostených korálikov môžeme charakterizovať ako kónické koráliky menších rozmerov s mierne profi-

lovaným telom (tab. 49: 17). Majú drsný povrch s výraznými stopami po rezbe v podobe rôznych zárezov a väčší 

oválny otvor je umiestnený nepravidelne. V kostrovom hrobe 115/53 z Chotína IA sa korálik typu III vyskytol 

spolu so sklenenými korálikmi s vrstvenými očkami (subvariant II3b), ktoré tak nálezový celok zaraďujú do záveru 

stupňa HD2, resp. už do stupňa HD3. 

Kovové koráliky 

Kovové koráliky, ktoré sa našli v hroboch na chotínskych pohrebiskách, sú pomerne variabilné najmä z hľadi-

ska typu kovu, z ktorého boli vyrobené. Sú tu doložené koráliky bronzové, zlaté, strieborné a olovené.
68

 Železné 

koráliky sa v hrobovom inventári nevyskytli. Niektoré tvary korálikov boli zhotovované z viacerých kovov súčasne, 

ako napríklad zo zlata aj striebra. 

Bronzové koráliky sú tu zastúpené v dvoch tvaroch. Súčasť náhrdelníka tvorili buď klasické okrúhle koráliky, 

alebo rôzne dlhé špirálky.  

V prvom prípade ide o liate, pomerne masívne koráliky menších rozmerov. Z kostrového hrobu 246/54 z Cho-

tína IA pochádza menší masívny guľovitý sploštený korálik mierne oválneho tvaru so symetricky umiestneným 

otvorom (tab. 78: 12). Malý korálik z kostrového hrobu 82/62 z Chotína IB má tvar otvoreného masívneho krúžku  

s odseknutými a tesne priliehajúcimi koncami. Kruhový otvor je umiestnený asymetricky (tab. 112: 13). 

                                                                 
66 Ako ozdoba pravého predlaktia boli stavce z rýb nájdené aj v hrobe 5 v mohyle 5 na pohrebisku katakombovej kultúry 

Vasil´evka na strednom Podneprí (Kaiser – Plešivenko, 2000, 153, obr. 18: 2).  
67 Na jednej strane sú viditeľné výrazné stopy po opracovaní. 
68 Olovené koráliky boli určené doc. Ing. A. Plškom, CSc., zatiaľ čo koráliky zo zlata a striebra neboli podrobené analýze, 

preto tu vychádzame len z určení M. Dušeka v katalógu z roku 1966. 
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Bronzové špirály ako súčasť náhrdelníka tu nie sú príliš časté. S určitosťou sú doložené len v kostrovom hrobe 

111/53 z Chotína IA, a to hneď v troch exemplároch (tab. 48: 16 – 18).
69

  

Zlaté koráliky poznáme len zo žiarového hrobu 15/52 z Chotína IA. Oba koráliky sú plechové, pričom jeden 

väčší je guľovitý a druhý malý je výrazne sploštený (tab. 5: 6, 7).  

Strieborné koráliky máme k dispozícii len z pohrebiska Chotín IA, a to až v piatich exemplároch. V kostrovom 

hrobe 175/53 sa našli tri malé liate kotúčovité, veľmi ploché koráliky takmer štvorcového tvaru so zaoblenými 

rohmi. Veľký kruhový otvor je umiestnený asymetricky (tab. 66: 16 – 18). Zo žiarového hrobu 60/53 pochádzajú 

dva tepané dvojkónické koráliky so symetricky umiestneným otvorom (tab. 16: 27, 28). Daný hrob s určitosťou 

patrí do neskorej doby halštatskej, presnejšie buď na koniec stupňa HD2, alebo do stupňa HD3. Rovnaké dato-

vanie sa vzťahuje aj na identické zlaté plechové dvojkónické koráliky zo žiarového hrobu 165 na pohrebisku 

Sándorfalva-Eperjes, ktorého inventár pozostával aj zo sklenených korálikov s  vrstvenými očkami (Galántha, 

1982 – 1983, 118 nn., obr. 10 – 12).  

Olovené koráliky v rámci kovových korálikov reprezentujú najpočetnejšiu skupinu nálezov. Všetky olovené 

koráliky možno priradiť k jednému typu, a to k menším dvojkónickým korálikom so symetricky umiestneným 

otvorom. Pochádzajú z troch hrobov, a to z kostrových hrobov 109/53 a 129/53 z Chotína IA a z kostrového hrobu 

97/62 z Chotína IB (tab. 47: 50, 52: 6 – 12, 115: 20 – 30). Mnohé z nich sú však značne skorodované. V podmien-

kach vekerzugskej kultúry sú ich nálezy z chotínskych pohrebísk nateraz jedinečné, hoci na základe chýbajúcich 

spektrálnych analýz nemôžeme vylúčiť ich výskyt ani na pohrebiskách vo východnom Maďarsku.  

Jantárové koráliky  

V početnosti jantárové koráliky nasledujú hneď za hlinenými a sklenenými korálikmi (obr. 7, 8, 9) a vypraco-

vanie ich jemnejšieho typologického členenia sťažuje niekoľko okolností. Jednak ich opracovaniu výrobcovia 

nevenovali príliš veľkú pozornosť, pretože pri ich zhotovovaní sa spravidla používala ich prirodzená forma, jednak 

jantár ako organický materiál sa časom stáva krehkým, preto prevažná časť jantárových korálikov je zachovaná 

fragmentárne a pôsobením kyselín stráca aj svoju prirodzenú farbu. Spoločným znakom väčšiny jantárových ko-

rálikov je pomerne malý otvor, ktorý má menšie rozmery ako otvory pri mnohých sklenených, hlinených, kovových 

a kostených korálikoch. Náhrdelníky z jantárových korálikov sú zriedkavo kombinované s inými typmi korálikov 

a spravidla sú zložené z veľkého počtu exemplárov. Chemické analýzy jantárových korálikov z  chotínskych 

pohrebísk ukázali, že na ich výrobu bol použitý baltský jantár (Beck – Dušek, 1969, 256 n.).  

Typ I – súdkovité koráliky  

Typ I reprezentujú súdkovité koráliky väčších rozmerov (priemer okolo 1,0 cm), ktoré sú starostlivo opraco-

vané. Kruhový otvor veľmi malých rozmerov je umiestnený symetricky (napríklad tab. 106: 29). 

Typ II – nepravidelné koráliky  

Tento typ je v rámci jantárových korálikov zastúpený najpočetnejšie a tvoria ho nepravidelne tvarované a po-

merne vysoké koráliky malých rozmerov. Malý otvor je spravidla umiestnený asymetricky (napríklad tab. 24: 9, 

68: 74 – 98).  

Typ III – kónické koráliky  

Typ III predstavujú zriedkavo sa vyskytujúce väčšie koráliky kónického tvaru so starostlivo vyhladeným 

povrchom. Kruhový otvor väčších rozmerov je umiestnený symetricky (napríklad tab. 60: 26). 

Typ IV – kotúčovité koráliky  

Daný typ môžeme charakterizovať ako väčšie kotúčovité koráliky s veľmi malým otvorom, umiestneným spra-

vidla asymetricky (napríklad tab. 112: 12).  

Typ V  

Typ V je na chotínskych pohrebiskách zastúpený len jedným korálikom veľkých rozmerov, ktorý ma starost-

livo vyhladený a opracovaný povrch. Oválny otvor je umiestnený asymetricky (tab. 75: 11). Tento korálik z kost-

rového hrobu 220/54 z Chotína IA bol ako súčasť náhrdelníka kombinovaný s ďalšími korálikmi (hlinenými), 

preto ho nezaraďujeme k záveskom, ale ku korálikom. Jediný identický korálik pochádza z kostrového hrobu 46 

na pohrebisku Algyő (Bende, 2003, obr. 3: 37), ktorý nemôžeme na základe bronzovej hadovitej spony a pravde-

podobne jedného skleneného korálika s vrstvenými očkami zaradiť skôr ako do stupňa HD2 (bližšie podkapitola 

3.2.1.1.) a zdá sa tak, že oba uvedené hrobové celky by mohli byť časovo súbežné, pretože hrob 220/54 patrí na 

základe súčastí konských postrojov, najmä prevliečky typu III podľa A. Kozubovej do prvej polovice 5. stor. 

                                                                 
69 Podľa nálezovej správy boli na konce oboch špirál navlečené drobné hlinené koráliky (variant I1).  
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pred Kr., čomu neprotirečí ani datovanie ostatných nálezov v hrobe, najmä dvojdielnej britvy a hrotov šípov 

(Kozubová, 2009; 2011a, 90; 2012b).  

Typ VI 

Aj typ VI je v inventári hrobov na oboch hodnotených pohrebiskách doložený len jedným neúplným exem-

plárom v podobe takmer valcovitého korálika zdobeného plytkými kruhovými jamkami umiestnenými na jeho 

telo v dvoch radoch nad sebou (tab. 11: 33).  

Vynesenie polôh hrobov s jantárovými korálikmi na plán pohrebiska Chotín IA ukázalo ich istú koncentráciu 

na východnom a severnom okraji pohrebiska (obr. 15). Nepočetná skupina hrobov s jantárovými korálikmi je 

v Chotíne IB rozptýlená na celej ploche pohrebiska bez koncentrácie v jeho istej časti či kvadrantoch (obr. 16). 

 

 

Obr. 15 Chotín IA. Plán pohrebiska s vynesenými polohami hrobov, v ktorých inventári sa vyskytli jantárové 

koráliky 

 

Kostené, kovové a jantárové koráliky nepredstavujú početnú skupinu ozdôb hrdla ani na ostatných pohrebis-

kách vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku.
70

 Jantárové koráliky sú obzvlášť charakteristické pre po-

hrebisko Szentes-Vekerzug (Párducz, 1954, tab. 13: 30, 23: 18), na ktorom sa v žiarovom hrobe 27 vyskytlo aj 

niekoľko zlatých plechových korálikov, tvarovo podobných strieborným exemplárom zo žiarového hrobu 60/53 

z Chotína IA (Párducz, 1954, tab. 6: 2 – 11). Nálezy jantárových korálikov zo stredoeurópskych lokalít z doby 

bronzovej, halštatskej a včasnolaténskej z rôznych aspektov nedávno podrobnejšie vyhodnotila Ch. Stahl (2006). 

Jantárové koráliky sú časté nielen v juhovýchodoalpskej oblasti halštatskej kultúry (Kunter, 1995, 353 nn.; Stahl, 

2006, 25), ale najmä v kultúrach a kultúrnych skupinách včasnej doby železnej v adriatickej oblasti.
71

 Takmer 

tretina všetkých hrobov na pohrebisku v Hallstatte obsahovala jantárové koráliky (Stahl, 2006, 25). Jantár v dobe 

halštatskej a včasnolaténskej nadobudol široké uplatnenie nielen ako materiál na výrobu ozdôb tela v podobe  

                                                                 
70 Uvedené konštatovanie sa týka najmä kostených korálikov, ktoré sú okrem Chotína IA doložené iba na pohrebiskách Szentes-

Vekerzug, Békéscaba-Fényes a Tiszalök-Börtön (Gyucha, 2002, 62; Scholtz, 2012, 78, tab. 4: 6) a jeden exemplár prav-
depodobne pochádza aj zo sídliska (Gyulavári: Gyucha, 2002, 62, tab. 10: 4, 5). 

71 Uvedené konštatovanie sa vzťahuje najmä na japodskú skupinu, v ktorej sa jantár používal aj ako ozdoba lúčikov drôte-
ných spôn (Drechsler-Bižić, 1961, tab. 23: 2, 4; Glogović, 2003, 35 – 42, tab. 63; Vasić, 1977, 58). Jantárové koráliky sa 
na severnom Kaukaze začali široko uplatňovať až v skýtskom období, čiže od 7. stor. pred Kr., čo dokladajú ich početné 
nálezy z pohrebísk ako Krasnoe Znamja, Nartan či Novozavedennoe-II (Maslov – Petrenko, 1998, 213; Petrenko, 2006, 
94). Značné množstvo nálezov jantárových korálikov zaznamenávame tiež v lesostepnej zóne pravobrežia stredného Dnepra, 
zatiaľ čo v stepnej zóne sa v menšom počte objavujú až na prelome 5. a 4. stor. pred Kr. Pomerne zriedkavé sú aj v gréckych 
pričiernomorských kolóniách (Alekseeva, 1978, 21 – 25, tab. 23 – 25).  



 48 

korálikov, resp. súčastí náhrdelníkov či náramkov, ale často zdobil rôzne predmety ako zbrane, ozdoby tela 

(náušnice) alebo spínadlá odevu (spony, ihlice). Z jantáru boli zhotovované aj amulety rôznych tvarov, obzvlášť 

charakteristické pre včasnolaténske obdobie (Stahl, 2006, 25 – 29). Vo východnom Dolenjsku pomerne často 

pozostával inventár bohatých mužských hrobov zo stupňa HC (najmä však HC1) z malých dvojkónických bronzo-

vých korálikov, použitých pravdepodobne ako súčasti opaskových garnitúr typu Libna (napríklad Malence  – 

mohyla 10/hrob 2: Guštin, 1996, 119, obr. 5: 9; Guštin – Preložnik, 2005a, 132 – 142). Zlaté plechové koráliky 

malých rozmerov sú v Dolenjsku, naopak, doložené v bohatých ženských hroboch, v ktorých mohli byť kombi-

nované aj s ďalšími typmi zlatých ozdôb, ako napríklad s rôzne tvarovanými nášivkami/aplikáciami, funkčne 

spätými s pokrývkami hlavy (bližšie pozri Guštin – Preložnik, 2005a, 145 – 151; Guštin – Preložnik, 2005b; Ter-

žan – Hellmuth, 2010, 173 – 188). Kým vo východnom Slovinsku sa výskyt zlatých ozdôb v inventári ženských 

hrobov, vrátane korálikov, chronologicky viaže na staršiu a mladšiu dobu halštatskú, kde najstaršie hrobové celky 

patria do stupňa HC1 a uvedená móda medzi príslušníkmi privilegovanej vrstvy kulminuje v stupňoch HC2 a HD1 

(Guštin – Preložnik, 2005a, 150; Teržan – Hellmuth, 2010, 188), vo vekerzugskej kultúre je podobný jav spätý 

už s neskorohalštatským úsekom, najmä so záverom stupňa HD2 a so stupňom HD3.  

 

 

Obr. 16 Chotín IB. Plán pohrebiska s vynesenými polo-

hami hrobov, v ktorých inventári sa vyskytli jantárové 

koráliky 

 
Sumarizujúc uvedené zistenia týkajúce sa chronologického zaradenia kostených, jantárových a kovových ko-

rálikov, môžeme konštatovať, že tieto samy osebe nepatria k chronologicky indikátorom. 

3.1.2.2.4. Schránky mäkkýšov 

Okrem jantárových korálikov sú v hodnotenom súbore nálezov z chotínskych pohrebísk zastúpené aj ďalšie 

typy ozdôb hrdla z organického materiálu (obr. 17). Ide predovšetkým o schránky mäkkýšov – ulitníkov z rodu 

Cypraea (druh annulus), v odbornej literatúre často označovaných aj ako mušle Cypraea, ktoré sa spravidla vy-

značujú umelo vytvoreným otvorom na zavesenie na opačnej strane schránky. Otvor na zavesenie vznikol tak, že 

opačná, pôvodne uzatvorená strana schránky bola intencionálne zrezaná. Okrem žiarového hrobu 96/54 z Chotína 

IA pochádzajú všetky exempláre z kostrových hrobov (2/52, 27/52, 124/53, 145/53, 146/53 a 200/54) a až na jednu 

výnimku, a to kostrový hrob 59/61 z Chotína IB, ich zaznamenávame iba v inventári hrobov na pohrebisku Chotín 

IA. Tieto mohli byť použité ako samostatné závesky, tak aj ako komponenty náhrdelníkov. V prvom prípade 

bol v hrobe nájdený iba jeden exemplár bez ďalších korálikov (hroby 96/54, 27/52, 124/53 a 146/53), v druhom 

prípade sa tieto v hrobe vyskytli buď samostatne v počte vyššom ako jeden (145/53), alebo jeden či viacero exem-

plárov bolo kombinovaných s ďalšími korálikmi (2/52, 200/54, 59/61). V žiarovom hrobe 96/54 sa síce vyskytla 

neúplná schránka ulitníka z rodu Cypraea, avšak presne určiť jej druh nie je možné, na základe jej rozmerov však 

môžeme s istotou tvrdiť, že nejde o druh annulus (tab. 30: 4). 
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V kostrovom hrobe 285/54 z Chotína IA sa našli schránky ďalších dvoch druhov mäkkýšov. Jednou z nich je 

schránka ulitníka rodu Turritella, druhá je bez bližšieho učenia (obr. 18; tab. 88: 20, 21). Obe schránky sú značne 

poškodené. Zaujímavé v danom prípade je, že náhrdelník pravdepodobne nedospelého jedinca – dieťaťa okrem 

zmienených schránok mäkkýšov pozostával z neúplného okuliarovitého závesku (typ II), ako aj zo zvieracieho zuba 

a zo závesku z prevŕtaného fragmentu zvieracej lebky (pravdepodobne zo svine domácej, obr. 18; tab. 88: 18, 19, 

22).
72

  

 

        
 

Obr. 17 Chotín IA, IB. Schránky 

mäkkýšov 

 Obr. 18 Chotín IA. Kostrový hrob 285/54 

 

 

Nie celkom jasné je funkčné naznačenie schránok mäkkýšov z rodu Unio bez otvoru na zavesenie z kostro-

vého hrobu 45/53 a zo žiarových hrobov 72/53 a 96/54 z Chotína IA (tab. 22: 5, 45: 13). Zdá sa, že tieto nepatrili 

k ozdobám tela, ale boli späté s určitými zvláštnosťami pohrebného rítu (bližšie pozri podkapitolu 6 .8.3.).
73

 

Nepočetné schránky mäkkýšov sú na chotínskych pohrebiskách doložené len v hroboch dospelých žien, príp. 

nedospelých jedincov. Nie príliš časté sú aj na ďalších pohrebiskách vekerzugskej kultúry tak na Slovensku, ako 

aj vo východnom Maďarsku. Dva exempláre spolu s hlinenými korálikmi pochádzajú z kostrového hrobu 30 na 

pohrebisku Modrany (Dušek, 1976, obr. 12: 1 – 5) a iba jeden exemplár, taktiež ako súčasť náhrdelníka, sa našiel 

v hrobe 2/k zo Senca-Štrkovej kolónie (tab. 122: 2). Ani na pohrebiskách vo východnom Maďarsku, s výnimkou 

pohrebiska Szentes-Vekerzug, schránky mäkkýšov z rodu Cypraea nepatria k početným ozdobám hrdla (naprí-

klad Alsótelekes-Dolinka: Patay, 1962, tab. 4: 10 – 15; Patay – B. Kiss, 2001 – 2002, obr. 22; Medgyesegyháza: 

Körös, 1945, obr. 1: 12 – 27; Orosháza-Gyopáros: Juhász, 1976, obr. 5: 2; Szentes-Vekerzug: Csallány – Párducz, 

1944 – 1945, tab. 43: 1, 2, 44: 1, 8; Párducz, 1954, tab. 7: 16 – 20, 8: 10 – 11, 15: 3, 19: 6, 22: 10, 23: 7 – 12; 1955, 

tab. 1: 2, 2: 30, 35, 4: 17, 6: 6, 7, 19; Törökszentmiklós-Surján: Csalog – Kisfaludi, 1985, obr. 1: 8; Algyő: Bende, 

2003, obr. 2: 7, 8; Tiszavasvári-Dózsa telep: Kemenczei, 2009, tab. 104: 11, 107: 7, 111: 22 alebo Tiszavasvári-

Csárdapart: ibidem, tab. 116: 2, 118: 12, 124: 1 – 5, 16, 32, 33, 125: 20).
74

 Aj tu ich počet v rámci jedného hro-

bového celku spravidla nepresiahol tri kusy. Náhrdelníky pozostávajúce z väčšieho množstva schránok týchto 

ulitníkov sú obzvlášť typické pre pohrebisko Szentes-Vekerzug (Párducz, 1954, tab. 15: 3, 19: 6, 22: 10; 1955, 

tab. 4: 11). Z kostrového hrobu z Mezőtúru pochádza až 50 exemplárov v kombinácii so sklenenými korálikmi  

s vrstvenými očkami, čo v podmienkach vekerzugskej kultúry pravdepodobne predstavuje ich najvyšší doteraz 

nájdený počet (Kisfaludi, 1983, 69, obr. 1: 5, 7). Zaujímavé je zistenie, že tento typ ozdôb tela nie je doložený na 

všetkých pohrebiskách vekerzugskej kultúry (napríklad Vámosmikola-Istvánmajor: Laczus – Párducz, 1969; Heves: 

Szabó, 1969 alebo Sanislău: Németi, 1982).  

Nálezy schránok mäkkýšov – ulitníkov z rodu Cypraea z pravekých a stredovekých lokalít v Európe a v sused-

ných regiónoch z rôznych aspektov, vrátane etnologických paralel a interpretácie ich funkcie, naposledy mono-

graficky podrobne vyhodnotil L. Kovács, ktorý sa zaoberal aj ich nálezmi z lokalít vekerzugskej kultúry (Kovács, 

2008, 66 – 77; Kemenczei, 2009, 91 n., 186, zoznam 9). V Karpatskej kotline sa ich prvé nálezy objavujú až 

v staršej dobe železnej, a to práve v hroboch vekerzugskej kultúry a ciumbrudskej skupiny (Kovács, 2008, 63;  

Parzinger – Stegmann-Rajtár, 1988, 174). Vo všeobecnosti sa výskyt „slimákov Cypraea“ v hroboch najmä žien 

                                                                 
72 Istú podobnosť s hrobom 285/54 vykazuje hrob 47 z Egeru-Nagyeged, kde sa pri lebke dieťaťa vo veku 3 – 4 rokov našlo 

niekoľko sklenených korálikov so štyrmi morskými mušľami, ktorých druh v publikácii nie je presne špecifikovaný (Fodor, 
2001, 71).  

73 Kompletne zachovaná schránka korýtka riečneho bez závesného otvoru pochádza aj zo zásypu žiarového hrobu 174 z loka-
lity Tiszalök-Börtön (Scholtz, 2012, 78, tab. 5: 6). 

74 Vo vekerzugskej kultúre sú schránky ulitníkov z rodu Cypraea v inej funkcii ako ozdoba tela, príp. odevu doložené iba  
výnimočne. Ako príklad môžeme uviesť dva hroby s telom koňa (hroby 139 a 146) na pohrebisku Szentes-Vekerzug, kde 
boli pravdepodobne použité ako ozdoby ohlávky konskej uzdy, čo má svoje blízke paralely v severopontsko-kaukazskom 
regióne (Párducz, 1955, 9 n., tab. 6: 19, 12: 8).  
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a detí, príp. mladistvých z doby železnej dáva do súvisu s ich funkciou ako amuletu, resp. predmetov magického 

či symbolického významu a minimálne v podmienkach Karpatskej kotliny je ich použitie ako predmonetárneho 

platidla, ako to pozorujeme napríklad v juhovýchodnej Ázii, viac než nepravdepodobné (bližšie pozri Kovács, 

2008, 9 – 62; Teleaga – Zirra, 2003, 82 nn.).
75

  

Na základe chronologického zaradenia nálezov schránok mäkkýšov z rodu Cypraea v severopontsko-kaukazskej 

oblasti je nepochybné, že ich výskyt vo východných regiónoch Karpatskej kotliny tak vo vekerzugskej kultúre, 

ako aj v ciumbrudskej skupine súvisí najmä s lesostepnou oblasťou juhu východnej Európy, resp. tieto sa sem 

dostali cez severopontskú oblasť z Kaukazu. Práve na severnom a centrálnom Kaukaze sú doložené ich najstar-

šie exempláre pôvodom z Kaspického mora a z Indického alebo Tichého oceánu, ktoré chronologicky patria do 

predskýtskeho obdobia, najmä do druhej polovice 8. stor. pred Kr. Schránky týchto mäkkýšov sa tu vo svojom 

výskyte koncentrujú predovšetkým na náleziskách v okolí Mineral´nych Vod (Stavropolský kraj) a na pohrebisku  

v Tli v južnom Osetsku (Brujako, 1999, 49, pozn. 3; Kozenkova, 1998, 47; Reinhold, 2007, 110).
76

 Ich výrazný 

kvantitatívny nárast však registrujeme až vo včasnoskýtskom období v 7. stor. pred Kr., keď sa okrem severozá-

padného Kaukazu ako jedného z ťažísk ich výskytu (napríklad Kelermes: Galanina, 1997, 121 – 135, tab. 25: 335, 

337; Nartan: Batčaev, 1985, 51, tab. 27: 38, 33: 17, 35: 25; Krasnoe Znamja: Petrenko, 2006, 96 n., tab. 47: 28)
77

 

objavujú aj v prevažne ženských hroboch v lesostepnej zóne Ukrajiny, ktoré často obsahovali aj zlaté nášivky  

s priamymi analógiami vo východnom Slovinsku (Brujako, 1999, 47 n.; Skoryj – Soltys – Belan, 2001, obr. 3: 1, 5; 

Teržan – Hellmuth, 2010, 173 – 188).
78

 Aj v oblasti medzi Prutom a Dnestrom sú známe nepočetné nálezy skú-

maných schránok mäkkýšov z takých hrobových celkov, ktoré na základe sprievodných nálezov možno zaradiť 

do 7. stor. pred Kr., najpravdepodobnejšie do jeho druhej polovice (napríklad hrob z Giurgiulesti s bronzovou 

sponou so zachycovačom v tvare bojótskeho štítu a s dvoma malými záušnicami východného typu s hríbovitými 

hlavičkami: Sîrbiu – Niculiţă – Vanciugov, 2000, 89).
79 

Kým v ciumbrudskej skupine sú schránky ulitníkov z rodu 

Cypraea doložené už v hroboch z druhej polovice 7. stor. pred Kr., ktoré sa tu svojím výskytom viažu najmä na jej 

starší chronologický úsek zo 7., príp. z prvej polovice 6. stor. pred Kr. (napríklad hrob 5 na pohrebisku Mărişelu 

so zrkadlom s centrálnou rúčkou z druhej polovice 7. stor. pred Kr.: Marinescu, 1984, obr. 10: 3, 8a; Vasiliev, 1980, 

99 nn. či Budeşti-Fînaţe: Marinescu, 1984, obr. 4: 5, 5: 10), vo vekerzugskej kultúre ich spoľahlivo zaznamená-

vame až v hroboch zo 6. stor. pred Kr. a pomerne časté sú aj v 5. stor. pred Kr.
80

  

Zaujímavá je takmer úplná absencia nálezov schránok ulitníkov z rodu Cypraea tak v kultúre Ferigile (Vulpe, 

1967), tak aj v halštatských skupinách Slovinska, kde sú však, naopak, doložené predovšetkým ich bronzové imi-

tácie, použité buď ako samostatné závesky, či komponenty náhrdelníkov, alebo ako súčasť rôznych viacdielnych 

                                                                 
75 Schránky mäkkýšov z rodu Cypraea nepochádzajú výlučne len z hrobových celkov, ale napríklad v lesostepnej oblasti 

severného Pričiernomoria ich zaznamenávame aj na sídliskách, resp. na hradiskách, kde ich výraznejšiu koncentráciu 
pozorujeme najmä vo včasnoskýtskom období (napríklad Knyševka: Il´inskaja, 1957, obr. 7: 10 alebo Bel´skoe gorodišče: 
Šramko, 1987, obr. 11: 6).  

76 Z pohrebiska Klin-Jar pochádza niekoľko schránok mäkkýšov z rodu Cypraea, ktoré boli na severný Kaukaz importované 

pravdepodobne z Indického oceána sprostredkovane cez Perzský záliv (hroby 9, 11, 25: Berezin – Dudarev, 1999, 206, 209, 

obr. 5: 26, 27).  
77 Na rozdiel od vekerzugskej kultúry, kde schránky mäkkýšov z rodu Cypraea obvykle patrili k ozdobám tela, príp. odevu či 

pokrývok hlavy, na pohrebiskách zo včasnoskýtskeho obdobia na severozápadnom Kaukaze sa spravidla používali ako ozdo-
by konského postroja či súčastí vozov, čo L. K. Galanina dáva do súvisu s vplyvom blízkovýchodných kultúr (Galanina, 1983, 
40). Pomerne početné sú ich nálezy aj v kobanskej kultúre, pričom zaujímavou osobitosťou hrobov z centrálneho  Pred-
kaukazska je umiestnenie schránok týchto mäkkýšov v hrobovej jame vo vzťahu k ostatným nálezom, pretože tieto boli 
často deponované nie na tele pochovaného jedinca, ale v tesnej blízkosti keramických príloh (Kozenkova, 1998, 47).  

78 Zaujímavé je zistenie, že v lesostepnej zóne severného Pričiernomoria výskyt schránok mäkkýšov z rodu Cypraea kulmi-
nuje práve vo včasnoskýtskom, príp. na začiatku stredoskýtskeho obdobia a v mladších úsekoch skýtskeho obdobia, najmä 
od 5. stor. pred Kr. ich počet v celom severnom Pričiernomorí zreteľne klesá (Alekseeva, 1982, 30 n.; Brujako, 1999, 50; 
Kovpanenko, 1967, obr. 51: 11, 42: 6; Šramko, 1987, obr. 69: 35).  

79 T. Kemenczei nesprávne zaraďuje hrob z Giurgiulesti už do druhej polovice 8. až prvej polovice 7. stor. pred Kr. v súlade  
s datovaním oblúkových spôn so slučkou a so zachycovačom v tvare bojótskeho štítu (Kemenczei, 2009, 92). Za najstarší 
exemplár uvedeného typu spôn, zreteľne ukazujúci na ich genetickú previazanosť so staršími oblúkovými sponami so za-
chycovačom v tvare presýpacích hodín, sa v súčasnosti považuje spona zo solitérneho hrobu zo Sofronieva, ktorý je dato-
vaný na koniec 8. až začiatok 7. stor. pred Kr., resp. okolo roku 700 (Gergova, 1987, 49; Hänsel, 1974, 68, tab. 67; Vasić, 
1999, 65). Ostatné, už plne vyvinuté tvary spôn so zachycovačom v tvare bojótskeho štítu patria do 7. stor. pred Kr. a exem-
pláre menších rozmerov sa vyskytujú ešte v priebehu 6. stor. pred Kr., najmä však v jeho prvej polovici (Bader, 1983, 90; 
Gergova, 1987, 49, 51 n.; Teržan, 1987, 15 nn.; Vasić, 1999, 68 nn.). Opierajúc sa aj o datovanie malých záušníc s hríbovi-
tými hlavičkami, prikláňame sa k možnosti zaradiť hrob z Giurgiulesti až do druhej polovice 7. stor. pred Kr.  

80 V prípade kostrového hrobu 27 na pohrebisku Nyáregyháza, v ktorom bolo pochované menšie dieťa vo veku 3 – 4 rokov, 
nie je vylúčené, že tento patrí už do druhej polovice až záveru 7. stor. pred Kr. a v podmienkach vekerzugskej kultúry tak 
ide o jeden z najstarších nálezov schránok mäkkýšov – ulitníkov z rodu Cypraea. Tieto sa v hrobe nachádzali spolu so zried-
kavým typom vázy s priamymi analógiami v hrobe A zo Sajószentpéteru z druhej polovice 7. stor. pred Kr. (Chochorowski, 
1998, 480; Kemenczei, 1994, 86 nn., obr. 5: 1 – 3; Kisfaludi, 2004, tab. 11: 3, 4). 
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záveskov (napríklad Metlika-Hrib – hrob 80: Grahek, 2004, tab. 12: 13).
81

 Tieto sa vo svojom výskyte neobme-

dzujú iba na Slovinsko, ale sú známe tiež z lokalít kultúry Golasecca v severozápadnom Taliansku, ako aj na  

adriatickom pobreží stredného Talianska (picenská oblasť), kde sú charakteristické predovšetkým pre stupeň  

HD1, ktorý tu zodpovedá záveru stupňa Picenum IVa či horizontu Stična 2 (Gabrovec, 1987, 77). V japodskej 

skupine sa sporadicky vyskytujú ich jantárové imitácie a niektorí bádatelia predpokladajú, že závesky z bronzo-

vých imitácií schránok „slimákov Cypraea“ v Slovinsku boli importované z picenskej oblasti sprostredkovane 

cez japodskú skupinu (Grahek, 2004, 152 nn., obr. 42).
82 

Nálezy schránok mäkkýšov – ulitníkov z rodu Cypraea sú 

v regiónoch západne od územia rozšírenia vekerzugskej kultúry pomerne zriedkavé a ich výraznejšiu koncentrá-

ciu tu pozorujeme iba na lokalitách zo záveru doby halštatskej a zo včasnej doby laténskej v juhozápadnom  

Nemecku a v západnom Rakúsku (Teleaga – Zirra, 2003, 84 n.). V nasledujúcom úseku doby železnej, t. j. v dobe 

laténskej počet nálezov schránok ulitníkov z rodu Cypraea v Karpatskej kotline výrazne klesá (Kovács, 2008, 

76 n.).
83

   

3.1.2.3. Závesky  

Pre závesky ako ozdoby tela sú typické dva spôsoby ich zavesenia na hrdlo, na tento účel slúžil buď rôzne veľký 

a tvarovaný závesný otvor, alebo túto funkciu spĺňalo závesné uško. V porovnaní s korálikmi sú závesky v hod-

notenom súbore zastúpené nepočetnou skupinou nálezov. Závesky sú vyrobené buď z kovu, alebo z organického 

materiálu, a to zo zvieracích zubov a kančích klov.  

3.1.2.3.1. Kovové závesky  

Do skupiny kovových záveskov (obr. 19) patria bronzové závesky. Závesky z iných kovov nie sú v inventári 

hrobov na chotínskych pohrebiskách doložené. Závesky sú buď liate, alebo tepané. Podľa tvaru sme ich rozdelili 

do štyroch typov, z ktorých každý je v hodnotenom súbore doložený len jedným exemplárom. Všetky závesky 

pochádzajú iba z pohrebiska Chotín IA.
84

 Väčšina z nich patrí v podmienkach vekerzugskej kultúry k jedinečným 

nálezom. 

 

 

Obr. 19 Chotín IA. Kovové závesky 

 

Typ I – košíčkovitý závesok  

Bronzový liaty závesok z kostrového hrobu 2/52 má tvar košíčka so zaoblenou spodnou časťou. Závesok je  

dutý a nezdobený. V jednej zo stien tela závesku sa nachádza veľmi malý otvor pravidelného kruhového tvaru. 

Na zavesenie slúžil veľký otvor, vytvorený rúčkou košíčka (tab. 36: 9). Závesok sa v hrobe nenašiel vo svojej 

funkčnej polohe, ale bol s ďalšími hrobovými prílohami uložený na kôpke v blízkosti lebky staršej ženy vo veku 

maturus, premiestnenej sekundárne k bedrovým kostiam.  

Košíčkovité závesky s rôzne tvarovanou spodnou časťou, a to buď zaoblenou alebo zahrotenou patria k ob-

zvlášť charakteristickým typom ozdôb hrdla v juhovýchodoalpskej oblasti halštatskej kultúry (s ťažiskom ich  

                                                                 
81 Nálezy prírodných schránok týchto mäkkýšov v Slovinsku sú nanajvýš zriedkavé a na základe sprievodných nálezov, ako 

napríklad certoských spôn typu XIII podľa B. Teržanovej, patria už na koniec neskorej doby halštatskej a do včasnej doby 
laténskej (Vintarjevec – hrob 2: Stare, 1953, tab. 2: 3 alebo Vače: Stare, 1955, tab. 58: 1, 2; Teržan, 1976, 338 nn., 361).  

82 Imitácie schránok mäkkýšov z rodu Cypraea sú doložené aj vo východných regiónoch Eurázie, najmä v Tuve, kde boli 
zhotovované z kosti a z kameňa (Kenk, 1986, 86, obr. 3: 6; Novgorodova et al., 1982, 21, obr. 41: 36). 

83 K nálezom schránok mäkkýšov – ulitníkov z rodu Cypraea z keltských pohrebísk zo včasnej a staršej doby laténskej v strednej 
Európe, vrátane Slovenska bližšie pozri M. Schönfeldera (1996, 318 n., obr. 6, 7, tab. 1.), ktorý na základe malých rozmerov 
exemplárov zo včasnej doby laténskej predpokladá, že tieto pochádzajú zo Stredozemného mora, zatiaľ čo väčšie druhy 
týchto mäkkýšov z lokalít zo záveru doby halštatskej boli do západohalštatského kultúrneho okruhu importované z teplejších 
oblastí.  

84 Sporadicky mohli byť záveskami aj bronzové hroty šípov. Funkcia železného a značne skorodovaného pliešku trapézoidného 

tvaru zo „žiarového“ hrobu 12/52 z Chotína IA je nejasná (tab. 4: 2). Nie je vylúčené, že išlo o závesok alebo len o fragment 

predmetu iného funkčného zaradenia. 
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rozšírenia na lokalitách svätolucijskej skupiny),
85

 v severozápadnom Taliansku a priľahlých oblastiach Švajčiar-

ska (kultúra Golasecca). Košíčkovitými záveskami sa podrobne zaoberali viacerí bádatelia (napríklad de Marinis, 

1981, 231 n., obr. 5; Drack, 1966, 49 nn.; Gabrovec, 1976, 302, 304, obr. 7; Lo Schiavo, 1970, 469 n.; Pare, 1989, 

454; Pauli, 1971, zoznam 10 – 11, mapa 9, 10; 1975, 117 n.; 1978, 147 n., obr. 19; Warneke, 1999, 126 – 134)  

a naposledy ich komplexne vyhodnotila B. Teßmann (2007). Podľa typologickej klasifikácie B. Teßmannovej 

patrí košíčkovitý závesok z kostrového hrobu 2/52 z Chotína IA k  typu 4, ktorého ťažisko rozšírenia sa na-

chádza tak v severozápadnom Taliansku (kultúra Golasecca), ako aj v Slovinsku a v Dalmácii a B. Teßmann 

jeho výskyt tu zaraďuje do stupňa HD, najmä však do neskorej doby halštatskej (stupne HD2 – 3) (Teßmann, 

2007, 670, 673, 677, mapa 3, obr. 13, 14, 15, 16, zoznam na str. 686 – 688). V Slovinsku sú košíčkovité závesky so 

zaoblenou spodnou časťou datované už do záveru stupňa HD1, avšak ťažisko ich výskytu tu spadá predovšetkým 

do stupňa HD2 (Grahek, 2004, 152; Parzinger, 1989, 12 n., 21, 121, 125; Teßmann, 2007, 677; Warneke, 1999, 

128).  

Košíčkovitý závesok z kostrového hrobu 2/52 z Chotína IA možno s ohľadom na chronologickú pozíciu pria-

mych analógií najmä z lokalít v juhovýchodoalpskej oblasti zaradiť do stupňa HD2, resp. do druhej polovice 6. stor. 

pred Kr. podľa konvenčného datovania (Parzinger – Stegmann-Rajtár, 1988, 175). 

Typ II – okuliarovitý závesok  

Malý okuliarovitý závesok z kostrového hrobu 285/54 je vyrobený z veľmi tenkého bronzového drôtu kruho-

vého prierezu. Zachoval sa z neho iba jeden špirálovitý terčík s priemerom 1,4 cm a s časťou drôtu, ktorý pravde-

podobne pôvodne spájal obe terče závesku a tvoril tak zároveň aj závesné pútko (tab. 88: 19). V danom prípade 

tiež nemôžeme vylúčiť, že závesok pôvodne pozostával iba z jedného špirálového terčíka.
86

 Závesok bol spolu  

s kosteným záveskom, prevŕtaným zvieracím zubom a schránkami mäkkýšov uložený vo svojej funkčnej polohe 

pri krčných stavcoch pravdepodobne nedospelého jedinca – dieťaťa (obr. 18).  

Zaujímavé je zistenie, že okuliarovité závesky sú v rámci územia rozšírenia vekerzugskej kultúry známe tak-

mer výlučne z hrobových celkov severozápadnej skupiny podľa J. Chochorowského, a to zo žiarového hrobu 2 na 

pohrebisku Vámosmikola-Istvánmajor (Laczus – Párducz, 1969, 217, tab. 53: 1) a zo žiarového hrobu 2 z Mát-

raszele (Patay, 1962, obr. 4: 2), v ktorých sa tieto vyskytli bez chronologicky citlivých sprievodných nálezov 

(Laczus – Párducz, 1969, tab. 57: 7; Patay, 1962, obr. 4).
87

 Výnimkou je iba nález bronzového špirálovitého ter-

číka s priemerom 2,0 cm z „hrobu“ 8/b na pohrebisku Tiszavasvári-Dózsa telep, ktorý bol pravdepodobne súčasťou 

menšieho okuliarovitému závesku (Kemenczei, 2009, 143, tab. 101: 14), zatiaľ čo v prípade závesku z Vámos-

mikoly-Istvánmajor ide o exemplár veľkosťou takmer identický so záveskom z Chotína IA (priemer zachovaného 

terčíka 1,7 cm), pri závesku z Mátraszele sa zachovali oba špirálovité terčíky s priemerom až 3,0 cm. Okuliarovité 

závesky rôznych typov a veľkostí nie sú spoľahlivým datovacím prostriedkom ani v iných oblastiach svojho vý-

skytu. Sú rozšírené v celej strednej a juhovýchodnej Európe, s ťažiskom výskytu najmä v severnom Taliansku, v kul-

túre Golasecca, v západnom Slovinsku a v západnom Rakúsku, kde sú doložené v nálezových celkoch z celej doby 

halštatskej (Stöllner, 2002, 76; Vasić, 1977, obr. 6: 24, 7: 13; Warneke, 1999, 166 n., obr. 81, 82; Wels-Weyrauch, 

1991, 72).  

Sprievodné nálezy neumožňujú kostrový hrob 285/54 so záveskom typu II bližšie chronologicky zaradiť.  

Typ III – plechový závesok trapézoidného tvaru  

Závesok zo žiarového hrobu 56/53 je vyrobený z tenšieho bronzového plechu, má trapézoidný tvar a na hor-

nom konci má otvor. Opačný koniec sa nezachoval kompletne a je výrazne zúžený. Závesok je zdobený tepaním 

a výzdobný motív pozostáva z troch zvislých radov malých pukličiek. Počet pukličiek v jednotlivých radoch nie 

je konštantný (tab. 16: 10). 

Podobné závesky sa vo východnom Maďarsku vyskytli len na pohrebisku Szentes-Vekerzug (Párducz, 1954, 

tab. 18: 4 – 11, 12 – 13, 29: 14). Tieto sú však železné a výrazne zúžený majú iba horný koniec so závesným  
                                                                 
85 Napríklad pohrebisko Sveta Lucia, kde sa tieto vyskytovali samostatne ako ozdoby hrdla alebo ako závesok na ihlách malých 

oblúkových spôn s vrúbkovaným lúčikom typu Sveta Lucia (Teržan et al., 1984, tab. 44: G1, 145: B11, 209: F3, 210: E1, 
212: C1, 216: F6, 7, 223: C7, 8, 231: F8, 9, 246: C4); pohrebiská Bitnje v Bohinju (Gabrovec, 1976, tab. 2: 7) a Koritnica 
na Bači (Kos, 1973, tab. 4: 6 – 7, 6: 6). Menej časté sú na pohrebiskách vo východnom Slovinsku (napríklad Libna: Guštin, 
1976, tab. 83: 13; Stična: Wells, 1981, tab. 121: e; Dolenjske Toplice: Teržan, 1976, tab. 63: 6). Ešte južnejšie sa košíčko-
vité závesky vyskytli v nálezových celkoch zo včasnej doby železnej tak istrijskej skupiny, ako aj japodskej a liburnskej 
skupiny (Drechsler-Bižić, 1961, tab. 6: 10; Teßmann, 2007; Vasić, 1977, tab. 5: 28, 7: 19). 

86 Okuliarovité závesky sa pravdepodobne nenosili zavesené na textilnej alebo koženej šnúrke, ale našívali sa na odev (Maka-
rová, 2008, 105; Novotná, 1986, 149).  

87 Na základe vyobrazenia bronzového náramku z hrobu 2 z Mátraszele v monografii T. Kemenczeia (2009, tab. 156: 1) nie 
je celkom jasné, či ide o tyčinkový alebo o plechový náramok. Zdá sa však, že tento nález patrí k  typom náramkov, aké 
poznáme zo žiarových hrobov 61/53 a 74a, b/62 z Chotína IA a IB, čo by umožňovalo priradenie hodnoteného nálezového 
celku do stupňa HD1.  
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otvorom. Tvarovo porovnateľné zdobené aj nezdobené závesky sú časté najmä na pohrebiskových lokalitách  

v susedných oblastiach halštatskej kultúry (Warneke, 1999, 90 nn., obr. 42 – 44), kde sa nepoužívali len vo funkcii 

ozdoby tela, ale, ako to napríklad dokladá pohrebisko v Hallstatte, predovšetkým ako súčasť výzdoby lúčika pol-

mesiacovitých spôn a kovových nádob (Hodson, 1990, tab. 36: 5, 47: 1, 2; Kromer, 1959a, tab. 92: 11, 94: 13, 14, 

97: 5, 118: 9). Naopak, vo východnom Slovinsku sa podobné ozdoby uplatnili ako súčasť rôznych viacdielnych 

záveskov a najmä ako ozdoba tzv. kultových palíc (napríklad Vače: Stare, 1973, tab. 33: 6 – 12; Bitnje: Gabrovec, 

1976, tab. 1: 6,7, 3: 2, 3; Vinkov vrh: Stare, 1964 – 1965, tab. 18: 17; Brezje: Kromer, 1959b, tab. 35: 7; Libna: 

Guštin, 1976, tab. 65; Magdalenska gora: Hencken, 1978, obr. 3a). V Nemecku registrujeme prípady použitia 

najmä železných exemplárov tiež ako ozdôb súčastí vozov a zubadiel (Warneke, 1999, 90 n.). Ťažisko rozšírenia 

bronzových a železných záveskov typu III pozorujeme tak v celej východoalpskej, ako aj v severozápadoalpskej 

oblasti halštatskej kultúry, kde sú tieto datované pomerne široko od stupňa HC1 do stupňa HD3, príp. LTA so 

zreteľným ťažiskom ich výskytu v stupňoch HC2 a najmä HD1 (Stöllner, 2002, 77; Warneke, 1999, 91).
88

  

Závesok typu III zo žiarového hrobu 56/53 patrí na základe sprievodných nálezov spôn do stupňa HD2, resp. 

do druhej polovice 6. stor. pred Kr. podľa konvenčného datovania (pozri podkapitolu 3.2.1.1.). 

Typ IV – trojuholníkový závesok z dvojitého plechu  

V žiarovom hrobe 56/53 sa vyskytol aj bronzový trojuholníkový závesok z dvojitého plechu. Má tvar verti-

kálne pretiahnutého trojuholníka a v jeho hornej časti je umiestnený závesný otvor. Závesok je nezdobený a na 

niektorých miestach aj poškodený, preto sa nezachoval závesný krúžok, ktorý je pre tento typ záveskov príznačný 

(tab. 16: 9). 

Závesky typu IV, z ktorých niektoré majú tepanú výzdobu v podobe radov pukličiek alebo koncentrických 

krúžkov, naposledy podrobne vyhodnotil T. F. Warneke (1999, 49 nn., obr. 18 – 20). Ich najväčšia koncentrácia 

je doložená na lokalitách v Slovinsku a na pohrebisku v Hallstatte, mimo tohto územia je ich počet výrazne nižší. 

Na pohrebisku v Hallstatte sa duté plechové trojuholníkové závesky vo svojom výskyte obmedzujú na stupeň HD1, 

zatiaľ čo v Slovinsku sa ich prvé exempláre v hrobových inventároch sporadicky objavujú už v stupni HC1 a ich 

výraznú frekvenciu výskytu tu pozorujeme v nasledujúcich stupňoch HC2 a HD1. Ich spoluvýskyt s certoskými 

sponami zo stupňov HD2 a HD3 tu nezaznamenávame. V atestínskej oblasti sú tieto závesky sporadicky doložené 

ešte v stupni HD3, príp. v LTA (ibidem, 49 n.).  

Žiarový hrob 56/53 z Chotína IA patrí na základe sprievodných nálezov spôn do stupňa HD2, čiže do druhej 

polovice 6. stor. pred Kr. podľa konvenčného datovania (pozri podkapitolu 3.2.1.1.) a je tak nepochybne mladší 

ako hrobové celky so záveskami typu IV na pohrebisku v Hallstatte či v juhovýchodoalpskej oblasti halštatskej 

kultúry a dokladá ich výskyt ešte v neskorej dobe halštatskej. Rovnaké konštatovanie platí aj v prípade nálezov 

týchto záveskov (zdobených) z hrobu 29 na pohrebisku Sopron-Krautacker zo stupňa HD2, príp. HD3 (Jerem, 

1981a, 114, obr. 7: 7 – 10; Schwellnus, 2011, 366, obr. 7).
89

  

V rámci vekerzugskej kultúry sa okrem typu II všetky hodnotené typy záveskov vo svojom výskyte obmedzujú 

iba na pohrebisko Chotín IA a bez výnimky ide o ozdoby hrdla západného, resp. halštatského typu. Na pohrebis-

kách vo východnom Maďarsku sa sporadicky vyskytli také typy záveskov, ktoré nie sú doložené v inventári hro-

bov z chotínskych pohrebísk a z hľadiska pôvodu ich môžeme rozdeliť do troch skupín. Zaujímavé je zistenie, že 

všetky patria už do neskorej doby halštatskej, pravdepodobne do druhej polovice 6. a na začiatok 5. stor. pred Kr. 

Prvú skupinu reprezentujú závesky halštatského typu, resp. závesky, ktoré majú svoje priame analógie v prostredí 

halštatskej, príp. včasnolaténskej kultúry. Môžeme sem zaradiť duté valcovité bronzové plechové závesky zo 

žiarového hrobu 16 na pohrebisku Hortobágy-Árkus (Kemenczei, 2009, 116, tab. 8: 3) a zo žiarového hrobu 144 

zo Szabadszállása-Józan (ibidem, 134, tab. 63: 4), patriace k tzv. Klapselanhänger, ktoré sú spravidla datované 

do stupňa HD, príp. do začiatku stupňa LTA (Warneke, 1999, 58 n., obr. 23 – 25).
90

 Podobný závesok pochádza 

z detského kostrového hrobu 18 na pohrebisku Sopron-Krautacker, ktorý je vekerzugským nálezom najbližší aj 

územne (Jerem, 1981b, tab. 3: 14). V jeho inventári sa našli aj dva sklenené koráliky s vrstvenými očkami, ktoré 

nálezový celok zaraďujú najskôr na koniec stupňa HD2 (ibidem, 209, obr. 3: 12). Sprievodné nálezy v hrobe 16 

z Hortobágy-Árkus síce nie sú chronologicky citlivé a inventár hrobu 144 zo Szabadszállása-Józan nie je v pub-

likácii T. Kemenczeia vyobrazený kompletne, môžeme však predpokladať, že oba hrobové celky sú súčasné 

s hrobom 18 zo Soprone-Krautacker (Kemenczei, 2009, 134, tab. 8: 1 – 9, 63: 1 – 7). Ďalší bronzový závesok 

                                                                 
88 Napríklad na pohrebisku v Dürrnbergu sa podobné závesky v hroboch zo stupňa HD2 už nevyskytujú (Stöllner, 2002, 77). 
89 Niektoré nálezy záveskov nášho typu IV z východného Maďarska sú ešte mladšie a patria už do doby laténskej. Uvedené 

zistenie sa vzťahuje na hrob 332 na pohrebisku Pilismarót-Basaharc, kde niekoľko týchto záveskov zdobilo spony typu 
Čurug z druhej polovice 4. stor. pred Kr. (Bognár-Kutzián, 1975, 38, tab. 5: 1, 6: 1). Spony typu Čurug sú datované do záveru 
5. a do celého 4. stor. pred Kr. (Ljuština, 2010, 61).  

90 Kým v Nemecku sa zdobené a nezdobené bronzové a železné exempláre vo svojom výskyte obmedzujú na stupeň HD1,  
v Slovinsku, kde sú doložené len bronzové zdobené závesky tohto typu, podobné nálezom z vekerzugskej kultúry, sa pou-
žívali od stupňa HD1 až do záveru stupňa HD3 (Warneke, 1999, 59).  
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z kostrového hrobu 48 na pohrebisku Vámosmikola-Istvánmajor patrí k tzv. tyčinkovým záveskom (Laczus – 

Párducz, 1969, tab. 57: 4), ktorých ťažisko rozšírenia sa nachádza v severozápadoalpskej oblasti halštatskej kultúry, 

kde sú datované do neskorej doby halštatskej a najmä do včasnej doby laténskej (Stöllner, 2002, 76 n; Warneke, 

1999, 70 n., obr. 30, 31). Do druhej skupiny ozdôb hrdla z hľadiska ich pôvodu patria závesky, ktoré sú archeologic-

kým bádaním označované ako tzv. macedónske bronzy a ich nálezy vo vekerzugskej kultúre tak majú balkánsky 

pôvod, resp. predlohy k nim nachádzame na náleziskách v južných častiach centrálneho Balkánu, kde sú datované 

do 8. a 7. stor. pred Kr. (bližšie napríklad Bouzek, 1973; 1974; Kilian, 1975, 109 – 116, tab. 93 – 97; Mitrevski, 

1991, 34, tab. 18: 6; 2007; Vasić, 1997, 640). Závesky v podobe vtáčích postáv so závesným uškom a masívny 

liaty pozdĺžny valcovitý korálik boli nájdené len v inventári dvoch hrobov zo Szentesa-Vekerzug, ktoré na zá-

klade sklenených korálikov s vrstvenými očkami s určitosťou nepatria skôr ako na koniec stupňa HD2, resp. už 

do stupňa HD3 (hroby 53 a 55: Párducz, 1954, tab. 15: 3 – 9, 11 – 18, 16: 1 – 22).
91

 Práve pohrebisko Szentes-

Vekerzug sa v rámci vekerzugskej kultúry vyznačuje určitou kumuláciou predmetov balkánskeho typu, výhradne 

ozdôb tela a spínadiel odevu, ktoré tu nachádzame len v hroboch žien a ktoré na mnohých pohrebiskách nie sú 

doložené buď vôbec, alebo iba nanajvýš zriedkavo.
92

 Tretiu skupinu ozdôb hrdla tvoria bronzové kruhové pre-

lamované závesky so štyrmi alebo s piatimi závesnými otvormi, ktoré z hľadiska ich územného výskytu môžeme 

označiť za východoeurópsky typ, pretože tieto sú doložené najmä na lokalitách západopodolskej a ciumbrudskej 

skupiny a čiastočne tiež kultúry Ferigile (Bandrivskij, 2005; Marinescu, 1984, 79, obr. 3: 3, 9: 7; Vasiliev, 1980, 

obr. 16: 18; Vulpe, 1967, tab. 16: 5). M. Bandrivskij (2005, 90 n.) časť týchto predmetov funkčne interpretuje 

ako súčasti konských postrojov, presnejšie ako rozdeľovače remeňov ohlávky.
93

 S uvedeným názorom nesúhla-

síme, pretože závesné otvory umiestnené na vonkajšej strane tela záveskov sú príliš malé na prevlečenie remeňov 

ohlávky konskej uzdy, a preto ich zaraďujeme iba k ozdobám tela, príp. odevu. Rovnako s názorom uvedeného 

autora nesúhlasíme ani čo sa týka časového zaradenia týchto predmetov, ktoré datuje iba do 7. stor. pred. Kr. 

(ibidem, 92). Ako však dokladajú nálezy takýchto záveskov z lokalít vekerzugskej kultúry, a to zo žiarového  

hrobu 12 z Kesznyétenu-Szerüskert (Kemenczei, 2001 – 2002, obr. 13: 7) a z kostrového hrobu 34 z Törökszent-

miklósa-Surján (Csalog – Kisfaludi, 1985, obr. 2: 23), tieto sa vo východokarpatskom priestore vyskytovali do 

záveru neskorej doby halštatskej a do včasnej doby laténskej.
94

 Jedinečný v podmienkach nielen vekerzugskej 

kultúry, ale aj susedných kultúrno-geografických regiónov je bronzový značne schematizovaný prelamovaný  

antropomorfný závesok z kostrového hrobu 170 na pohrebisku Tápiószele (Párducz, 1966, tab. 22: 11).  

3.1.2.3.2. Závesky zo zvieracích zubov a kančích klov 

Závesky zo zvieracích zubov majú spravidla v hornej časti prevŕtaný otvor na zavesenie (obr. 20).
95

 Boli buď 

súčasťami náhrdelníkov, alebo sa nosili samostatne ako závesok, resp. ako amulet s apotropajnou funkciou (kos-

trové hroby 251/54 a 285/54 z Chotína IA; tab. 81: 14, 88: 18). Obvykle tu pozorujeme ich samostatné nosenie, 

iba v žiarovom hrobe 96/54 z Chotína IA bol zvierací zub kombinovaný s kančím klom (tab. 30: 5, 8). Výnimkou je 

len kostrový hrob 220/54 z Chotína IA, v ktorého inventári sa vyskytli štyri medvedie zuby s otvorom, použité 

ako súčasti ohlávky konskej uzdy (tab. 76: 3 – 6; Kozubová, 2011a, 91 n.). Aj sporadicky sa vyskytujúce kančie 

kly majú na hornom konci závesný otvor (tab. 81: 5), výnimkou je iba pravdepodobne neúplný kančí kel z kostro-

vého hrobu 181/53 z Chotína IA (tab. 67: 11). Hodnotená skupina záveskov pochádza výlučne z pohrebiska Chotín 

                                                                 
91 Tri liate malé a pomerne ploské závesky z hrobu 53 v tvare značne štylizovanej vtáčej postavy majú pomerne veľké závesné 

uško umiestnené zospodu tela, resp. na brušku vtáčej postavy a nie na jej chrbtovej časti, čo znamená, že pri ich použití ako 
závesku sa nosili hlavou nadol. Naopak, závesky v podobe vtáčej postavy z balkánskych nálezísk majú jednak menšie zá-
vesné uško umiestnené na chrbte postavy, jednak sú prevedené detailnejšie než vekerzugské exempláre a jednak sú plastické  
a nie sploštené (Mitrevski, 2007, obr. 4, 4, 11). Môžeme tak konštatovať, že tieto závesky z hrobu 53 zo Szentesa-Vekerzug 
nemajú priame analógie v záveskoch z kategórie macedónskych bronzov a je tiež zrejmé, že sú mladšie. Naopak, masívny 
pozdĺžny valcovitý korálik s dvojkónicky rozšírenou stredovou časťou a s dvoma vývalkami na oboch koncoch nachádza 
početné paralely v nálezoch z centrálneho Balkánu a Grécka (Kilian, 1975, tab. 32: 5, 6, 38: 25). Ani tento hrob však na 
základe sprievodných sklenených korálikov s vrstvenými očkami nemožno zaradiť k najstarším hrobom vekerzugskej kul-
túry zo 7. stor. pred Kr., ako sa nesprávne domnieva B. Teržan (1998, 515). 

92 Drvivá väčšina týchto ozdôb tela a spínadiel odevu sú však nepochybne miestnymi výrobkami a môžeme ich považovať 
len za isté lokálne modifikácie balkánskych predlôh.  

93 Západnejšie sú podobné závesky spravidla so štyrmi závesnými otvormi okrem vekerzugskej kultúry doložené na lokalite 
Býčí skála a Vyšný Kubín (Furmánek, 1980, tab. 31: 843; Parzinger – Barth – Nekvasil, 1995, 49, 266, obr. 18: 1, tab. 20: 
214, 215).  

94 Hrob 34 z Törökszentmiklósa-Surján porušil žiarový hrob 35, ktorý obsahoval jeden sklenený žltý valcovitý korálik s vrstve-
nými očkami typu Mezőtúr, typický pre 5. stor. pred Kr. (Csalog – Kisfaludi, 1985, 337, obr. 2: 24). 

95 Exemplár z kostrového hrobu 111/53 v Chotíne IA bol bez otvoru, ale s ostatnými korálikmi bol nájdený v okolí krčných 
stavcov staršej ženy (tab. 48: 10). Nie je vylúčené, že bol ako amulet uchovávaný v  textilnom alebo koženom miešku, 
nosenom na hrdle majiteľky, príp. mohol byť všitý do odevu. Podľa určení Mgr. Z. Bielichovej ide o zuby buď psov 
domácich (kostrové hroby 251/54 a 285/54 z IA), alebo medveďov (žiarový hrob 96/54 a kostrový hrob 220/54 z IA), príp. 
ide o zuby bez druhového určenia (kostrový hrob 111/53 z IA). 
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IA a môžeme k nej priradiť aj závesok – amulet z prevŕtaného fragmentu lebky svine domácej z kostrového hrobu 

285/54 (obr. 18; tab. 88: 22).
96

 

Závesky zo zvieracích zubov (a to jeleň, kôň, pes, medveď, vlk) a kančích klov sú známe aj z iných pohrebísk 

vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku, kde však nepredstavujú početnú skupinu ozdôb hrdla. Častejšie 

tu tvorili súčasť náhrdelníkov než len samostatne nosených záveskov  

a v hroboch sa spravidla vyskytli v niekoľkých exemplároch (Algyő: Ben-

de, 2003, obr. 2: 2 – 5; Szentes-Vekerzug: Csallány – Párducz, 1944 – 

1945, tab. 43: 10; Tápiószele: Párducz, 1966, tab. 22: 4 – 10, 34: 32, 35; 

Kemenczei, 2009, 186, zoznam 9; Tiszalök-Börtön: Scholtz, 2012, 78, 

tab. 4: 8). Zriedkavé sú aj v prostredí ciumbrudskej skupiny (Mărişelu: 

Marinescu, 1984, obr. 10: 7). Naopak, početné sú ich nálezy v severo-

pontskej oblasti na náleziskách zo včasnej doby železnej, kde spĺňali 

nielen funkciu ozdôb tela, ale aj ozdôb záušníc a rozdeľovačov reme-

ňov ohlávky konskej uzdy (Il´inskaja, 1968, tab. 27: 44 – 47, 34: 12, 

14, 12: 7, 22; Petrenko, 1978, tab. 23: 28, 25: 5). Závesky zo zvieracích 

zubov, najmä z medveďov, boli v celej strednej Európe obľúbeným typom amuletu počas celej doby železnej 

(Stöllner, 2002, 77).  

3.1.3. Ozdoby končatín 

V hodnotenom súbore hrobov z chotínskych pohrebísk sa z ozdôb končatín vyskytli len náramky a sporadicky 

aj prstene, čiže tu máme zastúpené len ozdoby horných končatín. Keďže ako prstene sa používali rôzne bronzové 

a pravdepodobne aj železné krúžky, ktoré sa tvarovo a formou koncov ničím nelíšia od krúžkových záušníc, o bron-

zových a železných krúžkoch vo funkcii prsteňov môžeme hovoriť len v prípade, že sa v kostrových hroboch vy-

skytli vo svojej funkčnej polohe, t. z. v blízkosti článkov prstov ruky pochovaného jedinca. V prípade veľkého 

kruhového šperku nie je vždy celkom jasné, či išlo o náramky alebo o náramenice. Pri určení spôsobu ich nosenia 

tu vychádzame predovšetkým z polohy skúmaného predmetu v hrobe vo vzťahu k pochovanému jedincovi, čo je, 

samozrejme, možné iba v prípade kostrových hrobov. Ani tu však nemožno vždy spoľahlivo stanoviť polohu 

kruhového šperku, pretože buď v teréne nebola zaznamenaná vôbec, alebo kostrové zvyšky jedincov boli značne 

rozložené. Istou, avšak nie spoľahlivou indíciou môže byť vnútorný priemer kruhového šperku, keď by sme pri 

exemplároch so šírkou presahujúcou 7,0 cm mohli uvažovať už ako o nárameniciach. Avšak väčší priemer kruhov 

nemusel nevyhnutne súvisieť s odlišným spôsobom nosenia ako pri kruhoch menších rozmerov, ale ich veľkosť 

mohla byť podmienená len fyzickými danosťami nositeľa (Makarová, 2010, 28). Na základe uvedených konšta-

tovaní sme všetky nálezy veľkého kruhového šperku zaradili k náramkom.  

3.1.3.1. Náramky 

Náramky z chotínskych pohrebísk predstavujú typologicky pomerne rôznorodú kategóriu ozdôb horných kon-

čatín a pre niektoré typy náramkov je príznačný ich výskyt len v jednom exemplári, čo v značnej miere komplikuje 

možnosť ich porovnania s náramkami z pohrebísk vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku, príp. v seve-

rozápadnom Rumunsku. Náramky sú vyrobené z bronzu a zo železa. Kým bronzové exempláre sú spravidla 

zachované kompletne, drvivá väčšina železných náramkov sa zachovala len vo fragmentoch a celé exempláre sú 

obvykle značne skorodované. V predkladanej práci sú zvlášť hodnotené bronzové a zvlášť železné exempláre. 

Okrem celokovových náramkov sú v hodnotenom súbore zastúpené aj tzv. kombinované náramky, resp. náramky 

zložené z viacerých komponentov – korálikov, zvieracích zubov, schránok mäkkýšov či sekundárne použitých 

bronzových hrotov šípov.
97

 Keďže jednotlivé typy komponentov, z ktorých kombinované náramky pozostávali, 

sa analyzovali na inom mieste (pozri podkapitolu 3.1.2.2.), tu sa im už ďalej nevenujeme.  

3.1.3.1.1. Bronzové náramky 

Bronzové náramky (obr. 21) rozdeľujeme do dvoch základných skupín – otvorené tyčinkové náramky a otvo-

rené pásikové náramky, a tieto ďalej členíme na typy predovšetkým na základe polohy koncov, príp. tvaru ná-

ramku. Tyčinkové náramky sú početnejšie a tvarovo rozmanitejšie ako náramky pásikové. Vždy ide o otvorené 

                                                                 
96 Zvieracie zuby sa mohli používať nielen ako amulety, ale aj ako talizmany pre šťastie či predmety s liečivou silou (Plávka, 

2005, 69 nn.). Pri kančích kloch vo výbave mužských hrobov nemôžeme vylúčiť, že ide o loveckú trofej.  
97 Takéto kombinované náramky sú obzvlášť časté v severnom Pričiernomorí (Kubyšev et al., 1982, 138). 

 
 

Obr. 20 Chotín IA. Závesky zo zvieracích 

zubov a kančích klov 
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kruhy, vyrobené z rôzne hrubej tyčinky. Podľa polohy koncov majú tyčinkové náramky konce buď preložené, 

pri ktorých rozlišujeme medzi široko preloženými alebo mierne preloženými koncami, alebo priliehajúce, príp. 

sú oba konce umiestnené ďalej od seba. Oba konce môžu byť rôzne tvarované, vtedy rozoznávame konce zahro-

tené, mierne zaoblené alebo odseknuté. Hrúbka koncov spravidla zodpovedá hrúbke oblúka náramku, iba zried-

kavo sú konce mierne zúžené. Konce sú buď hladké, alebo zdobené rytou či plastickou výzdobou. Okrem koncov 

mohol byť zdobený aj oblúk náramku. Pásikové náramky majú priliehajúce konce, resp. konce sú umiestnené 

ďalej od seba a sú vždy odseknuté. Tieto náramky sú buď hladké, alebo zdobené. 

 

Obr. 21 Chotín IA, IB. Bronzové náramky 
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Tyčinkové náramky 

Tyčinkové náramky sme na základe polohy koncov rozdelili do dvoch typov – náramky s preloženými konca-

mi a náramky s priliehajúcimi či ďalej od seba umiestnenými koncami a tieto sme následne členili na varianty  

a subvarianty. Určujúcim kritériom pri vyčlenení jednotlivých variantov bol tvar koncov a pri subvariantoch prí-

tomnosť či absencia výzdoby na koncoch, príp. na oblúku náramkov. Nevýhodou väčšiny bronzových náramkov 

z chotínskych pohrebísk je jednak v podmienkach vekerzugskej kultúry ich jedinečnosť, jednak chýbajúce priame 

či vzdialenejšie analógie v susedných kultúrnych regiónoch, najmä však v halštatskej kultúre. Nielen uvedené 

konštatovanie, ale často aj chronologicky málo signifikantné sprievodné nálezy tak v značnej miere sťažujú ich 

presnejšie chronologické zaradenie.  

Typ I – tyčinkové náramky s preloženými koncami 

Variant I1 – náramky so široko preloženými odseknutými koncami  

Náramky variantu I1 majú široko preložené konce, ktoré sú buď odseknuté oba, alebo jeden z koncov je odsek-

nutý a druhý mierne zaoblený. Náramky majú kruhový alebo vysoko segmentový prierez. Na základe prítomnosti 

alebo absencie výzdoby sme vyčlenili dva subvarianty. 

Subvariant I1a  

Subvariant I1a reprezentuje jeden nezdobený náramok pravidelného kruhového tvaru z kostrového hrobu 192/54 

z Chotína IA, ktorý je vyrobený z pomerne masívnej tyčinky kruhového prierezu. Oba konce sú odseknuté (tab. 

70: 5).  

Na základe sprievodných nálezov v podobe v rukách robenej misy so zatiahnutým okrajom typu I (tab. 70: 6) 

nemožno hrob 192/54 presnejšie datovať. S výnimkou žiarového hrobu 7 na pohrebisku Bučany pravdepodobne 

z prvej polovice 5. stor. pred Kr. (Bujna – Romsauer, 1983, tab. 5: 8; Parzinger, 1989, 105 n.)
98

 nemožno presnejšie 

chronologicky zaradiť ani rovnaké alebo podobné náramky so zaoblenými koncami z vekerzugských pohrebísk vo 

východnom Maďarsku, kde sú však zriedkavé. Výnimkou je iba kostrový hrob 307 z Tápiószele, v ktorom sa 

okrem náramku subvariantu I1a, ale so zaoblenými koncami, vyskytli aj sklenené koráliky s vrstvenými očkami, 

ktoré tak tento hrob zaraďujú nie skôr ako na koniec stupňa HD2, pravdepodobnejšie však do stupňa HD3 (Pár-

ducz, 1966, tab. 54: 13, 14). Sumarizujúc uvedené konštatovania, môžeme predpokladať, že bronzové nezdobené 

náramky nášho subvariantu I1a patria už do neskorohalštatského obdobia, presnejšie do záveru stupňa HD2 a do 

stupňa HD3.  

Subvariant I1b  

Aj subvariant I1b je v hodnotenom súbore nálezov zastúpený len jedným zdobeným náramkom z kostrového 

hrobu 254/54 z Chotína IA, ktorý má vysoko segmentový prierez a oba konce sú odseknuté. Zdobený je celý 

povrch náramku, pričom výzdoba pozostáva zo skupiniek priečnych línií, ktoré boli na povrch nanášané v nepra-

videlných odstupoch a ich počet v skupinkách nie je konštantný. Náramok má mierne oválny, vertikálne pretiah-

nutý tvar (tab. 82: 5). S prihliadnutím na datovanie väčšiny hrotov šípov variantu I2 podľa A. Kozubovej na cho-

tínskych pohrebiskách, pri chronologickom zaradení kostrového hrobu 254/54 sa tak prikláňame k druhej polovici 

6. stor. pred Kr. Takmer identické náramky pochádzajú z dvoch dobre datovateľných hrobových celkov z východ-

ného Maďarska. Kým žiarový hrob 91 z Törökszentmiklósa-Surján patrí do prvej polovice 6. stor. pred Kr., tak 

žiarový hrob 67 z Orosházy-Gyopáros, v ktorom sa je doložený spoluvýskyt náramkov subvariantu I1b a variantu 

I2, je na základe šálky s pásikovým uškom vytiahnutým nad okraj a s dvoma rohatými výčnelkami mladší a patrí 

najskôr do stupňa HD2, príp. už do stupňa HD3 (Csalog – Kisfaludi, 1985, obr. 5: 10; Juhász, 1976, obr. 5: 8, 10: 7; 

Kozubová, 2009, 104; Romsauer – Pieta, 1992, 216). Podobný náramok, avšak zdobený iba na oboch odseknutých 

koncoch pochádza z hrobu L94 z Hallstattu (Kromer, 1959a, tab. 252: 7), ktorý M. Siepen zaradila do pomerne 

početnej a podľa nás heterogénnej skupiny nezdobených náramkov, datovaných pomerne široko, a to do stupňov 

HD1 – HD3 (Siepen, 2005, 81 – 88, tab. 46 – 52; Stöllner, 2002, 78, tab. 28A: 5, 28C: 1, 2).
99

 Hrob z Hallstattu 

možno na základe sprievodnej polmesiacovitej spony so zvieracími protómami zaradiť do stupňov HD1 – HD2 

(Siepen, 2005, 136). Do stupňa HD2 patrí aj ďalší bronzový náramok, ktorý má iba na oboch odseknutých kon-

coch skupinky zvislých rýh, z jaskynnej lokality horákovskej skupiny v Býčí skále (Parzinger – Barth – Nekvasil, 

1995, 41, tab. 11: 94). Uvedené datovanie podobných náramkov z lokalít halštatskej kultúry tak z prevažnej časti 

korešponduje s chronologickým zaradením podobných náramkov z pohrebísk vekerzugskej kultúry. Ešte mladšie 

sú dva náramky so zdobenými široko preloženými odseknutými koncami z hrobu 39 na pohrebisku Szentes-

                                                                 
98 V tomto hrobe sa vyskytol ešte ďalší bronzový náramok, a to nášho subvariantu II2a (Bujna – Romsauer, 1983, tab. 5: 9). 

Hrobový celok H. Parzinger priradil k fáze Bučany I, ktorú synchronizoval s horizontom 9 z druhej štvrtiny 5. stor. pred 
Kr. (Parzinger, 1989, 105 n.). Nie je však vylúčené, že hrob 7 je starší ako prvá polovica 5. stor. pred Kr.  

99 Hladké bronzové náramky s rôzne tvarovanými koncami – s priliehajúcimi, preloženými, umiestnenými ďalej od seba a rôz-
neho prierezu z lokalít halštatskej kultúry v Rakúsku sú buď úplne hladké, alebo ich konce majú nevýrazné zvislé ryhy. Ich 
zreteľnú koncentráciu tu pozorujeme najmä na pohrebisku v Hallstatte (Siepen, 2005, 88). 
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Vekerzug, ktoré na základe sklenených korálikov s vrstvenými očkami nemôžeme zaradiť skôr ako na koniec 

stupňa HD2, pravdepodobnejšie však až do stupňa HD3 (Párducz, 1954, obr. 14: 1b, 2b, tab. 12: 4 – 6). Do stupňa 

HD2 patria aj náramky so široko preloženými zahrotenými koncami, nielen na základe výzdoby porovnateľné   

s náramkami nášho subvariantu I1b z pohrebiska Dobrnič v Dolenjsku, ktoré sa v hroboch spravidla nachádzali 

spolu so staršími typmi certoských spôn, najmä s typom II podľa B. Teržanovej (Parzinger, 1988 – 1989, tab. 

38: 14, 16; 1989, 39). Na základe uvedených konštatovaní týkajúcich sa chronologického zaradenia jednotl i-

vých nepočetných nálezov náramkov subvariantu I1b nielen z lokalít vekerzugskej kultúry, ale aj zo susedných 

regiónov halštatskej kultúry je tak zrejmé, že ide o typ kruhového šperku, ktorý sa tešil obľube počas dlhého 

časového úseku a bol v ženskom kroji používaný v priebehu stupňov HD1 až HD3, najmä však v neskorej dobe 

halštatskej (stupne HD2 a HD3).  

Variant I2 – náramky so široko preloženými zahrotenými koncami  

K variantu I2 môžeme priradiť opäť iba jeden bronzový nezdobený náramok takmer pravidelného kruhového 

tvaru z kostrového hrobu 22/52 z Chotína IA, ktorý má široko preložené a mierne zahrotené konce. Tyčinka má 

miestami buď oválny, alebo rombický prierez (tab. 40: 5). Väčšina podobných náramkov z východného Maďarska, 

ktoré sú početnejšie zastúpené než náramky nášho subvariantu I1a, pochádza z hrobových celkov, ktoré neobsa-

hovali chronologicky citlivé nálezy.
100

 Výnimkou je napríklad kostrový hrob 383 na pohrebisku Tápiószele, v kto-

rom sa našla certoská spona juhovýchodoalpského typu IIf podľa B. Teržanovej zo stupňa HD3, do ktorého môže-

me zaradiť aj kostrový hrob 98 zo Szentesa-Vekerzug alebo spomenutý hrob 67 z Orosházy-Gyopáros zo stupňa 

HD1 (Dular, 2003, 136; Párducz, 1955, tab. 1: 7, 8; 1966, tab. 62: 3a – b; Parzinger, 1989, 18, 121; Teržan, 1976, 

322, 418). Na základe datovania niektorých hrobov na pohrebisku Szob-Gregersen-kerti do stupňov HD2 a HD3 

môžeme predpokladať rovnaké chronologické zaradenie aj v prípade kostrového hrobu 3 s náramkom variantu I2 

(Ilon, 1985, 84, tab. 1: 7). Či do rovnakého časového úseku môžeme zaradiť aj kostrový hrob 22/52 z Chotína IA, 

nie je na základe sprievodných nálezov v podobe praslenu, hrncovitej nádoby (typ II) a jantárových a hlinených 

korálikov zrejmé (tab. 40: 3, 4, 6 – 19). Zdá sa však, že náramky variantu I2 sa vo vekerzugskej kultúre tešili obľu-

be najmä v neskorohalštatskom úseku jej vývoja, čiže v stupňoch HD2 a HD3, čo potvrdzujú aj ich nálezy v sused-

ných regiónoch ležiacich severne od Álp, kde je výskyt hladkých, ako aj na oboch koncoch zdobených náramkov 

so široko preloženými koncami a z tenkej bronzovej tyčinky spájaný s východnými vplyvmi (napríklad Inzersdorf-

Walpersdorf: Ramsl, 1998, 34, tab. 72: 549 alebo Býčí skála: Parzinger – Barth – Nekvasil, 1995, 41 n., tab. 12: 

107, 13: 112, 113, 115).
101

 Naopak, v juhovýchodoalpskej oblasti halštatskej kultúry sú nepočetné nálezy bron-

zových kruhov nášho variantu I2 typické pre stupeň HC2 a HD1, resp. pre horizonty Stična 1 a Stična 2, kde boli 

spravidla použité vo funkcii nánožníkov (napríklad Stična – hroby 4 a 13 v mohyle 5: Gabrovec et al., 2006, tab. 

110: 23, 118: 3; Kruh, 2010, 84 n., 101).
102

  

Variant I3 – náramky s nevýrazne preloženými koncami 

Pre náramky variantu I3 sú príznačné len mierne preložené konce, ktoré sú spravidla odseknuté, príp. zaoblené. 

Náramky majú väčšinou oválny, vertikálne pretiahnutý tvar. Sú vyrobené z tenšej tyčinky, ktorá má segmentový 

prierez, menej častý je šošovkovitý a kruhový prierez. Na základe prítomnosti alebo absencie výzdoby sme 

vyčlenili tri subvarianty. 

Subvariant I3a  

Tento subvariant zastupujú dva nezdobené náramky oválneho tvaru z kostrových hrobov 131/53 z Chotína IA 

a 26/61 z Chotína IB, ktoré majú vysoký segmentový alebo rombický prierez (tab. 53: 17, 97: 4). Náramok z kos-

trového hrobu 131/53 má jeden koniec odseknutý a druhý mierne zahrotený. Náramok s mierne zahrotenými  

hladkými koncami z kostrového hrobu 90 na pohrebisku Törökszentmiklós-Surján patrí na základe bronzového 

kovania tulca na šípy variantu I1 podľa A. Kozubovej do prvej polovice 6. stor. pred Kr. (Csalog – Kisfaludi, 

1985, obr. 5: 7, 11; Kozubová, 2009, 104). Naopak, náramok kruhového tvaru s mierne preloženými zaoblenými 

koncami zo žiarového hrobu 12 z Kesznyétenu-Szérűskerten je mladší a na základe sprievodných nálezov, ako 

napríklad sklenených korálikov s vrstvenými očkami či kónickej misy zdobenej na vnútornej strane maľovaným 

(grafitovaným) sieťovým motívom ho môžeme datovať do záveru stupňa HD2 až do stupňa HD3 (Hellebrandt, 

1988; Kemenczei, 2009, tab. 29: 1 – 23; Romsauer, 1996, 438; Schwellnus, 2011, 366, 368, obr. 7). Na základe 

uvedených zistení je zrejmé, že náramky subvariantu I3a sú vo vekerzugskej kultúre doložené počas dlhšieho 

časového úseku, a to od prvej polovice 6. až do prvej polovice 5. stor. pred Kr., s výraznejšou koncentráciou najmä 
                                                                 
100 Zo žiarového hrobu 5 na pohrebisku Preseľany nad Ipľom pochádza jeden náramok variantu I2, ale sprievodné nálezy ho 

neumožňujú presnejšie datovať (Balaša, 1959, tab. 2: 16). 
101 Nálezy podobných náramkov sú v stupni HD1 ešte pomerne zriedkavé (Parzinger – Barth – Nekvasil, 1995, 42). 
102 Ešte staršie sú bronzové náramky podobné variantu I2 z pohrebiskových lokalít z predskýtskeho obdobia, presnejšie 

z 8. stor. pred Kr. zo severozápadného Pričiernomoria (napríklad hrob 61 na pohrebisku Kartal-III: Brujako, 2008, 142, 
obr. 2: 6). Zaujímavé v danom prípade je zistenie, že podobné typy bronzových náramkov v synchrónnych nálezových 
celkoch kultúry Mezőcsát doložené nie sú.  
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na záver 6. až prvú polovicu 5. stor. pred Kr. Takmer identické náramky ako exemplár z hrobu 26/61 z Chotína 

IB, avšak na oboch koncoch so zvislými ryhami, pochádzajú zo žiarových hrobov 39 a 61 a z kostrového hrobu 

114 na pohrebisku Szentes-Vekerzug zo záveru stupňa HD2 až stupňa HD3 (Párducz, 1954, tab. 12: 4 – 6, 17: 

10, 19: 3, obr. 14: 1, 2; 1955, tab. 4: 2, 4). Do rovnakého časového úseku môžeme zaradiť aj kostrové hroby 80  

a 96 z toho istého pohrebiska, v ktorom sa našli tri náramky subvariantu I3a, nie však oválneho, ale kruhového 

tvaru (Párducz, 1954, tab. 17: 1, 2, 3, 29: 5, 8 – 13, obr. 15: 1 – 4). 

Subvariant I3b 

Daný subvariant predstavuje v podmienkach vekerzugskej kultúry takmer jedinečný zdobený náramok z kos-

trového trojhrobu 170a, b, c/53 z Chotína IA. Náramok je vyrobený z tenšej bronzovej tyčinky, ktorá má vysoko 

segmentový prierez. Oba konce sú odseknuté a plasticky zdobené nevýraznými vývalkami (tab. 65: 183). S výnim-

kou žiarového hrobu 100 z Tápiószele priame analógie k tomuto náramku na ostatných pohrebiskách vekerzugskej 

kultúry síce doložené nie sú, ale vo východnom Maďarsku pozorujeme pomerne frekventovaný výskyt bronzových 

náramkov s mierne preloženými, spravidla so zahrotenými koncami zdobenými nevýraznými zvislými ryhami. 

Ako dokladá kostrový hrob 2 na pohrebisku Hódmezővásárhely-Kishomok s dvoma podobnými náramkami a so 

sklenenými korálikmi s vrstvenými očkami, uvedený typ veľkého kruhového šperku sa v podmienkach vekerzug-

skej kultúry vyskytuje až do stupňa HD3 (Párducz, 1940, tab. 5: 7, 8, 13, 20). Dva bronzové náramky subvariantu 

I3b z hrobu 100 z Tápiószele sa nachádzali spolu s menšou fľašovitou nádobou s vodorovne rebrovaným hrdlom 

a so zvislými kanelúrami na vydutí, ku ktorej analógie nachádzame najmä v prostredí halštatskej kultúry v nále-

zových celkoch zo stupňa HC, čo umožňuje tento nálezový celok zaradiť najpravdepodobnejšie na koniec 7. až 

začiatok 6. stor. pred Kr. (Kemenczei, 2009, tab. 83: 1 – 3; Párducz, 1966, tab. 28: 2, 34: 1, 2; Teržan, 1998, 514, 

pozn. 27). Podobné datovanie predpokladáme aj pri trojhrobe 170a, b, c/53 z Chotína IA, v ktorého inventári sa 

vyskytla váza vyrobená na kruhu typu Kruglik (tab. 64: 7). Vázy typu Kruglik sú obzvlášť typické pre sídliskové 

a pohrebiskové lokality západopodolskej kultúry, kde sa vo svojom výskyte obmedzujú na druhú polovicu 7. stor. 

pred Kr., s možným výskytom do začiatku 6. stor. pred Kr. (Daragan, 2009, 128). Uvedenému datovaniu hodnote-

ného hrobu neprotirečí ani nález misy vyrobenej na kruhu, so zatiahnutým okrajom (tab. 64: 3). Takéto misy sú na 

dolnom toku Dunaja a v západnom Pričiernomorí datované značne široko, a to do 6. až 2. stor. pred Kr. (Moscalu, 

1983, 121; Teleaga – Zirra, 2003, 56 n.).  

Subvariant I3c  

K subvariantu I3c sme priradili v podmienkach vekerzugskej kultúry jedinečný zdobený náramok pravidelného 

kruhového tvaru z kostrového hrobu 17/52 z Chotína IA, ktorý je vyrobený z masívnejšej tyčinky kruhového  

prierezu. Oba konce sú odseknuté a plasticky zdobené vertikálne pretiahnutým písmenom X, ktoré je z  oboch 

strán olemované hlbšou ryhou (tab. 39: 5). Náramky takmer identické s exemplárom z Chotína IA pochádzajú  

iba z jaskynnej lokality horákovskej skupiny Býčí skála, kde sú datované do stupňa HD2, resp. do druhej polovice 

6. stor. pred Kr. podľa konvenčného datovania, kde môžeme s veľkou pravdepodobnosťou zaradiť aj hrob 17/52 

(Parzinger – Barth – Nekvasil, 1995, 41, tab. 11: 95, 96).  

Bronzové nezdobené náramky s preloženými koncami, ktoré možno priradiť k niektorým variantom/subvarian-

tom podľa nami predloženej typologickej schémy, presnejšie k subvariantu I1a, variantu I2 a subvariantu I3a, sa 

vyskytli v inventári niektorých hrobov aj na pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku (sub-

variant I1a: Orosháza-Gyopáros: Juhász, 1976, obr. 5: 5, 7: 1; Tápiószele: Párducz, 1966, tab. 14: 65; variant I2: 

Békéscsaba-Fényes: Párducz, 1943, tab. 9: 15; Szentes-Kistőke: Csallány – Párducz, 1944 – 1945, tab. 41: 2; 

Tápiószele: Párducz, 1966, tab. 42: 2, 7; subvariant I3a: Szob-Gregersen-kerti: Ilon, 1985, tab. 1: 7). Väčšina ne-

zdobených náramkov so široko preloženými koncami z pohrebísk vo východnom Maďarsku má však konce zaob-

lené a nie odseknuté, ako je to v prípade subvariantu I1a (napríklad Vámosmikola-Istvánmajor: Laczus – Párducz, 

1969, tab. 54: 3; Hódmezővásárhely-Kishomok: Párducz, 1940, tab. 6: 22; Szentes-Vekerzug: Párducz, 1955, 

tab. 1: 8; Szentes-Kistőke: Csallány – Párducz, 1944 – 1945, tab. 41: 10; Tápiószele: Párducz, 1966, tab. 54: 13; 

Nógrádkövesd: Patay, 1955, tab. 12: 2, 5). Naopak, na pohrebisku Orosháza-Gyopáros je z nezdobených náram-

kov s preloženými koncami zastúpený iba subvariant I1a, avšak absencia chronologicky citlivých sprievodných 

nálezov v hroboch s náramkami subvariantu I1 ich neumožňuje presnejšie datovať. Pre toto pohrebisko je však 

obzvlášť charakteristický výskyt náramkov so široko preloženými zahrotenými koncami, ktoré majú na vnútornej 

strane buď nevýrazné zvislé línie, alebo plytké zárezy (Juhász, 1976, obr. 5: 6, 9). Náramky typu Orosháza-Gyopá-

ros sú okrem vekerzugskej kultúry, kde sa vyskytujú od druhej polovice/záveru 7. stor. pred Kr. (napríklad 

Dédestapolcsány-Verebce-tető: F. Tóth, 2012, 70 n., tab. 4: 3) až do stupňa HD3 (napríklad Szentes-Vekerzug: 

Párducz, 1954, obr. 14: 4b, 15: 3b, 4b, tab. 19: 4 – 12, 27: 1 – 16), doložené aj v susedných kultúrnych regiónoch, 

najmä vo východnom Slovinsku v hrobových celkoch zo stupňov HC2 a HD1 (napríklad Stična: Gabrovec et al., 

2006, tab. 121: 1, 2; Metlika-Hrib: Grahek, 2004, 146, tab. 12: 9, 10 alebo Dobrnič: Parzinger, 1988 – 1989, 535, 

tab. 5: 4, 5). Nezdobené bronzové náramky s preloženými odseknutými alebo zahrotenými koncami podobné  

nášmu subvariantu I1a a variantu I2 boli obľúbeným typom kruhového šperku aj v severopontskej oblasti, kde sú 
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však datované široko do 6. až 3. stor. pred Kr. (Petrenko, 1978, 53 n., tab. 40: 13, 14, 16, 17, 21, 41: 25, 42: 28 – 

33). Nezdobené bronzové náramky subvariantu I1a, variantu I2 a subvariantu I3a nemôžeme vo vekerzugskej 

kultúre považovať za chronologicky citlivé typy kruhového šperku.  

Zdobené bronzové náramky s preloženými koncami sa vyskytli aj na niektorých pohrebiskách vekerzugskej 

kultúry vo východnom Maďarsku. Jediná odlišnosť medzi chotínskymi exemplármi a náramkami z Maďarska 

spočíva v tom, že náramky z Potisia sú zdobené rytou výzdobou len na oboch koncoch (napríklad Orosháza-Gyo-

páros: Juhász, 1976, obr. 5: 8, 9, 7: 2; Tápiószele: Párducz, 1966, tab. 62: 1; Szentes-Vekerzug: Párducz, 1954, 

tab. 19: 5, obr. 14: 5, 27: 1, obr. 15: 3; 1955, tab. 4: 2).  

Typ II – tyčinkové náramky s priliehajúcimi koncami alebo s koncami umiestnenými ďalej od seba 

Variant II1 – náramky s mierne zahrotenými koncami  

Náramky variantu II1 sú vyrobené z tenšej bronzovej tyčinky rôzneho prierezu. Najčastejšie je zastúpený vy-

soko segmentový alebo oválny prierez. Náramky majú buď kruhový, alebo nepatrne horizontálne pretiahnutý 

oválny tvar. Sú tu doložené aj exempláre takmer strmeňovitého tvaru (tab. 107: 3). Prevažná časť náramkov má 

mierne zahrotené oba konce. Výnimkou sú len náramky z kostrových hrobov 14/52 a 189a, b/54 z Chotína IA, 

ktoré majú jeden koniec zahrotený a druhý mierne zaoblený (tab. 39: 4, 69: 4). Kým väčšina náramkov je nezdo-

bená, na niektorých exemplároch sú na oblúku slabo viditeľné zvislé ryhy (tab. 39: 4, 69: 4). Presnejšie chrono-

logické zaradenie je možné len v prípade troch hrobových celkov. Žiarový hrob 52/53 z Chotína IA obsahoval aj 

jednu malú železnú sponu typu III (tab. 15: 7, 14), pri ktorej predpokladáme, že patrí už do včasnolaténskeho 

obdobia (pozri podkapitolu 3.2.1.1.). Sklenený korálik s vrstvenými očkami datuje značne deformovaný ná-

ramok zo žiarového hrobu 39/53 najskôr na koniec stupňa HD2, príp. do stupňa HD3 (tab. 11: 4, 13), kde patrí aj 

kostrový dvojhrob 189a, b,/54 (pozri podkapitolu 3.2.2.1.).  

Variant II2 – náramky kruhového tvaru s odseknutými koncami  

Pre náramky variantu II2 je charakteristický najmä pravidelný kruhový tvar a väčšina exemplárov má vysoký 

alebo nízky segmentový prierez. Menej častý je kosoštvorcový a obdĺžnikový prierez. Oba odseknuté konce sú väč-

šinou priliehajúce. Kým časť náramkov je vyrobená z tenšej bronzovej tyčinky, niektoré exempláre sú masívne. Na 

základe prítomnosti alebo absencie výzdoby a jej charakteru (rytá alebo plastická) sme vyčlenili tri subvarianty.  

Subvariant II2a  

Tento subvariant zastupujú buď nezdobené náramky, alebo náramky so skupinkami priečnych rýh na koncoch 

(tab. 15: 7, 26: 10, 34: 4, 70: 7, 96: 5, 97: 3, 106: 4, 5, 115: 19). Presnejšie chronologické zaradenie na základe 

sprievodných nálezov je možné iba v prípade žiarového hrobu 100/54 z Chotína IA, ktorý zaraďujeme do druhej 

polovice 6. stor. pred Kr. (pozri podkapitolu 3.4.1.2.1.). Podobné datovanie predpokladáme aj v prípade takmer 

identického náramku z kostrového hrobu 194/54 z Chotína IA. Špecifický je náramok z kostrového dvojhrobu 

189a, b/54 z Chotína IA, ktorého jeden z koncov má ryté zvislé línie, zatiaľ čo druhý z koncov je zdobený plas-

ticky, podobne ako exemplár z kostrového trojhrobu 170a, b, c/53 z IA (tab. 69: 1). Tento hrob môžeme datovať 

do záveru 6. až prvej polovice 5. stor. pred Kr., kde na základe sklenených korálikov s vrstvenými očkami patria aj 

kostrové hroby 57 a 98 zo Szentesa-Vekerzug (pozri podkapitolu 3.1.2.2.1.; Párducz, 1954, obr. 14: 6, tab. 16: 23, 

26, 34; 1955, tab. 1: 7, 9). Podobné náramky, avšak na oboch koncoch spravidla zdobené zvislými ryhami (typ 

Býčí skála), čím výzdoba pôsobí plastickejším dojmom ako pri exemplároch nášho subvariantu II2a, sa vyskytli 

v nálezových celkoch zo stupňa HD2, sporadicky tiež zo začiatku stupňa HD3 tak v Bádensku-Würrtembersku, 

ako aj v Rakúsku a na južnej Morave (Parzinger – Barth – Nekvasil, 1995, 41, 265, obr. 15: 2, tab. 11: 89 – 92). 

K náramkom typu Býčí skála môžeme priradiť aj oba exempláre z pohrebiska Senec-Štrková kolónia (kostrový 

hrob 6/57 a žiarový hrob 7/57), ktoré tak predstavujú najvýchodnejšie nálezy hodnoteného typu veľkého kruho-

vého šperku (tab. 118: 5, 120: 5). Nezdobené náramky, vyrobené z tenšej bronzovej tyčinky, spravidla s odsek-

nutými priliehajúcimi koncami, zriedkavo aj s preloženými koncami patria v Bavorsku k početne zastúpenému 

typu ozdôb horných končatín zo stupňov HD1 až HD3 (Nagler-Zanier, 2005, 45, 47, tab. 23 – 30). Naopak, 

podobné exempláre, avšak s koncami zdobenými zvislými rytými líniami, príp. ryhami sa tu vo svojom výskyte, 

rovnako ako náramky typu Býčí skála v Rakúsku a na Morave, obmedzujú na stupeň HD2. V nálezových celkoch 

zo stupňa HD3 sa vyskytujú iba zriedkavo (ibidem, 50 n., tab. 30 – 34). 

Subvariant II2b 

Náramky subvariantu II2b sú tvarovo identické s exemplármi predchádzajúceho subvariantu, sú však priečnymi 

ryhami zdobené nielen na koncoch, ale aj na oblúku (napríklad tab. 93: 1). Exemplár zo žiarového hrobu 8/61  

z Chotína IB nie je na základe sprievodného bimetalického zrkadla s bočnou rúčkou nášho typu I mladší ako 

začiatok 5. stor. pred Kr. (pozri podkapitolu 3.3.1.). Nálezy podobných náramkov, ale na rozdiel od nášho subva-

riantu II2b vyrobených z pomerne tenkej bronzovej tyčinky a spravidla zdobených skupinkami priečnych rytých 

línií, sa v Bavorsku vo svojom výskyte obmedzujú na stupne HD1 a HD2 (Nagler-Zanier, 2005, 55 n., tab. 37 – 39).  



 61 

Subvariant II2c  

Subvariant II2c reprezentuje iba náramok z kostrového hrobu 168/53 z Chotína IA, ktorý je vyrobený z tenšej 

tyčinky kruhového prierezu. Náramok má nepravidelný a mierne horizontálne pretiahnutý oválny tvar a oba plas-

ticky zdobené a zúžené konce sú umiestnené ďalej od seba. Výzdoba pozostáva zo skupiniek rýh, kombinovaných 

so zvislou cikcakovitou líniou (tab. 63: 2). Takmer identický náramok sa našiel v žiarovom hrobe 16 z Hortobágy-

Árkus, ktorý na základe bronzového dutého valcovitého závesku (tzv. Klapselanhänger) a s ohľadom na datovanie 

kostrového hrobu 18 zo Soprone-Krautacker patrí najskôr do konca stupňa HD2, príp. už do stupňa HD3 (pozri 

podkapitolu 3.1.2.3.1.). Ďalší tvarovo blízky náramok so zúženými koncami, ktoré však majú rytú výzdobu podob-

nú výzdobe na náramku z hrobu 168/53, pochádza zo žiarového hrobu 12 na pohrebisku Kesznyéten-Szerüskert 

zo záveru stupňa HD2, príp. HD3 (Kemenczei, 2009, tab. 29: 4). S ohľadom na datovanie analógií vo východnom 

Maďarsku zaraďujeme hrob 168/53 z Chotína IA do konca stupňa HD2 až do stupňa HD3. Bronzové náramky  

s priliehajúcimi koncami alebo s koncami umiestnenými blízko seba, ktoré sú zdobené podobne ako v prípade 

chotínskeho náramku, nie však plasticky, sú pomerne početne zastúpené v inventári hrobov na pohrebiskách vo 

východnom Maďarsku (napríklad Tiszavasvári-Dósza telep: Kemenczei, 2009, tab. 109: 3 alebo Tiszavasvári-

Csárdapart: ibidem, tab. 123: 6, 124: 18, 19), kde s ich prvým výskytom môžeme počítať už v stupni HD1 (na-

príklad Heves – žiarový hrob 2/A: Szabó, 1969, tab. 11: 1)
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 a najmladšie exempláre patria najmä na základe 

sprievodných nálezov sklenených korálikov s vrstvenými očkami do stupňa HD3 (napríklad Tiszavasvári-Csár-

dapart – hrob 47: Kemenczei, 2009, tab. 124: 14, 18, 19). Podobný exemplár pochádza aj z kostrového hrobu 

9/57 zo Senca-Štrkovej kolónie (tab. 118: 3), avšak absencia sprievodného inventára neumožňuje tento hrobový 

celok presnejšie chronologicky zaradiť.  

Variant II3 – zdobené oválne náramky s odseknutými koncami  

Náramky variantu II3 tvoria veľmi rozmanitú skupinu veľkého kruhového šperku. Spoločným je pre nich oválny 

tvar a odseknuté, väčšinou priliehajúce konce. Všetky exempláre sú zdobené, pričom výzdoba sa nekoncentruje 

len na oboch koncoch, ale zdobený je aj oblúk náramku. Výzdoba je buď rytá, alebo plastická. Každý náramok, 

ktorý sme priradili k variantu II3, je špecificky zdobený. Väčšina náramkov je vyrobená z masívnej tyčinky kruho-

vého alebo vysoko segmentového prierezu. Na základe charakteru výzdoby sme vyčlenili štyri subvarianty. Ná-

ramky variantu II3 tvoria relatívne heterogénnu skupinu kruhového šperku a väčšina z nich patrí vo vekerzugskej 

kultúre k jedinečným nálezom.  

Subvariant II3a  

Subvariant II3a predstavuje iba náramok z kostrového hrobu 46/61 z Chotína IB. Je vyrobený z tenšej tyčin-

ky, ktorá má miestami oválny a miestami vysoko segmentový prierez. Konce sú umiestnené ďalej od seba. Na 

celom povrchu náramku sú nepravidelne umiestnené veľmi plytké drobné jamky (tab. 101: 5). Priame analógie  

k subvariantu II3a na pohrebiskách vo východnom Maďarsku nenachádzame, tvarovo podobný, ale nezdobený 

náramok pochádza z kostrového hrobu 48 na pohrebisku Vámosmikola-Istvánmajor, ktorý na základe tyčinkového 

závesku s určitosťou patrí nie skôr ako do stupňa HD3 (Laczus – Párducz, 1969, tab. 56: 16; Stöllner, 2002, 76 n.; 

Warneke, 1999, 70 n.). S prihliadnutím na datovanie vzdialenejších kaukazských analógií k čakanom variantu 

II2 podľa A. Kozubovej, ako aj kostrového hrobu 2 z pohrebiska Retz v Dolnom Rakúsku zaradíme hrob 46/61 

z Chotína IB do prvej polovice 6. stor. pred Kr., hoci v danom prípade nevylučujeme ani druhú polovicu, resp. 

záver 6. stor. pred Kr. (Kozubová, 2011a, 51 n.).  

Subvariant II3b 

K subvariantu II3b sme priradili v podmienkach vekerzugskej kultúry jedinečný náramok z kostrového hrobu 

21/52 z Chotína IA, ktorý je vyrobený z masívnej tyčinky kruhového prierezu a má priliehajúce hladké konce,  

z ktorých jeden má trojuholníkový prierez. Výzdoba oblúka náramku pôsobí mierne plastickým dojmom a po-

zostáva z kombinácie skupiniek priečnych línií a radu malých kruhových očiek. Počet rýh v skupinkách nie je 

konštantný (tab. 40: 1). Priame či vzdialenejšie analógie na ostatných pohrebiskách vekerzugskej kultúry, ako aj 

v susedných kultúrnych regiónoch doložené nie sú.  

Subvariant II3c  

Tento subvariant reprezentuje pomerne masívny náramok z kostrového hrobu 123/53 z Chotína IA. Je výborne 

zachovaný a bez výrazných stôp po opotrebovaní. Oba konce sú odseknuté, nevýrazne odsadené a takmer prilie-

hajúce. Plastická výzdoba sa nachádza na oboch koncoch a na strednej časti oblúka. Konce sú zdobené hlbšími 

ryhami umiestnenými v dvoch smeroch. Výzdobný motív na oblúku je o niečo komplikovanejší (tab. 51: 7). Cha-

                                                                 
103 Datovanie hrobu z Hevesu do stupňa HD1 umožňuje predovšetkým keramický inventár halštatského typu, najmä však misa 

na nôžke a malá váza zdobená na výduti zvislými ryhami (Szabó, 1969, tab. 5: 4, 5), ktorá má priame analógie v žiarovom 
hrobe 61/53 na pohrebisku v Chotíne IA zo stupňa HD1 (tab. 17: 1; pozri podkapitolu 3.1.1.2.1.). Misky na nôžke a so za-
tiahnutým ústím sú pomerne častým typom keramických nádob na sídliskových a pohrebiskových lokalitách kalenderberskej 
skupiny zo staršej doby halštatskej (Eibner-Persy, 1980; Rebay, 2006, 105).  
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rakter výzdoby, ako aj tvar koncov náramku subvariantu II3c sú už typické pre včasnolaténsky kruhový šperk, 

hoci k exempláru z hrobu 123/53 nielen na Slovensku, ale ani v susedných regiónoch priame analógie nenachá-

dzame (bližšie napríklad Bujna, 2005).
104

 Je však nepochybné, že tento hrob patrí už do včasného úseku včasno-

laténskeho obdobia (Parzinger – Stegmann-Rajtár, 1988, 175). Uvedené konštatovanie potvrdzuje aj poloha hrobu 

na ploche pohrebiska, ktorý sa nachádzal jednak na jeho samotnom severnom okraji (kvadrant 59) a jednak okolo 

neho pozorujeme koncentráciu hrobov, v ktorých výbave sa vyskytli sklenené koráliky s vrstvenými očkami zo 

záveru stupňa HD2 a zo stupňa HD3 (kvadranty 59 a 60, plán 1).  

Subvariant II3d  

Uvedený subvariant zastupujú dva identické náramky z kostrového hrobu 141/53 z Chotína IA, ktoré sú vyro-

bené z masívnej tyčinky zalomeného nízkeho segmentového prierezu a majú takmer priliehajúce odseknuté konce. 

Sú zdobené po celom svojom obvode plastickým ornamentom v podobe kruhových očiek ohraničených skupin-

kou priečnych rýh (tab. 57: 1, 2). Náramky subvariantu II3d sú v podmienkach vekerzugskej kultúry jedinečné  

a môžeme ich zaradiť k náramkom typu Hallwang s priamymi analógiami najmä v hrobe 120 z Dürrnbergu, 

ktorý na základe spony s ozdobnou pätkou patrí do stupňa HD3, kde zaraďujeme aj hrob 141/53 z Chotína IA 

(Siepen, 2005, 95 n., tab. 58: 938, 939).  

Z hľadiska výskytu najfrekventovanejšiu skupinu kruhového šperku nielen na chotínskych pohrebiskách, ale 

aj na pohrebiskách vo východnom Maďarsku predstavujú nepochybne náramky variantu II1 a subvariantov II2a 

a II2b. Na juhozápadnom Slovensku sú spomínané náramky doložené iba v Bučanoch. Žiarový hrob 7 na pohre-

bisku Bučany dokladá výskyt bronzových náramkov subvariantu I1a a II2a ešte v priebehu prvej polovice 5. stor. 

pred Kr. (pozri vyššie). Na pohrebiskách vo východnom Maďarsku sú časté predovšetkým nezdobené náramky 

nášho subvariantu II2a (napríklad Orosháza-Gyopáros: Juhász, 1976, obr. 1: 1, 3: 8, 9, 4: 1; Hódmezővásárhely-

Kishomok: Párducz, 1940, tab. 6: 1; Vámosmikola-Istvánmajor: Laczus – Párducz, 1969, tab. 56: 6, 16; Csanyte-

lek: Csallány – Párducz, 1944 – 1945, tab. 3: 10; Tápiószele: Párducz, 1966, tab. 14: 5, 49: 36; Alsótelekes-Do-

linka: Patay, 1961, tab. 6: 3, 8; Szentes-Vekerzug: Párducz, 1954, tab. 14: 6, 16: 6; 1955, tab. 1: 13). Naopak, menej 

časté sú tu náramky variantu II1 (napríklad Nógrádkövesd: Patay, 1955, tab. 22: 3; Tápiószele: Párducz, 1966, 

tab. 39: 36; Szentes-Vekerzug: Párducz, 1954, tab. 14: 6; 1955, tab. 2: 5). 

Náramky, v prípade ktorých nebolo možné určiť presný typ a variant 

Do skupiny náramkov, ktorých stav zachovania ich neumožňuje spoľahlivo priradiť ku konkrétnemu typu a va-

riantu, patria tri exempláre zo žiarových hrobov 61/53 z Chotína IA a 74a, b/62 z Chotína IB (tab. 17: 4, 5, 110: 

6 – 9).
105

 Keďže náramky kruhového prierezu sú rozpadnuté na niekoľko fragmentov, z ktorých časť je mierne 

deformovaná žiarom, nie je možné určiť polohu koncov, ale na základe náramkov podobného typu je pravdepo-

dobné, že tieto buď k sebe priliehali, alebo boli umiestnené ďalej od seba. Konce sú odseknuté a výzdoba je 

umiestnená na celom povrchu náramku. Zatiaľ čo exemplár z hrobu 61/53 z Chotína IA je zdobený priečnymi 

rebrami, oba náramky z dvojhrobu 74a, b/62 z Chotína IB, naopak, skupinami priečnych rebier v pravidelných 

odstupoch s hladkými medziúsekmi. K ich datovaniu sa vyjadrili viacerí bádatelia, vrátane P. Romsauera (1996, 

432), ktorý správne poukázal na ich výraznú podobnosť s náramkom z dobre datovateľného hrobu 11 z pohrebiska 

v Pomáze (Kemenczei, 1977, obr. 3: 8) a s viacerými fragmentmi podobných náramkov z mohyly 38 na pohrebi-

sku Poštela-Lepa ravna v slovinskom Štajersku (Teržan, 1990, tab. 61: 3 – 9). Podľa B. Teržanovej uvedené ná-

ramky patria v juhovýchodoalpskej a v panónskej oblasti halštatskej kultúry do záveru stupňa HC2 a na začiatok 

stupňa HD1. Rovnaké časové zaradenie tak môžeme predpokladať aj v prípade chotínskych exemplárov (Teržan, 

1990, 61). Ako však dokladajú mnohé ich nálezy z lokalít v Rakúsku, je nepochybné, že ťažisko ich výskytu spadá 

do stupňa HD1, ale sporadicky sa ešte vyskytovali aj v neskorohalštatských stupňoch HD2 a HD3. Takmer všetky 

blízke analógie k chotínskym exemplárom pochádzajú z pohrebiska v Hallstatte (Siepen, 2005, 80, tab. 38: 562 – 

567, 569, 39: 577 – 579).
106

 

Zo žiarového hrobu 112/54 z Chotína IA pochádza neúplný bronzový náramok obdĺžnikového prierezu, ktorého 

oba konce sa nezachovali (tab. 33: 21). Podobné náramky s priliehajúcimi odseknutými a zaoblenými koncami 

pochádzajú z kostrového hrobu 865 z Hallstattu, ktorého sprievodné nálezy neumožňujú jeho presnejšie chrono-

                                                                 
104 Takmer identická plastická výzdoba, avšak umiestnená na celom oblúku a na oboch široko preložených a odseknutých 

koncoch, je doložená na bronzovom náramku z okolia mesta Gyoma (Maráz, 1977, obr. 3). Ďalšiu analógiu k náramku  
z kostrového hrobu 123/53 z Chotína IA nachádzame v náramku z Nagyéca, ktorý má však na rozdiel od chotínskeho 
exemplára pečatidlovité konce (Márton, 1933, tab. 8: 20).  

105 Fragmenty bronzových náramkov bez bližšieho určenia typu/variantu sa vyskytli v žiarových hroboch 11/52, 12/52, 18/52, 
20/52, 55/53, 56/53, 75/53 a 85/54 a v kostrovom hrobe 145/53 z Chotína IA, ako aj v birituálnom hrobe 16a, b/61, v žia-
rových hroboch 21/61, 29/61, 55/61, 58/61 a v kostrovom hrobe 90/62 z Chotína IB. 

106 Za najvýchodnejšie nálezy tohto typu náramkov môžeme považovať exemplár z neznámeho náleziska v Rumunsku a ná-
ramok so široko preloženými koncami z lokality ciumbrudskej skupiny zo Sfîntu Gheorghe (Petrescu-Dîmboviţa, 1998, 
tab. 45: 443, 75: 937). 
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logické zaradenie (Kromer, 1959a, tab. 171: 11). M. Siepen zaraďuje nezdobené bronzové náramky z lokalít v Ra-

kúsku len rámcovo do stupňa HD (Siepen, 2005, 88).  

Pásikové náramky 

V podmienkach chotínskych pohrebísk patria pásikové náramky k málo frekventovaným ozdobám horných 

končatín a sú pre ne príznačné odseknuté konce, ktoré buď k sebe tesne priliehajú, alebo sú umiestnené ďalej od 

seba. Na základe absencie alebo prítomnosti výzdoby sme vyčlenili dva typy. Pásikové náramky sú doložené len 

v inventári hrobov na pohrebisku Chotín IA. Pri označovaní jednotlivých typov pásikových náramkov rímskymi 

číslicami sme pokračovali v poradí začatom pri tyčinkových náramkoch.  

Typ III – nezdobené pásikové náramky 

Typ III reprezentujú dva identické náramky z kostrového hrobu 147/53 (tab. 57: 9, 10). Podobné nár amky, 

z ktorých časť má konce zvinuté do očka, pochádzajú z pohrebiskových lokalít vo východnom Slovinsku, kde sú 

datované najmä do stupňa HC2, resp. do horizontu Stična 1 (napríklad Stična: Gabrovec et al., 2006, tab. 127: 3 

alebo Podzemelj-Grm: Teržan, 1995, obr. 29: 7) 

Typ IV – zdobené pásikové náramky  

K typu IV sme zaradili jeden náramok z kostrového hrobu 284/54, ktorý je po celom obvode zdobený rytou 

geometrickou výzdobou (tab. 88: 12). 

Náramok typu IV z kostrového hrobu 284/54 nemá ani vo vekerzugskej kultúre, ani v susedných kultúrnych 

regiónov priame analógie a nemôžeme ho bližšie chronologicky zaradiť. Uvedené konštatovanie sa vzťahuje aj 

na oba náramky z kostrového hrobu 147/53, v ktorých sa nevyskytli chronologicky citlivé sprievodné nálezy. Na 

základe chronologického zaradenia analógií zo susedných kultúrnych regiónov sa ako najpravdepodobnejšie javí 

jeho datovanie do záveru 7. až prvej polovice 6. stor. pred Kr.  

Sumarizujúc zistenia o chronologickom zaradení jednotlivých hrobových celkov s bronzovými náramkami  

v rámci oboch hodnotených pohrebísk, môžeme stručne konštatovať nasledujúce. Na chotínskych pohrebiskách 

patria nepochybne k najstarším tie hroby, v ktorých inventári sa vyskytli náramky zdobené na oblúku a na kon-

coch buď priečnymi rebrami, alebo skupinkami priečnych rebier v kombinácii s hladkými medziúsekmi, ktoré sa 

v miestnom ženskom kroji používali takmer výlučne v stupni HD1 (žiarové hroby 61/53 z IA a 74a, b/62 z IB). 

Do rovnakého časového úseku patrí aj jedinečný náramok subvariantu I3b z kostrového trojhrobu 170a, b, c/53  

z Chotína IA. V nasledujúcom časovom úseku, presnejšie v stupni HD2, sa obľube tešili najmä náramky subva-

riantov II2a a II2b, príp. náramky typu Býčí skála, ktoré sa vo svojom výskyte obmedzujú na druhú polovicu 6. stor. 

pred Kr. Vtedy sa v miestnom kroji vo väčšej miere začínajú uplatňovať aj ďalšie varianty/subvarianty bronzových 

náramkov, ktoré sú však v rámci vekerzugskej kultúry obzvlášť charakteristické pre záver stupňa HD2 a pre stu-

peň HD3 (subvarianty I1a, I2, I3a a II2c, variant II1). Výlučne na stupeň HD3 sú viazané v podmienkach vekerzug-

skej kultúry jedinečné náramky subvariantu II3d z kostrového hrobu 141/53 z Chotína IA a nepochybne k najmlad-

ším patrí opäť jedinečný náramok subvariantu II3c z kostrového hrobu 123/53 z Chotína IA, ktorého tvarovanie 

koncov a charakter plastickej výzdoby na koncoch a na oblúku vykazuje už jednoznačné včasnolaténske črty.  

3.1.3.1.2. Železné náramky  

Náramky vyrobené zo železnej tyčinky (obr. 22) predstavujú na chotínskych pohrebiskách typologicky málo 

variabilnú skupinu kruhového šperku. Drvivá väčšina z nich sa zachovala len vo fragmentoch a je značne skoro-

dovaná. Uvedené konštatovanie v značnej miere sťažuje možnosť ich jemnejšieho typologického členenia. Na 

základe malého počtu kompletne, resp. takmer kompletne zachovaných exemplárov môžeme železné náramky  

podľa polohy koncov rozdeliť na tri typy: 

Typ I – otvorené náramky s tesne priliehajúcimi koncami (napríklad tab. 51: 2) 

Typ II – otvorené náramky so široko preloženými koncami (napríklad tab. 60: 4) 

Typ III – otvorené náramky s mierne preloženými koncami (napríklad tab. 84: 3) 

Železné náramky nepatria na pohrebiskách vekerzugskej kultúry k chronologicky citlivým predmetom. Nepo-

četné nálezy železných náramkov z lokalít halštatskej kultúry v Rakúsku sú na základe sprievodných nálezov 

datované do stupňov HC1 a HC2 (Rebay, 2006, 165 n.; Siepen, 2005, 127 n.). Na pohrebiskách vekerzugskej  

kultúry sú však železné náramky doložené takmer počas celej jej existencie, a to tak v hroboch zo začiatku stupňa 

HD1, resp. z poslednej štvrtiny 7. stor. pred Kr. (napr. žiarový hrob 21 na pohrebisku Békéscsaba-Fényes: Párducz, 

1943, tab. 9: 5 – 13), ako aj v nálezových celkoch zo včasnej doby laténskej, čiže z 5. stor. pred Kr. (napríklad 

kostrový hrob 123/53 z Chotína IA: tab. 51: 2, 4). Na juhozápadnom Slovensku a vo východnom Maďarsku tra-

dícia nosenia železných náramkov pretrváva aj v mladších úsekoch doby laténskej. Ide nielen o jednoduché typy 

bez výzdoby, aké poznáme z lokalít vekerzugskej kultúry, ale aj o plasticky zdobené, ktorých počiatky sa kladú 
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do záveru doby bronzovej, keď nezdobené exempláre tvorili súčasť inventára hrobov na pohrebiskách kultúry 

Mezőcsát (Patek, 1993, 19 – 30, obr. 29: 9, 10, 30: 10, 11; Stegmann-Rajtár, 2009, 83, 85). Zaznamenávame ich 

na plochých keltských pohrebiskách z tohto obdobia, najmä ako súčasť ženských krojov (Bujna, 2005, 97 – 117; 

Hellebrandt, 1999, 229, tab. 78: 10, 11, 13, 14, 89: 4, 5).  

 

 

Obr. 22 Chotín IA, IB. Železné náramky 

3.1.3.2. Prstene 

Prstene (obr. 23) sú na oboch pohrebiskách spoľahlivo doložené len v prípade malého počtu exemplárov, po-

chádzajúcich výlučne z kostrových hrobov (hroby 29/52, 123/53, 145/53 a 247/54 z Chotína IA a  hrob 82/62 

z Chotína IB). Vždy ide o menšie krúžky, ktoré sa nielen veľkosťou, ale aj tvarom podobajú na krúžkové záušnice. 

S výnimkou železného krúžku z hrobu 123/53 (tab. 51: 3) sú všetky prstene vyrobené zo subtílnej bronzovej 

tyčinky alebo z bronzového drôtu. V rámci hodnotenej kategórie malého kruhového šperku rozlišujeme na základe 

polohy koncov dva typy prsteňov, a to: 

Typ I – otvorené prstene s viac alebo menej priliehajúcimi koncami zaoblenými alebo odseknutými (tab. 

41: 5)  

Typ II – otvorené prstene so široko preloženými koncami (tab. 81: 2, 112: 7).  

 

Sprievodné nálezy neumožňujú bronzové prstene presnejšie dato-

vať. Výnimkou je iba železný exemplár z hrobu 123/53 z Chotína IA, 

ktorý patrí na základe bronzového náramku subvariantu II3c do stupňa 

LTA.  

Na pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku 

sú prstene spoľahlivo doložené najmä v kostrových hroboch na pohre-

bisku Szentes-Vekerzug (Párducz, 1954, tab. 9: 18, 11: 24, 17: 14, 16, 

19: 7 – 10, 29: 7). Ide však o iný typ prsteňov, aké poznáme z chotín-

skych pohrebísk, presnejšie o pásikové prstene, aké sú doložené aj v Orosháze-Gyopáros (Juhász, 1976, obr. 1: 13, 

4: 2.). Na základe sprievodných nálezov sa zdá, že na pohrebisku Szentes-Vekerzug sú prstene v ženskom kroji 

zastúpené najmä v stupni HD3. V podmienkach vekerzugskej kultúry prstene nepatria k chronologicky signifi-

kantným nálezom.  

3.2. SÚČASTI A OZDOBY ODEVU 

V rámci súčastí a ozdôb odevu môžeme z funkčného hľadiska vyčleniť dve základné skupiny a tie následne 

členiť na podskupiny: k funkčným súčastiam odevu patria spínadlá (spony a ihlice) a druhú skupinu predstavujú 

ozdoby odevu v podobe nášiviek a aplikácií. Funkčné súčasti odevu nezriedka spĺňali aj ozdobnú funkciu. V prí-

pade oboch podskupín ide o nanajvýš zriedkavo sa vyskytujúcu kategóriu nálezov nielen v podmienkach oboch 

hodnotených pohrebísk, ale aj vo vekerzugskej kultúre celkovo.  

 

Obr. 23 Chotín IA, IB. Prstene 
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3.2.1. Spínadlá odevu 

3.2.1.1. Spony  

Na juhozápadnom Slovensku sú spony (obr. 24) doložené iba na pohrebiskách Chotín IA a Modrany, v oboch 

prípadoch pochádzajú len z inventárov žiarových hrobov. Tie nám nedovoľujú určiť a presnejšie špecifikovať ich 

polohu a funkciu na odeve pochovaného jedinca.
107

 Spony z Chotína IA môžeme rozdeliť do troch typov, a v prí-

pade, že zohľadníme aj nálezy z pohrebiska Modrany, môžeme vyčleniť štyri typy spôn. 

Typ I – bronzová liata bubienková spona 

Deformovaná a neúplná bronzová liata bubienková spona ma-

lých rozmerov zo žiarového hrobu 56/53 z Chotína IA je v pod-

mienkach vekerzugskej kultúry jedinečná. Zachoval sa z nej iba 

bubienkový lúčik a pravdepodobne k nej patrí aj fragment samo-

strelového vinutia.
108

 Malý bubienok, ktorý mal pôvodne tvar 

„včelieho úľa“, je na dolnom okraji zdobený dvoma vodorovnými 

ryhami, jedným z často vyskytujúcich sa výzdobných prvkov na 

tomto type spôn (tab. 16: 11, 13). P. Romsauer (1996, 434) ako 

prvý upozornil na to, že v prípade tohto nálezu ide o bubienkovú 

sponu. 

Bubienkové spony sú charakteristické takmer výlučne pre oblasť západohalštatskej kultúry (východné Fran-

cúzsko, Nemecko, Švajčiarsko a západné Rakúsko), kde sú zastúpené značne širokou škálou typov, podtypov  

a variantov. Bubienkovými sponami sa zaoberali viacerí bádatelia (napríklad Bergmann, 1958; Glunz, 1997, 122 nn.; 

Hansen, 2010, 148 nn.; Heimann, 2007; Novotná, 2001, 91 nn.; Parzinger, 1989, 84 nn.; Pauli, 1978, 94; Sievers, 

1984, 25 n.; Stöllner, 2002, 58 n.; Trachsel, 2004, 80 n.), a doteraz akceptovanou a používanou je typológia 

G. Mansfelda z roku 1973. Sponu zo žiarového hrobu 56/53 môžeme priradiť k základnému tvaru P3 podľa  

G. Mansfelda, pre ktorý je charakteristický malý bubienok a veľmi krátky zachycovač a vinutie. Tvar bubienka 

zodpovedá tvaru 4a a z vinutia prichádza do úvahy iba z-konštrukcia.
109

 Ťažisko rozšírenia typu P3 sa nachádza 

v juhozápadnom Nemecku, západne zasahuje do priľahlého Alsaska a východne do okolia Salzburgu v Rakúsku 

(Mansfeld, 1973, 28; Parzinger, 1989, tab. 144: 2; Pauli, 1978, tab. 141A: 1, 2; Stöllner, 2002, 58). Sporadicky sa 

bubienkové spony, aj keď iných typov, vyskytli aj na pohrebisku v Hallstatte (typy P1 a P2 podľa G. Mansfelda: 

Glunz, 1997, 122 nn., tab. 41: 7 – 9), v Slovinsku a v severnom Taliansku (Frey, 1974, tab. 1: 3 – 6, obr. 11: 2, 

7), kde sú spolu so sponami s ozdobnou pätkou považované za doklad kontaktov s oblasťami ležiacimi severne 

od Álp.
 
V uvedených oblastiach patria liate bubienkové spony medzi vedúce tvary stupňa HD2, resp. horizontov 

7b – 7c podľa H. Parzingera (v absolútnych dátach 540/530 až 510/500), výskyt niektorých exemplárov typu P3 

pretrváva do včasného úseku stupňa HD3 (Parzinger, 1989, 85 n., 125; Stöllner, 2002, 58, 318; Trachsel, 2004, 

81, obr. 42: 37, 38). Práve malé liate bubienkové spony so samostrelovým vinutím patria v juhozápadnom Ne-

mecku do včasného až vyvinutého úseku stupňa HD2 (Parzinger, 1986, 231 nn.; 1989, 58 n.; Stöllner, 2002, 58), 

zatiaľ čo liate bubienkové spony s veľmi krátkou pätkou, samostrelovým vinutím a s polguľovitým bubienkom 

zdobeným vodorovným ryhovaním v hornej časti sa v juhozápadnom Nemecku objavujú na začiatku stupňa HD3 

(Trachsel, 2004, 81). Zaujímavé je zistenie, že na pohrebiskách Dürrnberg a Mühlacker patria bubienkové spony 

k súčastiam mužského kroja (Heimann, 2007, 463; Stöllner, 2002, 58), zatiaľ čo v prípade jedinca pochovaného 

v žiarovom hrobe 56/53 z Chotína IA ide na základe celkového charakteru hrobovej výbavy pravdepodobne o ženu 

(pozri kapitolu 5).
110

  

Sprievodné nálezy v žiarovom hrobe 56/53 z Chotína IA nie sú chronologicky príliš citlivé, s výnimkou 

hadovitej spony typu II a čiastočne aj bronzového plechového trojuholníkového závesku typu IV. Zaradenie tohto 

hrobu do stupňa HD2 sa preto opiera o datovanie bubienkových spôn v susedných regiónoch (Parzinger, 1989, 

105; Parzinger – Stegmann-Rajtár, 1988, 175). Hrob 56/53 podľa nás patrí skôr do záveru stupňa HD2, najmä ak 

                                                                 
107 Spony nemuseli vždy spínať iba vrchný odev alebo plášť, ale aj pokrývku hlavy, napríklad závoj, čo potvrdzuje nálezová 

situácia v hrobe 9 na pohrebisku Loreta Apruntina v Taliansku (Egg, 1996, obr. 12), príp. mohli spínať látku, v ktorej bol 
mŕtvy jedinec zabalený a pochovaný. V takých prípadoch sa spony väčšinou nachádzajú na miestach, ktoré sú neobvyklé 
pre ich nosenie na odeve, napríklad v oblasti dolných končatín. 

108 Materiál, z ktorého je vinutie vyrobené, nemožno spoľahlivo určiť, povrch podobný povrchu železných predmetov je prav-
depodobne výsledkom korózie a nedostatočnej konzervácie predmetu. 

109 Spony tvaru P3 majú takmer výlučne vinutie z-konštrukcie (Mansfeld, 1973, 24 nn., obr. 12 – 14; Novotná, 2001, 92), 
napriek tomu považujeme za pravdepodobnejšiu y-konštrukciu. Tvar bubienka spony z hrobu 56/53 z Chotína IA je takmer 
identický s tvarom bubienka spony z pohrebiska Mühlacker 9/1 (Zürn, 1970, tab. 48D). 

110 V podmienkach vekerzugskej kultúry spony nosili ženy, čo dokladajú aj ostatné hroby so sponami z pohrebísk tak na juho-
západnom Slovensku, ako aj vo východnom Maďarsku (k sponám tiež Kemenczei, 2004; 2009, 72 – 79).  

 

Obr. 24  Chotín IA. Spony 
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zoberieme do úvahy pretrvávajúci výskyt spôn typu P3 ešte v stupni HD3. V danej súvislosti je potrebné zdôraz-

niť, že spoločný výskyt dvoch typov spôn v jednom nálezovom celku je v rámci rozšírenia vekerzugskej kultúry 

ojedinelý. Pozoruhodná je aj absencia keramických príloh v inventári hrobu a prítomnosť fragmentov bronzového 

náramku/náramkov, pravdepodobne zdobených skupinkami zvislých línií (tab. 16: 6). Uvedené zistenia by mohli 

naznačovať tiež pohreb etnicky odlišného jedinca, pravdepodobne cudzinky z prostredia halštatskej kultúry.  

Typ II – bronzová hadovitá spona so zdobeným lúčikom 

V žiarovom hrobe 56/53 z Chotína IA sa okrem bubienkovej spony našla aj neúplná bronzová vyvinutá hado-

vitá spona, z ktorej sa zachoval iba mierne deformovaný lúčik s otvorom na upevnenie pravdepodobne ozdobnej 

rozetky (tab. 16: 12).
111

 Približnú rekonštrukciu tvaru spony predložil P. Romsauer (1996, 434, obr. 2: 23). Jeho 

rekonštrukcia vychádza z predpokladu, že spona mala gombíkovito ukončený zachycovač a na lúčiku terčovitý 

chránič, avšak z rekonštrukcie, ako aj z opisu spony nie je zrejmé, či terčík mal byť pohyblivý, alebo bol k lúčiku 

prinitovaný napevno. Práve gombíkovité ukončenia sú obzvlášť typické pre zachycovače hadovitých spôn s hlad-

kou alebo zdobenou rozetkou, kombinovanou príp. s dvoma „rožtekovitými“ výbežkami (Glunz, 1997, 80).
112

 

Hadovité spony zdobené rozetkou a zdobenou doštičkou na lúčiku sa objavujú neskôr, ako to dokazujú ich po-

merne časté exempláre z pohrebiska Sveta Lucia či niektoré nálezové celky zo slovinského Dolenjska (napríklad 

Magdalenska gora – hrob 32 v mohyle IV: Hencken, 1978, obr. 72, 73 alebo Libna-Glogovškova gomila I – hrob 

30: Guštin, 1976, tab. 27: 7, 8, 14, 15), a sprievodné nálezy ako košíčkovité závesky, certoské spony typov Ia  

a V podľa B. Teržanovej, spony s ozdobnou pätkou, spony s pätkou v tvare kačacej hlavičky alebo dvojbubien-

kové spony ich datujú do stupňov HD2 a HD3 (Dular, 2003, 136, 143; Parzinger, 1989, 48). Ani uvedená rekon-

štrukcia P. Romsauera (1996) nám neumožňuje spoľahlivo určiť typ spony. Nezachovali sa totiž niektoré, najmä 

z chronologického hľadiska dôležité detaily, akými sú v prípade hadovitých spôn napríklad terčovité chrániče na 

lúčiku. 

Z kostrového hrobu 46 na pohrebisku Algyő vo východnom Maďarsku pochádza kompletne zachovaná bron-

zová hadovitá spona s vodorovne prinitovanou ozdobnou doštičkou na lúčiku. Podobné hadovité spony sa vo svo-

jom výskyte obmedzujú takmer výlučne na juhovýchodoalpskú oblasť halštatskej kultúry, kde sú datované najmä 

do stupňa HD1, ale na základe niektorých nálezových celkov z Dolenjska je zrejmé, že tieto sa objavujú ešte v stup-

ni HD2 (Bende, 2003, obr. 3: 10; Dular, 2003, 135; Kemenczei, 2004, obr. 7: 12; Parzinger, 1989, 17, 28, 34, 48; 

Teržan, 1990, 103, pozn. 401, mapa 20). Ťažisko rozšírenia hadovitých spôn sa nachádza jednak v juhovýchodo-

alpskej a v severotalianskej oblasti, jednak v severozápadoalpskej oblasti halštatskej kultúry. Pre obe oblasti je 

charakteristická ich značná typologická rozmanitosť. Ich výraznú koncentráciu zaznamenávame v Slovinsku, najmä 

v Dolenjsku a na pohrebiskách svätolucijskej skupiny, pre ktoré sú okrem klasických hadovitých spôn s nezdo-

beným lúčikom obzvlášť typické exempláre so zdobeným lúčikom (napríklad Sveta Lucia: Teržan et al., 1984; 

Magdalenska gora: Hencken, 1978; Stična: Wells, 1981; Brezje: Kromer, 1959b; Parzinger, 1989, tab. 142: 2, 

143: 1, 2; bližšie pozri Glunz, 1997, 79 – 95). Avšak prevažnú časť hadových spôn z pohrebiska Sveta Lucia ne-

možno na základe absencie chronologicky málo citlivých sprievodných nálezov presnejšie datovať. Zásadnou 

prácou k hadovitým sponám zo severozápadoalpskej oblasti halštatskej kultúry je už spomínaná práca G. Mans-

felda z roku 1973. Vyvinuté hadovité spony sú typické predovšetkým pre horizont 6 podľa H. Parzingera z prvej 

polovice 6. stor. pred Kr. (Hansen, 2010, 144 nn.; Parzinger, 1989, 120, 125; Stöllner, 2002, 53 nn.).
 
Objavujú sa 

aj neskôr, ako to dokladajú nielen niektoré hrobové celky najmä zo Slovinska a z atestínskej oblasti, ale aj z juho-

západného Nemecka, datované na základe chronologicky citlivých sprievodných nálezov do záveru stupňa HD1, 

do stupňa HD2 a čiastočne aj do stupňa HD3 (Glunz, 1997, 81, 83 n.; Hansen, 2010, 148; Parzinger, 1989, 17, 

125; Stöllner, 2002, 55). 

Bubienková spona datuje hadovitú sponu a tým aj žiarový hrob 56/53 z Chotína IA do druhej polovice až zá-

veru 6. stor. pred Kr. Do rovnakého časového úseku patrí aj hrob 46 s ďalšou hadovitou sponou z pohrebiska 

Algyő. V ňom bola v skrčenej polohe na pravom boku pochovaná dospelá žena vo veku 23 – 29 rokov a spona 

bola nájdená in situ pod rebrami pravej strany hrudného koša (Bende, 2003, 66, obr. 3: 1). Ako sme už spomínali, 

hadovité spony s prinitovanou ozdobnou doštičkou na lúčiku sú v Slovinsku typické najmä pre stupeň HD1, avšak 

na základe ich pretrvávajúceho výskytu ešte v nasledujúcom stupni, ako aj s ohľadom na sprievodné nálezy v po-

dobe pravdepodobne skleného korálika s vrstvenými očkami (ibidem, 66, obr. 3: 4)
113

 nemožno tento hrobový 

                                                                 
111 Otvor na lúčiku však mohol slúžiť aj na upevnenie ozdobných doštičiek, poprípade „rožtekovitých“ výčnelkov, ako je to 

napríklad v prípade spony z hrobu 29 z Linzu (Glunz, 1997, tab. 29: 2).  
112 Takto zdobené spony sú v odbornej literatúre označované aj ako „rozetkovité“ alebo „dračie“ spony (Mansfeld, 1973, 9; 

Parzinger, 1989, 17; Stöllner, 2002, 55). 
113 Na základe opisu a kresby tohto korálika v publikácii L. Bendeovej (2003, 66, obr. 3: 4) nie je zrejmé, či ide o sklenený 

korálik, alebo o korálik vyrobený z keramickej hmoty (guľovitý sploštený korálik hnedej farby zdobený svetlozeleným 
ornamentom na bielom pozadí). Keďže tu nemôžeme ani vylúčiť, ani potvrdiť prítomnosť skleneného korálika s vrstvenými 
očkami, datujeme tento hrob rámcovo do stupňa HD2. 
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celok datovať skôr ako do stupňa HD2.
114

 Kým presný typ hadovitej spony z hrobu 56/53 z Chotína IA nedoká-

žeme z dôvodu jej značne fragmentárneho stavu zachovania spoľahlivo určiť, v prípade spony z Algyő je nepo-

chybné, že ide o východoalpský typ hadovitej spony. 

Typ III – železná spona 

Zo žiarového hrobu 52/53 z Chotína IA pochádza neúplná a značne skorodovaná železná spona, z ktorej sa 

zachoval tyčinkovitý, parabolicky vysoko klenutý a mierne asymetrický lúčik kruhového prierezu a jednostranné 

vinutie (tab. 15: 14).
115

 Celkový stav zachovania neumožňuje presné určenie typu spony, avšak na základe prí-

tomnosti tyčinkového lúčika určite nejde o loďkovitú sponu, ako nesprávne predpokladal M. Dušek (1966, 36). 

Skôr sa prikláňame k názoru A. Stoiovej, ktorá sa domnieva, že spona patrí medzi oblúkové spony so zachyco-

vačom v tvare vtáčej hlavičky (Stoia, 1975, 100). Tiež nie je vylúčené, že ide o oblúkovú sponu tzv. tráckeho 

typu spravidla s jednostranným vinutím, ktorej ťažisko rozšírenia sa nachádza v Bulharsku, na dolnom toku Dunaja 

a v Dobrudži, kde je zastúpená pomerne veľkým množstvom typov a variantov, vyčlenených najmä na základe 

tvaru zachycovača (Măndescu, 2000; Teleaga – Zirra, 2003, 75 n.; Zirra, 1996 – 1998, obr. 1 – 7). Spony tráckeho 

typu sú datované pomerne široko – do druhej polovice 5. až druhej polovice 3. stor. pred Kr. (Măndescu, 2000, 

90 n.).  

K spone z hrobu 52/53 z Chotína IA nenachádzame bližšie analógie v susedných oblastiach. Smer ohnutia  

konca lúčika, na ktorý nadväzoval zachycovač, naznačuje prítomnosť voľnej pätky, ktorá je typická pre spony zo 

včasnej doby laténskej. Žiarový hrob 52/53 tak patrí pravdepodobne už do včasného úseku stupňa LTA (Parzin-

ger – Stegmann-Rajtár, 1988, 175). V hrobe sa okrem nezdobeného bronzového náramku nášho variantu II1 (tab. 

15: 7) a fragmentov troch železných ihlíc typu III (tab. 15: 8 – 10) vyskytol aj pomerne masívny krčah vyrobený 

na kruhu (tab. 15: 6), ktorý má svoje analógie najmä na pohrebisku Muhi (Romsauer, 1991, obr. 3: 4). Od starších 

typov krčahov z Tiszalöku-Börtön (žiarový hrob 320: Scholtz, 2006, obr. 5: 7), z Csanyteleku-Újhalastó (kostro-

vý hrob 191: Galántha, 1986, tab. 3: 7) a z Törökszentmiklósa-Surján (žiarový hrob 3: Csalog – Kisfaludi, 1985, 

obr. 1: 6),
116

 ktoré na základe sprievodných nálezov môžeme datovať do druhej polovice až záveru 7. stor. pred 

Kr. (Csanytelek-Újhalastó a Tiszalök-Börtön; Kozubová, 2009, 72 n.), príp. do prvej polovice 6. stor. pred Kr. 

(Törökszentmiklós-Surján),
117

 sa krčah z hrobu 52/53 odlišuje masívnym uškom, pomerne širokým hrdlom a ma-

ximálnym vydutím v strednej časti tela. Pre staršie krčahy je obzvlášť typické najmä úzke hrdlo, lievikovito značne 

roztvorené ústie, pomerne gracilné uško a maximálne vydutie sa spravidla nachádza v druhej tretine celkovej výšky 

nádoby.  

Typ IV – spony s pásikovým lúčikom
 

Zo žiarového hrobu 27 na pohrebisku Modrany pochádzajú tri neúplné spony s pásikovým lúčikom, pri jednej 

z nich sa zachovalo aj jednostranné krátke vinutie (Dušek, 1976, obr. 10: 12, 14, 15). Všetky tri spony majú lúčik 

zdobený kombináciou sieťového ornamentu a kruhových očiek. Na jednej zo spôn je ukončenie zachycovača 

zvisle vrúbkované, zatiaľ čo výrazne dlhý zachycovač druhej spony je ukončený gombíkovito. Spony T. Kemen-

czei (2004, 94) nesprávne priradil k o blúkovým sponám.  

Podobné spony sa vo východnom Maďarsku nevyskytli. V hrobe 41 na pohrebisku Csanytelek-Újhalastó sa 

našiel fragment zachycovača spony s podobným gombíkovitým ukončením ako v prípade jednej zo spôn z Modrian 

(Galántha, 1986, tab. 5: 2). Či tento fragment patrí práve spone s pásikový lúčikom, resp. oblúkovej spone, ako 

                                                                 
114 T. Kemenczei (2004, 96; 2009, 78) datuje túto sponu bez akýchkoľvek zdôvodnení do prvej polovice 6. stor. pred Kr., odvo-

lávajúc sa iba na mapu rozšírenia tohto typu spôn v práci B. Teržanovej (1990, mapa 20). 
115 Na základe celkového stavu zachovania spony však nie je isté, či sa vinutie zachovalo kompletne, no určite nešlo o samo-

strelové vinutie, ktoré sa nasúvalo cez otvor v dolnom konci lúčika, čím by spona bola dvojdielnou. 
116 Typologicky k tejto skupine krčahov patrí aj exemplár zo žiarového hrobu 251 na pohrebisku v Tápiószele, v ktorom sa 

vyskytli menšia fľaškovitá nádoba so zvislými žliabkami na vydutí a výrazne esovito profilovaný džbánok s uškom vy-
tiahnutým nad okraj a s dvoma rohatými výčnelkami (Párducz, 1966, tab. 33: 8, 10, 13). Zatiaľ čo fľaškovitá nádoba má 
analógie vo východohalštatskom prostredí a v oblasti lužického kultúrneho komplexu v nálezovom materiáli ešte zo stupňa 
HC (Teržan, 1998, 514, pozn. 27), džbánok vykazuje značné podobnosti s džbánkom bez bližších nálezových okolností 
z lokality Beremend v južnom Zadunajsku (Jerem, 1971, obr. 8: 21). Dva hroby z tejto lokality sú najmä na základe certo-
ských spôn typu V podľa B. Teržanovej a oblúkových spôn so štvorhranným zachycovačom datované už do neskorej doby 
halštatskej, presnejšie do stupňa HD2 (Jerem, 1971, obr. 5 – 7; Metzner-Nebelsick, 2002, 417 n.; Parzinger, 1989, 106). 
Preto nie je vylúčené, že aj ostatné nálezy bez bližších nálezových okolností z danej lokality patria do rovnakého stupňa 
ako oba kostrové hroby. Krčah staršieho typu pochádza aj z ďalšieho žiarového hrobu 66 z Tápiószele, ktorý však na zá-
klade chronologicky málo citlivých nálezov nemožno presnejšie datovať (Párducz, 1966, tab. 14: 12 – 16, 26: 5 – 10).  

117 Datovanie do prvej polovice 6. stor. pred Kr., resp. do strednej fázy stupňa HD1, umožňuje najmä na základe analógií  
z Heuneburgu bronzový náramok kruhového tvaru s priliehajúcimi koncami, zdobený na oblúku a koncoch skupinkami 
priečnych rýh (Csalog – Kisfaludi, 1985, obr. 1: 4; Trachsel, 2004, 90, obr. 45: 31). 
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sa domnieva T. Kemenczei, je sporné (Kemenczei, 2004, 94).
118

 Spony s gombíkovito ukončeným zachycovačom 

sa na pohrebisku Sveta Lucia objavujú počas horizontov 6 až 8 podľa H. Parzingera, čo zodpovedá záveru 7. až 

prvej štvrtine 5. stor. pred Kr. podľa konvenčného datovania (Parzinger, 1989, 16 n., 111 nn.).
119

 Hoci sprievodné 

nálezy z hrobu 41 z Csanyteleku nie sú chronologicky citlivé, M. Galántha tento hrobový celok datuje do záveru 

7. až začiatku 6. stor. pred Kr. (Galántha, 1986, 73).
120

 Naproti tomu oblúkové spony z hrobu 27 z Modrian mô-

žeme s ohľadom na analógie v juhovýchodoalpskej oblasti halštatskej kultúry, predovšetkým na pohrebisku Sveta 

Lucia, datovať do horizontu 8 podľa H. Parzingera, ktorý zodpovedá stupňu HD3 (Glunz, 1997, 78 n.; Parzinger, 

1989, 14, 48, 111 nn.; Parzinger – Stegmann-Rajtár, 1988, 174).
121 

V prípade spôn s pásikovým lúčikom sú veľmi 

dôležitým znakom práve výzdobné motívy na lúčiku, poukazujúce na ich isté regionálne zvláštnosti. Zatiaľ čo pre 

spony typu Castellui di Fistorre je charakteristická kombinácia sieťovania a kruhových očiek, ktorú sledujeme aj 

na sponách z Modran, lúčik spôn zo Slovinska je zdobený len sieťovaním, čím slovinské exempláre, a to najmä 

tie z pohrebiska Sveta Lucia, patria k inému variantu spôn s pásikovým lúčikom (Eles Masi, 1986, 128 – 131, 

tab. 152, 153; Teržan – Trampuž, 1973, 416 nn., pozn. 52, obr. 4: 2).  

Spony z pohrebísk vekerzugskej kultúry na juhozápadnom Slovensku z hľadiska ich pôvodu môžeme rozdeliť 

na dve skupiny. Bubienková spona (typ I) je západohalštatskej proveniencie, zatiaľ čo hadovitá spona (typ II)  

a spony s pásikovým lúčikom (typ IV) sú juhovýchodoalpského pôvodu.
122

 Značný význam spôn spočíva v ich 

datovacích možnostiach. Keďže však spony ako spínadlá odevu nie sú typické pre vekerzugskú kultúru, ani pre 

ciumbrudskú skupinu, je ich využiteľnosť pri vypracovaní chronológie a periodizácie oboch kultúr značne obme-

dzená. Všetky spony z lokalít vekerzugskej kultúry majú svoj pôvod v susedných kultúrnych oblastiach a nie sú 

tak primárnou zložkou jej materiálnej kultúry. Ich výskyt môžeme považovať nielen za doklad cudzích kultúrnych 

vplyvov, ale v niektorých prípadoch nemôžeme vylúčiť ani istú formu koristi či prítomnosť etnicky odlišných 

členov spoločenstva, ktorí boli pôvodom „cudzinci“ a aj v nových životných podmienkach si zachovali svoj kroj 

(Studeníková, 2001, 85). V prípade oboch hodnotených pohrebísk uvedené konštatovanie nemôžeme vylúčiť  

v prípade žiarového hrobu 56/53 z Chotína IA zo stupňa HD2 (tab. 16: 1 – 14). Kroj pochovanej ženy pozostával 

až z dvoch bronzových spôn západohalštatskej a juhovýchodoalpskej proveniencie (typy I a II), ktorý dopĺňali aj 

ozdoby hrdla v podobe bronzových záveskov opäť halštatských typov (typy III a IV). Pritom kovové závesky 

ako jeden z typov ozdôb hrdla v miestnom vekerzugskom kroji našli svoje uplatnenie iba nanajvýš zriedkavo. 

Bronzové fragmenty, vrátane jedného s výzdobou v podobe priečnych rýh, ukazujú na náramok s odseknutými 

koncami. Na cudzí kroj v podmienkach chotínskych pohrebísk poukazuje aj absencia typických súčastí vekerzug-

ských krojov, a to ozdôb hlavy – záušníc a náhrdelníkov z hlinených, príp. sklenených korálikov. Zaujímavá je 

v danom prípade aj absencia keramických príloh v hrobe, ktorá nie je pre chotínske pohrebiská príznačná (pozri 

podkapitoly 6.3.1.5. a 6.3.2.5.).
123

 Na základe typov spôn môžeme sledovať aj chronologický vývoj kontaktov 

nositeľov vekerzugskej kultúry so susednými či vzdialenejšími kultúrnymi regiónmi. 

Väčšina typov spôn z nášho územia nie je doložená vo východnom Maďarsku. Tento stav je spôsobený najmä 

tým, že jednotlivé typy spôn sú na celom území rozšírenia vekerzugskej kultúry zastúpené jedným, príp. dvoma 

exemplármi. Podobné konštatovanie platí aj v prípade spôn z východného Maďarska, ktoré môžeme z hľadiska 

ich pôvodu, resp. ťažísk ich rozšírenia rozdeliť do niekoľkých skupín. Tu však treba zdôrazniť, že uvedené čle-

                                                                 
118 Podobne tvarované ukončenia sú časté aj na zachycovačoch ďalších typov spôn, a to loďkovitých, hadovitých, typu San-

guisuga alebo spôn s pásikovým lúčikom (Glunz, 1997, tab. 3: 5, 4: 5, 22: 5, 29: 2, 4, 30: 8, 9, 31: 7, 33: 1, 8). 
119 Identické ukončenie zachycovača sa vyskytlo napríklad na hadovitých sponách z hrobov 646 a 698 na pohrebisku Sveta 

Lucia z horizontu III2a podľa H. Parzingera (Teržan et al., 1984, tab. 58C: 1 – 4, 67A: 5, 8).  
120 Bronzové náramky s nevýraznými vývalkami sú síce v Slovinsku charakteristické najmä pre horizont 6 podľa H. Parzingera, 

ale objavujú sa tu aj v horizontoch 7 a 8 (Parzinger – Barth – Nekvasil, 1995, 39, pozn. 156). V Rakúsku sú síce typické naj-
mä pre stupeň HD1, ale pretrvávajú ešte do stupňa HD2 (Siepen, 2005, 80).  

121 V hrobe 818 vyskytujúce sa spolu s certóskou sponou typu XIIIa podľa B. Teržanovej (1976, 338; Teržan et al., 1984, tab. 
86A: 4), v hrobe 1484 s bubienkovou sponou s pätkou v podobe dvoch bubienkov a sponou s troma gombíkmi na lúčiku 
(Teržan et al., 1984, tab. 137A: 11, 12, 14, 15, 17). Nálezy spôn s pásikovým zdobeným lúčikom z lokalít istrijskej skupi-
ny D. Glogović zaraďuje na prelom 6. a 5. stor. pred Kr. a ich výskyt na Istrii spája s intenzívnymi kontaktmi 
s neskorohalštatským kultúrnym prostredím v juhovýchodoalpskej oblasti a v severnom Taliansku (Glogović, 2003, 65 nn., 
tab. 53: 486 – 500). T. Kemenczei (2009, 78) nesprávne zaraďuje hrob 27 z Modrian do druhej polovice 6. stor. pred Kr.  

122 Zoznam nálezov spôn z lokalít vekerzugskej kultúry zo Slovenska treba ešte doplniť o malú oblúkovú sponu tzv. velém-
skeho typu zo Zalaby (Romsauer, 1996, 434, obr. 1, 2: 21). Ide o spony typické pre miestny kultúrny vývoj v Zadunajsku 
a aj napriek tomu, že chronologické vymedzenie ich výskytu zatiaľ nie je uspokojivo vyriešené, na základe sprievodných 
nálezov sa predpokladá, že sú typické už pre neskorohalštatský úsek (Fekete, 1986, 261; Jerem, 1981a, 220; 1996, 95 nn., 
obr. 4; Romsauer, 1996, 434; Schwellnus, 2011, 366).  

123 Podobnú situáciu pozorujeme s veľkou pravdepodobnosťou aj na pohrebisku halštatskej a včasnolaténskej kultúry v Sop-
roni-Krautacker v Zadunajsku, kde bola v hrobe 29 pochovaná žena s ozdobami kroja a s toaletnými predmetmi typickými 
pre vekerzugskú kultúru, ktoré sa za hranicami jej rozšírenia vyskytli iba zriedkavo. Konkrétne išlo o hadovité záušnice,  
o 48 schránok mäkkýšov – ulitníkov z rodu Cypraea a o bimetalické zrkadlo východného typu s bočnou rúčkou, ktoré boli 
doplnené o bronzové závesky nášho typu III. Naopak, keramika je miestna a umožňuje rámcové zaradenie tohto hrobu do 
neskorej doby halštatskej, čiže do stupňov HD2 – HD3 (Jerem, 1981a, 114, obr. 7, 8; Schwellnus, 2011, 366 n., obr. 7).  
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nenie spôn do niekoľkých skupín podľa ich rozdielnych ťažísk rozšírenia nemožno chápať ako striktné, pretože 

pri niektorých typoch spôn tzv. nadregionálneho charakteru je zaznamenané ich takmer rovnomerné rozšírenie 

na pomerne širokom priestranstve od východoalpského priestoru až po Balkán. Spony v prostredí halštatskej kul-

túry bezpochyby patria k chronologicky najcitlivejšej kategórii nálezov.  

Spony v hroboch vekerzugskej kultúry, s výnimkou žiarového hrobu 56/53 z Chotína IA, boli doložené len  

v jednom exemplári, čiže v rámci ženského kroja sa nenosili párovo. Toto konštatovanie sa výrazne líši od pozo-

rovaní na Balkáne, kde sa spony obvykle nosili buď párovo, alebo vo väčšom počte (Bader, 1984, 5; Metzner-

Nebelsick, 2002, 416, pozn. 680; Vasić, 1999, 121). Preto s veľkou pravdepodobnosťou môžeme vylúčiť možnosť, 

že niektoré ženy pochované na pohrebiskách vekerzugskej kultúry, v ktorých výbave sa vyskytli aj spony, boli 

cudzinkami. Uvedené konštatovanie sa týka najmä spôn balkánskeho typu. 

1. Spony balkánskeho typu (alebo juhovýchodoeurópskej proveniencie) sú v hodnotenom súbore zastúpené 

najmä oblúkovými sponami s rôzne tvarovaným zachycovačom a terčovitými sponami, ktorých ťažisko rozšírenia 

sa nachádza v jednotlivých regiónoch juhovýchodnej Európy. Pravdepodobne medzi najstaršie patrí oblúková 

spona so slučkou a so zachycovačom v tvare „bojótskeho štítu“ bez bližších nálezových okolností z Nyíregyházy-

Közvágóhíd (Kemenczei, 2004, 79, obr. 1: 2; 2009, tab. 49: 2).
124

 Tieto spony sú typické predovšetkým pre cen-

trálny Balkán, odkiaľ sa rozšírili do okolitých oblastí. Na takomto širokom území juhovýchodnej Európy, predo-

všetkým v Rumunsku, Bulharsku, Chorvátsku, Slovinsku, Albánsku a v Grécku, sú datované do prvej polovice 

7. až záveru 6., príp. do začiatku 5. stor. pred Kr., hoci väčšina z nich patrí do druhej polovice 7. až prvej polovi-

ce 6. stor. pred Kr. (Bader, 1983, 85 nn.; Gergova, 1987, 47 nn.; Teržan, 1987, 15 nn.; Vasić, 1999, 65 nn.).
125

  

Z východokarpatskej oblasti je z chronologického hľadiska dôležitý hrob 5 na pohrebisku ciumbrudskej skupiny 

v Mărişelu, v ktorého inventári sa našlo vo východokarpatskom regióne zriedkavé zrkadlo východného typu s cen-

trálnou zoomorfne zdobenou rúčkou. Hrob je rámcovo datovaný do 7. až do začiatku 6. stor. pred Kr., hoci mnohí 

bádatelia sa prikláňajú k možnosti jeho zaradenia do polovice až druhej polovice 7. stor. pred Kr. (Hellmuth, 2006a, 

142 n.; Marinescu, 1984, obr. 10; Vulpe, 1990, 129).
126

 Ďalším typom spínadiel, charakteristickým pre centrálny 

Balkán sú terčovité spony typu Donja Dolina geometricky zdobené prelamovaním, ktoré sú vo východnom Ma-

ďarsku v značne modifikovanej podobe doložené iba na pohrebisku Szentes-Vekerzug, presnejšie v troch hroboch 

(Kemenczei, 2004, 85 nn., obr. 5: 2, 7, 16, 6: 1, 2; Párducz, 1954, tab. 8: 1, 22: 1, 2; 1955, tab. 5: 12). Najstaršou 

na pohrebisku Donja Dolina-Čegrlja v severnej časti Bosny a Hercegoviny je terčovitá spona z kostrového hrobu 

3b z druhej polovice 7. stor. pred Kr. (Teržan, 1998, 515; Truhelka, 1904, tab. 40), ostatné hrobové celky sú mlad-

šie a patria do prvej polovice 6. stor. pred Kr.
127 

V súlade s uvedeným datovaním zaradil T. Kemenczei (2004, 

87; 2009, 74) do prvej polovice 6. stor. pred Kr. všetky terčovité spony z pohrebiska Szentes-Vekerzug, okrem 

hrobu 57, ktorý nemožno na základe sklenených korálikov s vrstvenými očkami datovať skôr ako do záveru 6. stor. 

pred Kr. (Horňák, 2006, 38).
128

 Na tomto mieste však treba poukázať na skutočnosť, že takmer vo všetkých hro-

boch z tohto pohrebiska sa terčovité spony vyskytli spolu so sklenenými korálikmi s vrstvenými očkami (výnimkou 

je iba hrob 125: Párducz, 1955, 6, tab. 5: 12, 14, 15, 19), ktoré ich neumožňujú chronologicky zaradiť už do prvej 

polovice 6. stor. pred Kr. V kostrovom hrobe 57 sa okrem sklenených korálikov s vrstvenými očkami vyskytol aj 

jeden tyčinkový náramok ukončený hadími hlavičkami (Kemenczei, 2009, tab. 73: 10 – 12; Párducz, 1954, 36, 

obr. 13: 1, tab. 16: 34). Na základe polohy plieška na tvárovej časti pochovanej ženy, ktorý T. Kemenczei (2009, 

74) funkčne spája so sponou, je však zrejmé, že nejde o sponu, ale o aplikáciu, pravdepodobne o ozdobu pokrývky 

hlavy, ktorá nachádza priame analógie v kostrovom dvojhrobe 189a, b/54 z Chotína IA (tab. 69: 9, 10). Aj v hrobe 

71 na tomto pohrebisku sa okrem terčovitej spony vyskytli sklenené koráliky s vrstvenými očkami, dokonca aj 

                                                                 
124 T. Kemenczei sem nesprávne zaradil fragment spony zo Szegede-Öthalom, ktorý s vekerzugskou kultúrou nesúvisí 

(Kemenczei, 2004, 80, obr. 1: 5, 6; 2009, 72; Gallus – Horváth, 1939, tab. 48). 
125 Spony sa v hroboch často nachádzali v pároch, príp. v kombinácii s ďalším typom spôn (Bader, 1983, 89; Vasić, 1999, 

68). Za jeden z najstarších dokladov výskytu tohto typu spôn sa považuje hrob zo Sofronieva v Bulharsku, ktorý je dato-
vaný do záveru 8. až začiatok 7. stor. pred Kr., čo viedlo niektorých bádateľov k názoru, že v prvej polovici 7. stor. pred 
Kr. sa tento typ spôn už bežne používal (Hänsel, 1974, 68, tab. 67; Metzner-Nebelsick, 2002, 110 nn., 415 n.; Nikolov, 
1965, obr. 6; Teržan, 1987, 17 nn.). Podľa D. Gergovej (1987, 49) môžeme s výskytom oblúkových spôn so zachycova-
čom v tvare bojótskeho štítu variantu ƥ, ku ktorému patrí aj exemplár zo Sofronieva, počítať iba do záveru 7. až prelomu 
7. a 6. stor. pred Kr.  

126 Zrkadlá s centrálnou rúčkou sú v severopontsko-kaukazskej oblasti datované spravidla do 7. stor. pred Kr. (Alekseev, 2003, 
46; Galanina, 1997, 141 nn.; Medvedskaja, 1992, 88 nn.), hoci sa tu v okrajových zónach sporadicky vyskytujú ako „anti-
kvariátne kúsky“ až do záveru 6. stor. pred Kr. (Šilov – Očir-Gorjaeva, 1997, 145).  

127 K chronológii pohrebiska Donja Dolina napríklad C. Metzner-Nebelsick (2002, 318), H. Parzinger (1991, 217 nn., obr. 6) 
alebo B. Teržan (1974, 43 nn; 1998, 515).  

128 Podľa B. Teržanovej (1998, 515) je pre datovanie terčovitých spôn rovnako dôležitá ich výzdoba v tvare hviezdice, pretože 
podobný motív sa nachádza na bronzovej doštičke z mohyly 1 – južný hrob z Krasnoje Znamja na severnom Kaukaze, 
importovanej z Asýrie. Tento hrob patrí do kelermeskej fázy včasnoskýtskej kultúry (Ivantchik, 2001, 34, obr. 11: 32; Pet-
renko, 2006, 79 nn., tab. 51: 66). Avšak spájať výzdobu terčovitých spôn práve so severokaukazskou oblasťou je podľa 
nás bezpredmetné.  
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sklenené melónovité koráliky, umožňujúce datovanie daného nálezového celku najskôr do záveru 6. stor. pred. Kr. 

(Horňák, 2006, 38; Kemenczei, 2009, tab. 76: 1 – 16; Párducz, 1954, 38, tab. 22: 22: 1, 2, 23: 1 – 22). Aj kostro-

vý hrob 30 obsahoval okrem jednej terčovitej spony väčšie množstvo sklenených korálikov s vrstvenými očkami 

a bronzové hroty šípu variantu I1 podľa A. Kozubovej (Párducz, 1954, tab. 8: 1 – 8, 10 – 21, 24 – 30), čo opätovne 

potvrdzuje datovanie týchto spôn v podmienkach pohrebiska Szentes-Vekerzug najskôr do záveru 6. stor. pred 

Kr. a ukazuje tak na nesprávnosť ich chronologického zaradenia zo strany T. Kemenczeia. Na dôvažok, terčovité 

spony z tohto pohrebiska môžeme považovať iba za lokálny prejav a s terčovitými sponami typu Donja Dolina 

ich spája viac-menej len kruhový tvar, pretože výzdoba ich povrchu prelamovaním tu nie je doložená na všetkých 

bosnianskych exemplároch a drvivá väčšina z nich je zdobená tepaním (Truhelka, 1904, tab. 48: 17, 18, 62: 7, 

71: 1). Pravdepodobne do rovnakého časového úseku ako terčovité spony patria v skupine spôn balkánskeho typu 

na pohrebiskách vekerzugskej kultúry aj oblúkové spony so štvoruholníkovým zachycovačom, ktoré na celom 

území svojho rozšírenia vytvárajú niekoľko typov. Exempláre z hrobu 61 zo Szentesa-Vekerzug a z hrobu 23  

z Tiszavasvári-Dózsa-telep sa v mnohom podobajú na spony typu Novi Pazar (Kemenczei, 2004, obr. 7: 1; Párducz, 

1954, tab. 17: 3, 18: 3).
129

 Ich výraznú koncentráciu registrujeme opäť na centrálnom Balkáne, predovšetkým  

v juhozápadnom Srbsku, kde sa vyskytli ako súčasť hrobového inventára mimoriadne bohatých hrobov prísluš-

níkov miestnej privilegovanej vrstvy a odkiaľ sa sporadicky rozšírili aj do susedných oblastí (Bader, 1983, 93 nn.; 

Gergova, 1987, 34; Vasić, 1999, 74 – 77 – typ Marvinci-Gogoşu, 77 – 81 – typ Novi Pazar). V Srbsku je výskyt 

spôn typu Novi Pazar časovo ohraničený záverom 6. až záverom 5. stor. pred Kr., väčšina z nich však patrí do 

záveru 6. až prvej polovice 5. stor. pred Kr. (Vasić, 1999, 79, 81).
130

 Rovnaké datovanie môžeme predpokladať 

nielen v prípade hrobu 2 z Beremendu v južnom Zadunajsku,
131

 ale aj v prípade hrobu 61 zo Szentesa-Vekerzug, 

ktorý na základe sprievodných sklených korálikov s vrstvenými očkami nepatrí skôr ako do záveru 6. stor. pred 

Kr. (Párducz, 1954, tab. 37: 3 – 23, 38: 1 – 28, 39: 1 – 3). Túto skutočnosť T. Kemenczei pri datovaní hrobu opäť 

nezohľadnil a exempláre z východného Maďarska datoval v súlade s datovaním spôn typu Marvinci -Gogoşu  

z územia ciumbrudskej skupiny do obdobia okolo polovice 6. stor. pred Kr. (Kemenczei, 2004, 90). Jedinečným 

v podmienkach pohrebiska Alsótelekes-Dolinka je nález bronzovej terčovitej spony typu Glasinac, ktorá pochá-

dza z hrobu 4/k (Kemenczei, 2009, tab. 133: 10; Patay, 1961, tab. 5: 21, obr. 13). Spony tohto typu sú doložené 

iba na lokalitách vo východnej Bosne a v juhozápadnom Srbsku, kde sú datované do záveru 7. až prvej polovice 

6. stor. pred Kr. (Vasić, 1999, 42 nn., tab. 23: 246 – 266, 24: 269). Sprievodné nálezy z hrobu 4/k síce neumož-

ňujú presnejšie chronologické zaradenie, ale v súlade s datovaním spôn typu Glasinac ho zaraďujeme do záveru 

7. až prvej polovice 6. stor. pred Kr.  

Najstaršie spony balkánskeho typu patria vo východnom Maďarsku pravdepodobne už do druhej polovice  

7. stor. pred Kr. (Nyíregyházy-Közvágóhíd), charakteristické sú tu predovšetkým pre 6. stor. a najmladšie z nich 

pochádzajú z prvej polovice 5. stor. pred Kr. Zreteľnú koncentráciu spôn balkánskeho typu v rámci východnej 

časti Karpatskej kotliny zaznamenávame najmä na lokalitách ciumbrudskej skupiny, kde sú, naopak, nanajvýš 

zriedkavo doložené spony halštatského typu (Bader, 1983; Boroffka, 1998, obr. 5: 4, 6: 2; Vasiliev, 1980).
132

 

2. Spony východoalpského typu sú zastúpené loďkovitými a hadovitými sponami a sponami typu Certosa. Hrob 

208 na pohrebisku Csanytelek-Újhalastó patrí na základe sprievodnej loďkovitej spony na pohrebisku medzi naj-

staršie (Galántha, 1986, tab. 5: 3). Pri loďkovitých sponách je typologicko-chronologickým ukazovateľom v prvom 

rade tvar a ukončenie zachycovača, pričom, ako sa zdá, pri starších typoch týchto spôn je zachycovač bez gom-

bíkovitého ukončenia, zatiaľ čo pri mladších práve s gombíkovitým ukončením (Novotná, 2001, 78). Podobné 

loďkovité spony s dlhým zachycovačom a s lúčikom, zdobeným na oboch okrajoch priečnymi ryhami, sú typické 

najmä pre severovýchodoalpskú oblasť halštatskej kultúry a patria do stupňa HD1, kde môžeme zaradiť aj hrob 

208 (Glunz, 1997, 105 n.; Parzinger – Barth – Nekvasil, 1995, 19).
133 

Rovnaké datovanie pripadá do úvahy aj  

                                                                 
129 Zo Szentesa-Vekerzug pochádza ešte jedna spona daného typu, avšak bez známych nálezových okolností (Párducz 1954, 

29: 17), ktoré nie sú známe ani v prípade neúplnej spony z Békéscaby-Fényes (Párducz, 1943, tab. 13: 2). Najmä celková 
veľkosť spôn typu Novi Pazar, ako aj tvar ich zachycovačov zodpovedá exemplárom z východného Maďarska, naproti 
tomu väčšie spony typu Marvinci-Gogoşu majú síce nezdobené zachycovače, tie sú ale širšie a vyššie ako pri sponách 
z východného Maďarska. 

130 T. Kemenczei (2004, 89) nesprávne zaradil mohylu 1 z Atenicy do druhej štvrtiny 6. stor. pred Kr., pretože uvedené dato-
vanie sa vzťahuje na mohylu 2. Mohyla 1 je aj naďalej datovaná na záver 6. , resp. na začiatok 5. stor. pred Kr. (Parović-
Pešikan, 1988; 1989 – 1990, 194).  

131 Podľa C. Metznerovej-Nebelsickovej (2002, 418) možno hrob 2 synchronizovať práve na základe spôn so štvoruholníkovým 
zachycovačom s fázou 5 na pohrebisku Donja Dolina podľa B. Teržanovej, ktorá časovo zasahuje aj do 5. stor. (Parzinger, 
1991, 230, obr. 6). Spony z Donjej Doliny tvarovo nie úplne zodpovedajú sponám typu Novi Pazar z Beremendu, ale star-
šiemu typu Marvinci-Gogoşu zo 6. stor. pred Kr., ktorý sa sporadicky objavuje ešte v priebehu prvej polovice 5. stor. pred Kr. 
(Vasić, 1999, 75 n.). 

132 Spona bez bližších nálezových okolností z okolia mesta Mediaş patrí k loďkovitým a jej lúčik bol zdobený kombináciou 
pozdĺžnych vrúbkovaných pásikov a zväzkov priečnych línií na oboch koncoch lúčika (Boroffka 1998, 98, obr. 6: 2).  

133 Ich výskyt v predchádzajúcom stupni HC2 nie je zatiaľ spoľahlivo doložený. 



 71 

v prípade miniatúrnej oblúkovej spony s priečne rebrovaným lúčikom kruhového prierezu z hrobu 11 z Pomázu, 

morfologicky ukazujúcej na isté podobnosti s tzv. Rippenfibeln, čiže so sponami s vrúbkovaným lúčikom (Ke-

menczei, 1977, obr. 3: 5 – 8, 4: 2, 4, 6; Romsauer, 1996, 432).
134

 Hoci priame analógie k uvedenej spone zatiaľ 

chýbajú, sú priečne rebrované náramky, podobné tomu z hrobu 11, typické najmä pre juhovýchodoalpskú oblasť 

halštatskej kultúry v závere stupňa HC2 a na začiatku stupňa HD1 (Romsauer, 1996, 432; Siepen, 2005, 80; Teržan, 

1990, 61).
135

 V rukách vyrobená keramika z hrobu z Pomázu, charakteristická pre stupeň HC2, je tu kombinovaná  

s typickým vekerzugským džbánkom vyrobeným na kruhu. Najmladšími sponami východoalpského typu v rámci 

východného Maďarska sú hadovitá spona juhovýchodoalpského typu z hrobu 46 z Algyő, ako aj certoská spona 

opätovne juhovýchodoalpského typu IIf podľa B. Teržanovej s hladkým zachycovačom z hrobu 383 na pohrebisku 

Tápiószele zo stupňa HD2 (Dular, 2003, 136; Párducz, 1966, tab. 62. 3a – b; Parzinger, 1989, 18, 121; Teržan, 

1976, 322, 418),
 
zatiaľ čo na juhozápadnom Slovensku patria najmladšie spony východoalpského typu do stupňa 

HaD3 (typ IV).  

3. Spony západohalštatského typu sú vo východnom Maďarsku doložené iba prostredníctvom jednej spony  

s priečne vrúbkovaným lúčikom a so zdvojenou ozdobnou pätkou z hrobu z Mezőtúru (Kisfaludi, 1983, obr. 1: 4). 

Spony s jednodielnou, zriedkavo so zdvojenou ozdobnou pätkou sú v severozápadoalpskej oblasti halštatskej 

kultúry typické pre stupeň HD3, hoci prvé spony sa tu objavujú už v závere stupňa HD2 (Mansfeld, 1973, 43 nn.; 

Parzinger, 1989, 85 n., 121, Stöllner, 2002, 60 nn., 319 nn.; Trachsel, 2004, 81 nn.). Spona z Mezőtúru nemá pria-

me analógie v susedných regiónoch. Identicky tvarované zdvojené ozdobné pätky sú doložené na bubienkových 

sponách z juhovýchodoalpskej oblasti zo stupňa HD3 (Frey, 1974, obr. 2: 4, 4: 5; Glunz, 1997, 13). Hrob z Me-

zőtúru je tak preukázateľne mladší ako bubienková spona zo žiarového hrobu 56/53 z Chotína IA zo stupňa HD2 

a priečne rebrovaný lúčik tejto spony mohol podľa Ch. F. E. Parea (1989, 435) a M. Trachsela (2004, 81) slúžiť 

na upevnenie vložiek z morského koralu.
136

 Sprievodné veľké valcovité sklenené koráliky s vrstvenými očkami 

iba potvrdzujú zaradenie hrobu z Mezőtúru do stupňa HD3, pravdepodobne do jeho záveru (Kisfaludi, 1983, obr. 

1: 7), čo opätovne potvrdzuje nesprávnosť datovania daného nálezového celku zo strany T. Kemenczeia do 6. stor. 

pred Kr., resp. do stupňa HD2 (Kemenczei, 2009, 78).  

3.2.1.2. Ihlice  

Počet a typologické zastúpenie ihlíc (obr. 25) v hroboch na chotínskych pohrebiskách je relatívne nízke. Okrem 

hrobových celkov máme z juhozápadného Slovenska pre potreby analýzy k dispozícií aj nálezy ihlíc zo sídlisko-

vých objektov. Celé, resp. takmer kompletne zachované ihlice sú doložené veľmi malým počtom nálezov (spolu 

jedenásť exemplárov), väčšina z nich sa zachovala len v zlomkoch.
137

 Interpretácia týchto zlomkov je problema-

tická tak z typologického hľadiska, ako aj z hľadiska ich funkcie. Funkciu ihlice môžeme pri väčšine týchto frag-

mentárne zachovaných predmetov predpokladať iba na základe ich polohy vo vzťahu k pochovanému jedincovi, 

pričom takéto sledovania umožňujú len kostrové hroby. Za ihlice potom považujeme aj fragmenty železných ty-

činiek, ktoré boli v kostrových hroboch uložené pri pravej alebo ľavej kľúčnej kosti, príp. v blízkosti sánky alebo 

                                                                 
134 Podobná miniatúrna spona s vrúbkovaným lúčikom bola nájdená v hrobe 2268 na pohrebisku Sveta Lucia, ale sprievodné 

nálezy neumožňujú jej presnejšie chronologické zaradenie (Teržan et al., 1984, tab. 237E: 1). Ďalšia miniatúrna spona 
s dĺžkou iba 3,2 cm pochádza z kostrového hrobu 6 na pohrebisku ciumbrudskej skupiny v Orăştie. Spona má bronzový 
lúčik a jej vinutie bolo na lúčik upevnené pomocou železného nitu (Boroffka, 1998, 95, obr. 5: 4). Sprievodné keramické 
prílohy však neumožňujú bližšie chronologické zaradenie hrobového celku, ako pravdepodobnejšie sa javí jeho datovanie 
do staršej, príp. na začiatok mladšej doby halštatskej (ibidem, obr. 5: 2, 3). Naopak, malá spona s celkovou dĺžkou 3,9 cm 
z kostrového hrobu 18 na pohrebisku Metlika-Hrib patrí na základe sprievodných nálezov nepochybne do stupňa Stična 2, 
resp. do stupňa HD1 (Grahek, 2004, 159, 166, tab. 3: 11). Ostatné sporadické exempláre spôn typu Pomáz z východného 
Slovinska, presnejšie z pohrebísk Stična a Novo mesto-Kapiteljska njiva (mohyla I) nemajú bližšie nálezové okolnosti 
(Gabrovec et al., 2006, tab. 162: 15; Knez, 1993, tab. 38: 2). 

135 Podobná spona pochádza z hrobu v mohyle V na pohrebisku Kaptol (Slavónsko) z horizontu 3 podľa K. Vinskej-Gašpa-
rinovej, ktorý zodpovedá stupňu HD1 (Vinski-Gašparini, 1987, 206 nn., obr. 13: 6, tab. 20: 15). 

136 Podľa Chr. F. E. Parea (1989, 435, 468, obr. 21) takto tvarovaný lúčik je typický pre spony zo severného Talianska a vy-
chádza zo spôn typu Sanguisuga s priečne rebrovaným lúčikom, ktoré sa tu objavujú už v stupni HD1. O niečo mladšie, zo 
stupňa HD2, sú exempláre spôn s podobne tvarovaným lúčikom z Heuneburgu (typ F2 podľa G. Mansfelda; Stöllner, 2002, 
61). S týmito sponami sú príbuzné oblúkové spony s priečne rebrovaným lúčikom, s pätkou ukončenou zvieracou, pres-
nejšie kačacou hlavičkou obrátenou smerom k lúčiku a so samostrelovým vinutím. Tento typ spôn sa ako prvý vyvinul  
v oblastiach južne od Álp v stupni HD1 a ťažisko jeho rozšírenia sa nachádza práve v atestínskej oblasti, pričom v regió-
noch severne a severovýchodne sa tieto spony napodobňovali a objavujú sa tu v stupňoch HD2 a HD3 (Frey, 1988, 33 nn.; 
Pare, 1989, 469, obr. 23; Stöllner, 2002, 62). Nie je preto vylúčené, že pri spone z Mezőtúru nejde o klasickú sponu s ozdob-
nou pätkou, ale o kombináciu spôn typu Sanguisuga (pijavkovitých spôn) s priečne vrúbkovaným lúčikom zdobeným 
vložkami z koralu alebo jantáru a oblúkových spôn s ozdobnou pätkou. 

137 V prípade ihlíc zo žiarového hrobu 52/53 a z kostrových hrobov 2/52 a 251/54 z Chotína IA sa zachovali iba ich hlavice 
s kŕčkom, ktoré umožňujú ich spoľahlivé priradenie ku konkrétnemu, nami vyčlenenému typu ihlíc (tab. 15: 8 – 10, 36: 3, 
81: 12).  
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rebier pochovaných jedincov. Prevažná časť železných tyčiniek však pochádza zo žiarových hrobov. Ihlice sú 

najčastejšie vyrobené zo železa, zriedkavejšie z bronzu. Hoci druh kovu nepovažujeme za typologicky a chrono-

logicky určujúci, musíme konštatovať, že v rámci ihlíc z chotínskych pohrebísk boli zo železa zhotovované iné 

typy ako z bronzu.  

Ihlice môžeme rozdeliť do štyroch typov. Primárnym kritériom ich členenia je tvar hlavice, sekundárnym prí-

padná výzdoba kŕčka a ihly. Typologické členenie ihlíc z celého územia rozšírenia vekerzugskej kultúry vypra-

coval J. Chochorowski (1985a, 66 nn., obr. 14).
138

 V prípade, že sa nami vyčlenené typy a ich varianty zhodujú  

s typmi členenia J. Chochorowského, tie potom uvádzame v zátvorkách. Zároveň treba zdôrazniť, že niektoré 

typy ihlíc sú vo svojom výskyte ohraničené len na isté územie, takže majú na rozdiel od spôn menšiu výpovednú 

hodnotu pre nadregionálnu synchronizáciu, čo v podmienkach vekerzugskej kultúry platí dvojnásobne.  

 

 

Obr. 25 Chotín IA, IB. Ihlice 

 

Typ I – ihlice s dvojkónickou hlavicou (typ 5 podľa J. Chochorowského) 

Ihlice s dvojkónickou hlavicou a ihlou kruhového prierezu sú vyrobené výlučne z bronzu. Na základe prítom-

nosti alebo absencie výzdoby rozlišujeme dva varianty.  

Variant I1 

Nezdobený variant 1 pochádza z kostrového hrobu 25/52 z Chotína IA (tab. 40: 25).
139

  

Variant I2  

Zdobený variant I2 zastupuje kompletne zachovaná ihlica z kostrového hrobu 27/61 z Chotína IB (tab. 97: 15). 

Jej hlavica nie je taká plochá ako v prípade ihlice variantu I1, ale skôr pripomína tvar, ktorý je obvyklý pri ihli-

ciach s tzv. cibuľovitou hlavicou z neskorej doby bronzovej (Říhovský, 1979, 182; 1983, 44; Stegmann-Rajtár, 

1994, 321 n.).
140 

Pomerne krátka ihla je v hornej polovici zdobená troma skupinkami priečnych rýh, ktorých počet  

v jednotlivých skupinkách nie je konštantný. Výzdoba sa pravdepodobne nachádzala aj v dolnej polovici ihly, ktorá 

je však na tomto mieste skorodovaná.  

Ihlice s dvojkónickou hlavicou sú v oblasti halštatskej kultúry síce pomerne frekventovaným, ale chronologicky 

nie signifikantným typom spínadiel odevu. Sú tu zastúpené v nálezových celkoch tak zo staršej, ako aj z mladšej 

a neskorej doby halštatskej (Říhovský, 1979, 116; 1983, 24; Stöllner, 2002, 48 n.). Kým k ihlici z  kostrového 

hrobu 25/52 z Chotína IA nachádzame blízke paralely v ihlici z Magdalenskej gory (hrob 2 v mohyle V) zo stupňa 

HD3 (Hencken, 1978, obr. 103f; Parzinger, 1989, 30), ihlica z kostrového hrobu 27/61 z Chotína IB je, naopak, 

porovnateľná s ihlicou z pohrebiska Libna, ktorá však nemá známe nálezové okolnosti (Guštin, 1976, tab. 61: 12). 

Ihlice s dvojkónickou a guľovitou hlavicou sú si typologicky blízke, pričom exempláre s guľovitou hlavicou sú 

doložené už v neskorej dobe bronzovej (Stegmann-Rajtár, 1994, 321 n.). Na pohrebisku Magdalenensberg pri 

                                                                 
138 T. Kemenczei vo svojej poslednej práci jednotlivé varianty ihlíc vymenoval bez toho, aby opísal ich morfologické znaky  

a vyhodnotil ich z chronologicko-teritoriálneho hľadiska (Kemenczei, 2009, 71 n., zoznam 6). Rovnaké konštatovanie sa 
vzťahuje na väčšinu kategórií nálezov, zistených na jednotlivých lokalitách vekerzugskej kultúry z celého územia jej roz-
šírenia.  

139 M. Novotná (1980, 150) zaradila túto ihlicu k malým ihliciam s dvojkónickou hlavicou typu Ilava. 
140 M. Novotná (1980, 150) zaradila túto ihlicu k ihliciam s cibuľovitou hlavicou. 
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Villingene sú typické pre stupeň HD1, hoci tu ich výskyt pretrváva až do začiatku stupňa HD2 (Parzinger, 1989, 

55, tab. 5: 54). Početné sú ich nálezy tiež zo sídliska v Heuneburgu, kde podľa S. Sieversovej (1984, 34, obr. 19, 

tab. 60 – 66) ich hlavička v priebehu halštatského obdobia prešla vývojom od veľkých rozmerov k postupnému 

zmenšovaniu sa, a to tak, že pre exempláre z neskorej doby halštatskej je charakteristická veľmi malá guľovitá 

hlavička.  

V prípade oboch ihlíc z Chotína IA a IB neumožňujú sprievodné nálezy ich presnejšie chronologické zarade-

nie. Mierne esovito profilovaná misa z hrobu 27/61 z Chotína IB (tab. 97: 13) patrí v podmienkach chotínskych 

pohrebísk k zriedkavo sa vyskytujúcim tvarom mís vyrobených v rukách a svoje analógie nachádza v kostrovom 

hrobe 265/54 z Chotína IA (tab. 83: 9).  

Typ II – ihlica s hlavicou ohnutou nadol a následne stočenou do očka alebo ihlica  

s labuťovitým kŕčkom 

Bronzová ihlica typu II sa vyskytla iba v kostrovom hrobe 239/54 z Chotína IA. Ihla má kruhový prierez. Hoci 

hlavica je neúplná, smer tyčinky v mieste zlomu nás oprávňuje domnievať sa, že v danom mieste bola stočená do 

očka, príp. ukončená špirálou (tab. 77: 18). Tiež nevylučujeme možnosť, že ide o ihlicu s labuťovitým prehnutím 

kŕčka.  

Ihlica z Chotína IA je v podmienkach vekerzugskej kultúry jedinečná. Ak by sa potvrdila naša hypotéza, že ide  

o ihlicu s hlavicou ohnutou nadol a následne stočenou do očka, potom početné paralely k nej nachádzame v leso-

stepnej oblasti východnej Európy, kde nálezy bronzových, zriedkavo železných ihlíc s hlavicou ohnutou nadol  

a následne stočenou do očka alebo ukončenou špirálou pochádzajú nielen z pohrebísk, ale aj zo sídliskových ob-

jektov. Tieto ihlice sú tu zastúpené množstvom variantov, ktorých typologicko-chronologické vyhodnotenie vy-

pracovala V. G. Petrenko.
141

 Ihlicu z kostrového hrobu 239/54 z Chotína IA môžeme najpravdepodobnejšie prira-

diť k variantu 2 podľa V. G. Petrenkovej (Petrenko, 1978, tab. 11: 8 – 21). Jeho výrazná koncentrácia sa zistila 

najmä v posúlskej skupine a na náleziskách na pravobreží Dnepra a Bugu. Sprievodné nálezy, ako napríklad grécka 

importovaná keramika, datujú ihlice variantu 2 podľa V. G. Petrenkovej rámcovo do 6. až 3. stor. pred Kr., hoci 

ich frekventovanejší výskyt tu zaznamenávame najmä v 5. a v 4. stor. pred Kr. (Petrenko, 1978, 17). O značnej 

obľúbenosti ihlíc typu II v severopontskej oblasti svedčí skutočnosť, že sa sporadicky objavujú ešte v nálezovom 

materiáli zarubineckej kultúry z mladšej doby železnej a staršej doby rímskej (Gusakov, 1988, obr. 1: 1, 7 – 13). 

Ak by išlo o ihlicu s labuťovitým prehnutím kŕčka, tieto sú pomerne časté na náleziskách v juhozápadnom Ne-

mecku, ako aj v Poľsku v prostredí lužickej kultúry (Sliezsko) a vyznačujú sa značnou variabilitou tvarov hlavíc, 

najmä však čiaškovitou (Gedl, 1991, 84 nn.; 1999, obr. 7: 1 – 7; Hoppe, 1986, tab. 48: 5, 163: 10, 11; Torbrügge, 

1979, tab. 16: 4, 93: 3, 126: 15). Spravidla sú tu datované do stupňa HC, v Poľsku sa však vyskytujú až do stupňa 

HD (Gedl, 1991, 85; Trachsel, 2004, 68 n.). V prípade ihlice z Chotína IA sa nám na základe spôsobu ohnutia 

tyčinky v mieste zlomu ako pravdepodobnejšia javí prvá možnosť.  

Absencia sprievodných nálezov a široké chronologické zaradenie porovnateľných nálezov zo severopontskej 

oblasti neumožňujú kostrový hrob 239/54 z Chotína IA presnejšie chronologicky zaradiť. 

Typ III – ihlice s hlavicou roztepanou a zvinutou do očka (typ 1 podľa J. Chochorowského) 

Ihlice typu III sú najfrekventovanejším druhom spínadiel odevu na celom území rozšírenia vekerzugskej kul-

túry. Všetky exempláre z juhozápadného Slovenska sú vyrobené zo železa a väčšina z nich sa zachovala iba frag-

mentárne. S výnimkou ihlice zo sídliskového objektu 102/81 z Nitry-Mikovho dvora (Romsauer, 1993, 10, 20, 

tab. 6: 27) sú spoľahlivo doložené iba v Chotíne IA (napríklad tab. 15: 8 – 10, 17: 23, 24, 26, 36: 2 – 5, 69: 5, 7, 

81: 9, 10, 12). Všetky ihlice majú plochý kŕčok obdĺžnikového prierezu. Ihla má prevažne kruhový prierez (tab. 

69: 5, 7). Väčšina týchto ihlíc pochádza zo žiarových hrobov. Pozoruhodné je, že vo výbave jednotlivých hrobov 

sú ihlice zastúpené v dvoch, príp. až v troch exemplároch (výnimkou je iba kostrový hrob 2/52).
142

  

Najčastejšie železné, zriedkavo bronzové (napríklad hrob 45 z Egeru-Nagyeged: Chochorowski, 1985a, obr. 

14: 1; hrob 84 z Orosházy-Gyopáros: Juhász, 1976, 245, obr. 7: 8) ihlice typu III zastúpené aj na lokalitách veker-

zugskej kultúry vo východnom Maďarsku, kde pochádzajú výlučne z hrobových celkov (napríklad Tápiószele: 

Párducz, 1966, tab. 14: 8, 18, 15: 13, 16: 3; Alsótelekes-Dolinka: Patay, 1961, tab. 7: 4, 10; 1962, tab. 4: 1, 6; 

Patay – B. Kiss, 2001 – 2002, obr. 21: 1; Nyáregyháza: Kisfaludi, 2004, 170, tab. 10: 6). Početné nálezy ihlíc 

typu III pochádzajú z lokalít tak z celej Európy, ako aj z egejskej oblasti (Říhovský, 1979, 135 – 145, tab. 40: 

886 – 912, 41 – 44, 45: 1035 – 1060).
143

 Rozšírenie týchto ihlíc je tu známe od počiatku doby bronzovej, frekven-

                                                                 
141 V. G. Petrenko (1978, 16, 17, tab. I – III, 11, 12: 1 – 6) označuje tieto ihlice ako ihlice v tvare pastierskej palice. 
142 Chotín IA: žiarový hrob 52/53 (tri exempláre), žiarový hrob 65/53 (dva exempláre), kostrový hrob 2/52 (minimálne štyri 

exempláre) a kostrový hrob 189a/54 (dva exempláre).  
143 Na základe výzdoby ihly možno ihlice nielen z Moravy, ale z celej východoalpskej oblasti ďalej členiť na varianty (bližšie 

pozri Říhovský, 1979). Často sú železné exempláre zastúpené v nálezových celkoch z povodia Odry (Derrix, 2001, 133, 
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tované sú najmä v období mohylových kultúr a kultúr popolnicových polí, pričom v železnom prevedení boli  

následne používané počas celej doby halštatskej (Derrix, 2001, 134; Říhovský, 1979, 144 n.). Výraznejší chrono-

logický význam nemajú ani v severnom Pričiernomorí, kde sa ťažisko ich výskytu nachádza v lesostepnej zóne 

severného Pričiernomoria a kde sú datované rámcovo do 7. až 3. stor. pred Kr. (Petrenko, 1978, 18, tab. 13: 1 – 12).  

V kostrovom hrobe 2/52 z Chotína IA sa vyskytli minimálne štyri železné ihlice, z nich tri mali hlavicu rozte-

panú a zvinutú do očka (tab. 36: 2 – 5). Tento hrob na základe košíčkovitého závesku (tab. 36: 9) môžeme spo-

ľahlivo zaradiť do stupňa HD2, resp. do druhej polovice 6. stor. pred Kr. podľa konvenčného datovania. Mladšie 

sú pravdepodobne tri fragmentárne zachované železné ihlice zo žiarového hrobu 52/53 z Chotína IB (tab. 15: 8 – 

10), z ktorého pochádza aj železná spona pravdepodobne včasnolaténskeho typu (typ III). Dve identické železné 

ihlice sa našli aj v kostrovom dvojhrobe 189a, b/54 z Chotína IA (tab. 69: 5, 7), z ktorého pochádzajú aj dve strie-

borné aplikácie variantu II1 (tab. 69: 9, 10). Priame analógie k zmieneným aplikáciám nachádzame v kostrovom 

hrobe 57 na pohrebisku Szentes-Vekerzug, ktorý na základe sprievodných sklenených korálikov s vrstvenými 

očkami nie je starší ako záver stupňa HD2 (Horňák, 2006, 38). Datovanie do stupňa HD2 predpokladáme aj pri 

kostrovom hrobe 46 na pohrebisku Algyő, v ktorom sa našla bronzová hadovitá spona s prinitovanou ozdobnou 

doštičkou na lúčiku a pravdepodobne aj sklenený korálik s vrstvenými očkami (Bende, 2003, obr. 3: 4, 10). Jedna 

zo železných ihlíc sa našla v mieste rebier pravej strany hrudného koša v tesnej blízkosti bronzovej spony a druhá 

ležala pri sánke mladej ženy vo veku 23 – 29 rokov pochovanej v skrčenej polohe na pravom boku (ibidem, 66, 

obr. 3: 1, 11, 12). Zaujímavé je zistenie, že spoľahlivo identifikované ihlice typu III, z mnohých hrobových celkov, 

sa nenosili samostatne, ale buď párovo, alebo dokonca v troch či štyroch exemplároch, ako to dokladajú nálezy  

z Chotína IA.  

Typ IV – ihlice s krúžkovitou hlavicou 

Ihlice s krúžkovitou hlavicou sú vyrobené výlučne zo železa a kŕčok má na rozdiel od ihlíc typu III kruhový 

prierez. Hlavica je síce zvinutá do očka, ale nie je roztepaná. Na juhozápadnom Slovensku je tento typ ihlíc dolo-

žený iba v Chotíne IA, a to v kostrových hroboch 13/52 a pravdepodobne tiež 276/54 (tab. 38: 13, 87: 6).  

Vo východnom Maďarsku je typ IV známy iba z pohrebiska Alsótelekes-Dolinka (Patay – B. Kiss, 2001 – 2002, 

obr. 21: 12). Rovnako ako ihlice typu III, ani typ IV nepatrí vo vekerzugskej kultúre k chronologicky signifikant-

ným nálezom. Kostrový hrob 13/52 z Chotína IA môžeme na základe dvojdielneho kosteného predmetu v tvare 

hlavičky dravého vtáka rámcovo datovať do 6. stor. pred Kr., pravdepodobne do jeho druhej polovice (pozri pod-

kapitolu 3.4.1.2.2.). 

Nálezy ihlíc bez zachovanej hlavice  

V inventári žiarového hrobu 59/53 z Chotína IA sa našla bronzová ihla kruhového prierezu so zúženým a mierne 

zaobleným hrotom (tab. 16: 17). Zo žiarového hrobu 91/54 z toho istého pohrebiska pochádza železná ihla so 

zachovanou časťou kŕčka. Ihla s výrazne zúženým a zahroteným hrotom je veľmi tenká a má kruhový prierez 

(tab. 28: 12). Vzhľadom na značne úzky kŕčok obdĺžnikového prierezu a neobvykle malú hrúbku ihly sa môžeme 

domnievať, že ide skôr o ihlu na šitie ako o ihlicu. Rovnaké konštatovanie sa vzťahuje aj na nález železnej ihly 

z kostrového hrobu 265/54 (tab. 83: 14).  

Vo vekerzugskej kultúre sú ihlice početnejšie zastúpeným typom spínadiel odevu než spony, hoci ani tieto ne-

tvorili primárnu súčasť ženského či mužského kroja. Nie je vylúčené, že je to spôsobené aj preferovaním železa 

ako materiálu na výrobu ihlíc a biritualitou v pohrebnom ríte, čo viedlo jednak k tomu, že väčšina ihlíc sa zacho-

vala iba fragmentárne v podobe železných tyčiniek, a jednak určenie funkčného naznačenia týchto železných  

fragmentov je v žiarových hroboch sťažené chýbajúcim pozorovaním ich funkčnej polohy vo vzťahu k pochova-

nému jedincovi. V pomerne zriedkavom zastúpení spínadiel vo vekerzugskom kroji možno sledovať výraznú po-

dobnosť so situáciou v severopontskej oblasti, kde rovnako nie je v miestnom kroji preukázané používanie spôn 

a ihlice sa tu vo svojom výskyte obmedzujú na lesostepnú zónu.
144 

Niektoré ihlice sa v severopontskej oblasti po-

užívali ako vlasové ihlice, o čom svedčí ich poloha v hroboch v tesnej blízkosti lebiek pochovaných jedincov.
145

 

Spony nemôžeme považovať za hlavný druh spínadiel odevu ani v ciumbrudskej skupine a v kultúre Ferigile, kde 

sú ihlice buď ojedinelé, alebo sa nevyskytujú vôbec (Bader, 1983, 52; Marinescu, 1984, 78 n.; Vasiliev, 1980, 

tab. 18: 12, 13; Vulpe, 1967; 1990, 121 – 127). Typy bronzových ihlíc z chotínskych pohrebísk sa vo svojom vý-

skyte obmedzujú iba na juhozápadné Slovensko. Ihlice z lokalít vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku 

                                                                                                                                                                                                        

134, tab. 34: 1 – 11). V Slovinsku sú známe napríklad z Brezje (Kromer, 1959b, tab. 25: 4), Magdalenskej gory (Hencken, 
1978, obr. 134: s, t), z Križnej gory (Urleb, 1974, tab. 7: 14, 30: 11) alebo z Dobrniča (Parzinger, 1988 – 1989, tab. 33: 8).  

144 Výnimkou je loďkovitá spona z Grebeni v lesostepnej zóne Podnepria, ktorá má však preukázateľne juhovýchodoalp-
ský pôvod (Terenožkin, 1961, 174, obr. 112: 5; Teržan, 1998, 526). K ihliciam v severopontskej oblasti bližšie pozri V. G. 
Petrenko (1978, 7 nn.).  

145 Napríklad Kovali – mohyla 395 (Galanina, 1977, 17, tab. 5: 8), Sinjavka – mohyla 100 (Terenožkin – Il’inskaja, 1983, 271) 
alebo Repjachovataja Mogila – hrob 1 (Il’inskaja – Mozolevskij – Terenožkin, 1980, 40).  
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však patria k typom, ktoré sú rovnako zastúpené v nálezovom materiáli z nášho územia. Výnimkou je hrob 2 na 

pohrebisku Meszes, z ktorého pochádza celá bronzová ihlica s guľovitou hlavicou a s kŕčkom zdobeným cikca-

kovitou líniou (Leszih, 1939, tab. 4: 23). Ihlice s guľovitou hlavicou sú podobne ako ihlice s dvojkónickou hla-

vicou rozšírené v oblasti halštatskej kultúry, kde sa v nálezových celkoch objavujú od začiatku stupňa HC až po 

záver stupňa HD a ojedinele sa vyskytujú až do začiatku doby laténskej (Rebay, 2006, 175; Stöllner, 2002, 48 n.). 

Železný čakan variantu I2 podľa A. Kozubovej datuje tento hrob do druhej polovice 7., príp. do začiatku 6. stor. 

pred Kr. (Kozubová, 2010a, 49). Pozoruhodnú situáciu zaznamenávame na pohrebisku Alsótelekes-Dolinka, ktoré 

sa z hľadiska relatívne frekventovaného zastúpenia ihlíc v inventári jednotlivých hrobov vymyká z bežného rámca 

nálezísk vekerzugskej kultúry, čo môže ukazovať na špecifický, lokálne podmienený typ kroja, v ktorom primárnu 

úlohu okrem ozdôb tela zohrávali, na rozdiel od ostatných lokalít vekerzugskej kultúry, aj spínadlá odevu v po-

dobe ihlíc. Časť ihlíc z tohto pohrebiska má však korene ešte v staršej fáze pochovávania, ktorá chronologicky, 

nie však kultúrne zodpovedá obdobiu kultúry Mezőcsát (Chochorowski, 1985a, 67 n., obr. 14: 2 – 4; Metzner-

Nebelsick, 2002, 426 nn., obr. 191; Patay, 1961, obr. 11; Patay – B. Kiss, 2001 – 2002, 119 nn.). Niektoré z týchto 

typov boli prevzaté aj do kroja vekerzugskej kultúry, ako to napríklad dokladajú pomerne početné nálezy ihlíc 

typu 3 podľa J. Chochorowského, resp. ihlíc s členenou/profilovanou hlavicou pomocou skupinky dvoch uzlíkov 

z viacerých hrobov na tomto pohrebisku (hroby 1/a, 32, 109, 130, 163, 164; Kemenczei, 2009, tab. 132: 7, 134: 

21, 136: 18; Patay, 1961; Patay – B. Kiss, 2001 – 2002, obr. 7: 2, 13: 1, 4, 14: 1). Ihlice podobné typu 3 podľa  

J. Chochorowského, najmä však exempláre s vrúbkovanou hlavicou sú predovšetkým doložené tak v juhozápad-

nom Nemecku, kde sú spravidla datované do stupňa HD1, ako aj v prostredí lužickej kultúry v Poľsku, kde sa 

s ich výskytom ráta najmä v stupni HC (Gedl, 1991, 84 nn.; Parzinger, 1998, 37; Rebay, 2006, 174 n.).
146

 Zaují-

mavé je zistenie, že bronzové ihlice tu boli preferované skôr v ženskom kroji a železné, naopak, v mužskom (Patay 

– B. Kiss, 2001 – 2002, 122).  

Ihlice z pohrebiskových a sídliskových lokalít vekerzugskej kultúry z juhozápadného Slovenska nepatria medzi 

chronologicky citlivé nálezy, čo je spôsobené najmä tým, že väčšina typov sa používala počas dlhého časového 

úseku, príp. ich presnejšie chronologické zaradenie neumožňujú ani sprievodné nálezy, ani analógie zo susedných 

kultúrnych oblastí. 

3.2.2. Ozdoby a ďalšie súčasti odevu  

Vo vekerzugskej kultúre predstavujú ozdoby a ďalšie súčasti odevu (obr. 26) podobne ako spony a ihlice kvan-

titatívne nevýraznú skupinu nálezov. Ide o rôzne tvarované a zdobené nášivky, príp. pliešky, ktoré sa na odev upev-

ňovali z dôvodu jeho skrášlenia, príp. spevnenia niektorých jeho častí. V rámci ozdôb odevu môžeme vyčleniť 

dve základné skupiny, ktoré sa od seba líšia spôsobom upevnenia na odeve, a to nášivky či aplikácie a pliešky na 

spevnenie odevu. Nášivky sa na odev upevňovali, resp. našívali prostredníctvom malých otvorov alebo ušiek. 

Pliešky na spevnenie odevu sa na textilný, vlnený alebo kožený podklad osadili pomocou zahrotených koncov, 

ohnutých dovnútra. Typologicko-chronologické triedenie neúčelových ozdôb odevu vypracoval J. Chochorowski 

(1985a, 71 n., obr. 16).  

3.2.2.1. Nášivky a aplikácie 
V hodnotenom súbore nálezov nášiviek a aplikácií rámcovo rozlišujeme dva typy, ktoré následne rozdeľujeme 

na varianty. 

 

 

Obr. 26 Chotín IA, IB. Ozdoby a ďalšie súčasti odevu. Rôzne mierky 

Typ I – polguľovité a puklicovité nášivky 

Základný rozdiel medzi polguľovitými (kostrové hroby 175/53 a 289/54 z Chotína IA, tab. 66: 14, 15, 88: 19) 

a puklicovitými nášivkami (kostrový hrob 137/53 z Chotína IA a žiarový hrob 79/62 z Chotína IB, tab. 54: 9, 

                                                                 
146 Územne blízky exemplár bronzovej ihlice s vrúbkovanou hlavicou pochádza z opevneného sídliska kalenderberskej skupiny 

Molpír v Smoleniciach, datovaného do stupňa HC2 a na začiatok stupňa HD1 (Dušek – Dušek, 1984, tab. 164: 21; Hellmuth, 
2006a, 153 n.; 2006b, 201, 206; Parzinger – Stegmann-Rajtár, 1988, 167 nn.).  
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111: 10, 11) spočíva v tom, že zatiaľ čo polguľovité nášivky boli liate a na odev sa upevňovali pomocou rôzne 

veľkého a tvarovaného uška, tak puklicovité nášivky sa zhotovovali výlučne tepaním a mali dva protiľahlé malé 

otvory na okraji. Polguľovité nášivky majú buď úzke uško umiestnené v strede hlavičky, alebo široké uško, ktoré 

siaha od jedného okraja hlavičky k druhému. Tvarovo sa podobajú na prevliečky konského postroja typu II pod-

ľa A. Kozubovej, len sú menšie (Kozubová 2011a, 89 n.). Puklicovité nášivky sú typologicky jednotné.
147

 

Nášivky typu I boli polyfunkčnými predmetmi. Vzhľadom na ich polohu v hrobe sa nielen upevňovali, príp. 

našívali na rôzne časti odevu alebo na pokrývku hlavy,
148

 ale mohli byť tiež jedným z komponentov náhrdelníka. 

Dokladom uvedených konštatovaní je napríklad nálezová situácia v kostrovom hrobe 175/53 z Chotína IA, kde 

boli dve polguľovité nášivky spolu s hlinenými a striebornými korálikmi uložené pod lebkou pochovaného, prav-

depodobne nedospelého jedinca buď ako nášivky pokrývky hlavy, alebo ako súčasť náhrdelníka. Puklicovitá 

nášivka bola v kostrovom hrobe 145 na pohrebisku Orosháza-Gyopáros nájdená pri krčných stavcoch pochova-

ného jedinca, preto nie je vylúčené, že tvorila súčasť náhrdelníka (Juhász, 1976, 248, obr. 8: 8). Nášivky typu I 

sa v hroboch vyskytli spravidla v jednom kuse či v dvojiciach.
149

 

Polguľovité a puklicovité nášivky sú na pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku doložené 

iba sporadicky (napríklad Szentes-Vekerzug: Párducz, 1954, tab. 21: 2; Mezökeresztes-Zöldhalompuszta: Fettich, 

1928; Kemenczei, 2009, tab. 33: 1; Dédestapolcsány-Verebce-tető: F. Tóth, 2012, tab. 3: 16, 17). Početnejšie sú 

tieto menšie či väčšie nášivky, najmä však polguľovité exempláre zastúpené v inventári hrobov ciumbrudskej 

skupiny (napríklad Gimbaş: Vulpe, 1984, obr. 8: 12 alebo Mărişelu: Marinescu, 1984, obr. 11: 13, 12: 4) alebo  

v kultúre Mezőcsát, časovo predchádzajúcej vekerzugskú kultúru (napríklad Maňa: Benadik, 1983, tab. 1: 11; 

Romsauer, 1999, obr. 4: 1; Füzesabony-Kettős-halom: Patek, 1989 – 1990, tab. 4: 6, 7, 7: 7 – 17, 19, 20, 8: 14, 15, 

12: 8, 9, 15, 16; Sirok-Akasztómály: Patek, 1989 – 1990, tab. 23: 6, 7 alebo Tarnaös-Csárdamajor: Patek, 1989 – 

1990, tab. 26: 1, 2). Drobné polguľovité nášivky s malým uškom na pohrebisku Sveta Lucia pochádzajú zo žia-

rových hrobov, datovaných na základe sprievodných nálezov do stupňa HD3 a do LTA (Teržan et al., 1984, tab. 

59A: 6, 75C: 1, 98A: 9, 117D: 5, 117H: 4 – 7). Polguľovité nášivky s uškom sú pomerne časté na pohrebisku  

v Hallstatte (napríklad hroby 229, 801, 909: Kromer, 1959a, tab. 31: 10, 11, 168: 1, 3, 6, 182: 12, 15). Tiež sa 

vyskytli aj na lokalitách v severovýchodoalpskej halštatskej oblasti (napríklad hrob 224 zo Soprone-Burgstallu: 

Patek, 1982, obr. 20: 6, 9). Výrazná koncentrácia týchto predmetov sa zistila najmä v severnom Pričiernomorí. 

Tu je charakteristický ich výskyt predovšetkým v bohatých ženských, zriedkavo aj v mužských hroboch z nesko-

roskýtskeho obdobia, čiže zo 4. a začiatku 3. stor. pred Kr. (Il’inskaja – Terenožkin – Mozolevskij, 1973, 143 n., 

163, obr. 29: 8, 43: 3; Meljukova, 1981, obr. 19: 10; Mozolevskij, 1973, 234, obr. 37: 5; 38; 1979, 55, 59, obr. 40; 

Šilov – Očir-Gorjaeva, 1997, 132, obr. 8: 8). Aj tu mali nášivky typu I rôznu funkciu, používali sa ako nášivky 

na odeve a pokrývkach hlavy, ako súčasti náhrdelníkov a kombinovaných náramkov z korálikov, ako ozdoby 

tulcov na šípy a súčastí konských postrojov (Fialko, 2003, 126; Fridman, 1987, 170; Il’inskaja, 1973, 56; Melju-

kova, 1981, 20; Skoryj, 1997, 54).  

Typ II – plechové nášivky a aplikácie 

Na základe charakteru výzdoby môžeme plechové nášivky a aplikácie rozdeliť na dva varianty. 

Variant II1 – geometricky zdobené nášivky/aplikácie (typ 2 podľa J. Chochorowského) 

Dve výzdobne identické neúplné strieborné plechové nášivky/aplikácie kruhového tvaru pochádzajú z kostro-

vého dvojhrobu 189a, b/54 z Chotína IA (tab. 69: 9, 10). Výzdoba je vytepaná zvnútra a nadobúda tak čiastočne 

plastický charakter. Pravdepodobne fragmentárny stav zachovania spôsobil, že sa v ich prípade nezachovali otvory 

na upevnenie. Hlavný výzdobný motív tvorí rovnoramenný kríž, ktorý je doplnený drobnými, do niekoľkých  

kruhov usporiadanými pukličkami. V žiarovom hrobe 15/52 z Chotína IA sa našla jedinečná drobná zlatá apliká-

cia kruhového tvaru, zdobená zospodu tepanými koncentrickými kruhmi (tab. 5: 8). V prípade analyzovaných 

predmetov nie je celkom jasná ich funkcia, keďže na nich nie sú doložené žiadne otvory na upevnenie. Preto nie 

je vylúčené, že sa upevňovali na pevný podklad pomocou organickej hmoty, podobne ako je to v prípade falér  

z konského postroja z mohylového pohrebiska Kelermes (Galanina, 1997, 112). Do úvahy prichádza aj možnosť, 

že oba pliešky pôvodne tvorili súčasť dvojdielnej terčovitej spony, podobnej tým, aké sa vyskytli na pohrebisku 

v Hallstatte (Glunz, 2008, 37 nn., obr. 1, 2, 3).
150

 Tieto pozostávali z dvoch identických terčov zdobených tepa-

                                                                 
147 J. Chochorowski (1985a, 72, obr. 16: 5) rozoznáva iba puklicovité nášivky.  
148 V severnom Pričiernomorí sú rôzne tvarované a zdobené nášivky z drahých kovov častou ozdobou ženských pokrývok 

hlavy (Il´inskaja, 1971; Kločko, 1986; 1991; Mirošina, 1977).  
149 Výnimkou je hrob z Mezökeresztesa-Zöldhalompuszta, v ktorom sa našlo dokopy až 163 zlatých polguľovitých nášiviek  

s uškom, ktoré mohli byť našité na odev pochovaného, zrejme muža, alebo, čo je menej pravdepodobné, boli súčasťou 
náhrdelníka (Fettich, 1928; Kemenczei, 2009, tab. 33: 1).  

150 Ďalšia spona pochádza z hrobu 1095 na pohrebisku Sveta Lucia, ktorý je datovaný rámcovo do 7. stor. pred Kr., kam patria aj 
hrobové celky z Hallstattu (Glunz, 2008, 39 nn., obr. 4). 
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ním, často s výzdobou v tvare kríža, na spodnej strane spojených s konštrukciou ihly a zachycovača. Pre všetky 

tieto spony je však spoločný malý otvor v strede každého z terčov, ktorý slúžil na ich upevnenie na konštrukciu 

ihly s zachycovačom pomocou nitu. Podobné otvory v strede nálezov z Chotína IA zistené neboli.  

Takmer identickú výzdobu ako na plieškoch z hrobu 189a/54 pozorujeme iba na bronzovej plechovej nášivke 

kruhového tvaru z kostrového hrobu 57 na pohrebisku Szentes-Vekerzug, na ktorej rovnako chýbajú otvory na 

jej prípadné našitie na odev (Párducz, 1954, obr. 32: 21, tab. 16: 23). Túto nášivku však T. Kemenczei (2004, 85; 

2009, 73) neoprávnene považuje za terčovitú sponu typu Donja Dolina (pozri podkapitolu 3.2.1.1.). Tie sú však 

v podmienkach tohto pohrebiska zdobené prelamovaním, sú podstatne väčšie a na ich vnútornej strane sa zacho-

vali zvyšky železnej ihly a zachycovača. Okrem toho, nášivka bola uložená nad otvorom pravého oka pochovanej 

ženy, čo nás oprávňuje domnievať sa, že pôvodne bola ozdobnou súčasťou pokrývky hlavy alebo čelenky z orga-

nického materiálu. Sprievodné sklenené koráliky s vrstvenými očkami vylučujú zaradenie hrobu 57 zo Szentesa-

Vekerzug skôr ako do poslednej štvrtiny 6. stor. pre Kr. a rovnaké datovanie predpokladáme aj v prípade dvoj-

hrobu 189a, b/54 z Chotína IA. Blízke analógie k výzdobe v podobe rovnoramenného kríža nachádzame iba na 

zlatej puklicovitej nášivke z hrobu 1 na pohrebisku ciumbrudskej skupiny v Băiţa (Vasiliev 1980, 108, tab. 11: 3). 

Sprievodné nálezy v podobe polyfunkčných drobných košíčkovitých prevliečok umožňujú zaradenie hrobu do 

prvej polovice 6. stor. pred Kr. (Kozubová, 2011a, 90).
151

 Výzdobný motív v tvare viacnásobného rovnoramen-

ného kríža v kombinácii s kruhovými očkami je pomerne častý na aj veľkých sploštených jantárových koráli-

koch z Dolenjska, ktoré patria do horizontu hadovitej spony a do staršieho horizontu certoskej spony, čiže do 

stupňov HD1 a HD2 (napríklad Novo mesto-Kapiteljska njiva – hrob 35 v mohyle V: Križ, 2000, 38, tab. 23: 10). 

V tejto súvislosti je pozoruhodné, že výzdobný motív v tvare rovnoramenného kríža sa, naopak, neuplatnil na 

plechových nášivkách zo severopontskej oblasti, odkiaľ pochádza obrovské množstvo týchto predmetov (Fialko, 

2003; Mozolevskij – Polin, 2005, 330 nn.; Petrenko, 1967, tab. 19). Z bohatých hrobov z tretej fázy včasnoskýt-

skej kultúry z druhej polovice 7. až začiatku 6. stor. pred Kr. na severnom Kaukaze, presnejšie z centrálneho Pred-

kaukazska pochádza séria pomerne početných zlatých nášiviek/aplikácií kruhového tvaru s tepanou výzdobou 

spravidla v podobe solárneho znaku, zriedkavejšie tiež rovnoramenného kríža v kombinácii s pukličkami umiest-

nenými v rohoch hlavnej výzdobnej kompozície (Maslov, 2012, 211, obr. 1: B, C, F; napríklad mohyly 7, 12, 13, 

16 z Novozavedennoe-II: Maslov – Petrenko, 1998, obr. 6: 4; Petrenko et al., 2000, obr. 1 – 3; Petrenko et al., 2004, 

obr. 9: 4, 5; mohyla 1 z Krasnoe Znamja: Petrenko, 2006, tab. 101: 89; mohyla 14 z Pegušina: Kantorovič et al., 

2011, 102; mohyla z Novopavlovska: Kantorovič et al., 2007, obr. 43; mohyla 1 z Goverdovskogo mogil´nika: 

Ėrlich – Nechaev 2011, obr. 3: 4 alebo mohyly 9, 12, 14 a 16 z Nartanu: Batčaev, 1985, tab. 27: 27, 33: 26, 37: 13, 

14, 41: 22).  

Variant II2 – zoomorfne zdobené nášivky/aplikácie (typ 4 podľa J. Chochorowského) 

Nášivky variantu II2 sú zdobené v tzv. skýtskom zvernom štýle a rovnako ako v prípade exemplárov variantu 

I1 je čiastočne plastická výzdoba vytepaná zvnútra. Na oboch hodnotených pohrebiskách sa tieto nášivky vyskytli 

iba v žiarovom hrobe 40/53 z Chotína IA (tab. 11: 22, 23). Fragmentárny stav zachovania oboch strieborných 

nášiviek neumožňuje bližšie špecifikovať druh vyobrazeného zvieraťa, nie je však vylúčené, že ide o zobrazenie 

hlavičky dravého vtáka, pravdepodobne orla. Nášivky variantu II2 sú podmienkach vekerzugskej kultúry jedi-

nečné. Chronologické zaradenie žiarového hrobu 40/53 z Chotína IA nie skôr ako do poslednej štvrtiny 6. stor. 

pred Kr. umožňuje sprievodný nález skleneného korálika s vrstvenými očkami.  

Nášivky a aplikácie nepredstavujú početnú kategóriu nálezov ani na ostatných pohrebiskách vekerzugskej kultú-

ry a vo východnom Maďarsku sa geometricky a florálne zdobené zlaté exempláre našli iba v ôsmich hroboch.
152

 

Na základe tvaru a charakteru výzdoby ich môžeme rozdeliť na kruhové nášivky/aplikácie s výzdobou v tvare ro-

zetky (žiarový hrob 27 zo Szentesa-Vekerzug: Kemenczei 2009, tab. 69: 17; Párducz, 1954, tab. 6: 13 – 16; kostro-

vý hrob z Mezőtúru: Kisfaludi, 1983, obr. 1: 1 – 3; žiarový hrob 22 z Csárdaszállása-Hanzélitanya: Kemenczei, 

2009, tab. 16: 9 a hrob z roku 1953 z Ártándu-Zómlin puszta: Kemenczei, 2009, tab. 6: 5; Párducz, 1965, obr. 

17: 1, 2, tab. 16: 1, 17: 1 – 25, 18: 1 – 23), na aplikácie kruhového tvaru s výzdobou z troch puklíc usporiadaných 

do tvaru trojuholníka (hrob 14 z Csárdaszállása-Hanzélitanya: Kemenczei, 2009, tab. 16: 11) a na trojuholníkové 

aplikácie s výzdobou v podobe ďatelinového trojlístka (žiarový hrob 31 zo Szentesa-Vekerzug: Kemenczei, 2009, 

tab. 71: 2; Párducz, 1954, tab. 6: 20 – 24). Pravdepodobne k najstarším patria exempláre z nálezového celku  

z Ártándu-Zomlin puszta, ktorý na základe bronzovej hydrie môže byť najnovšie datovaný do záveru 7., príp. do 

prelomu 7. a 6. stor. pred Kr. (Kozubová, 2010a, 53; Stibbe, 2004, 38). Od ostatných hodnotených nášiviek 

a aplikácií sa exempláre z Ártándu odlišujú tým, že ide o nášivky s uškom umiestneným v strede plochej hlavičky, 

                                                                 
151 Nášivka z Băiţa nachádza svoje blízke analógie v mohyle II na pohrebisku Atenica v juhozápadnom Srbsku, datovanej na 

základe gréckej importovanej keramiky – oinochoe nie neskôr ako do druhej štvrtiny 6. stor. pred Kr. (Djuknić – Jovanović, 
1965, tab. 21: 4, 26: 1; Parović-Pešikan, 1989 – 1990, 193). 

152 Ďalšie exempláre pochádzajú z hrobov 23 a 48 na pohrebisku Tiszavasvári-Dózsa-telep, tieto sa však nezachovali a tak 
nemožno spoľahlivo určiť ich tvar a výzdobu (Kemenczei, 2009, 87). 
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ktorá bola potiahnutá zdobenou zlatou fóliou. Ostatné nálezy geometricky a florálne zdobených zlatých nášiviek 

z východného Maďarska sú nepochybne mladšie a na základe sprievodných nálezov, ako sklenené koráliky s vrst-

venými očkami či oblúková spona s ozdobou pätkou, patria na koniec stupňa HD2 a do stupňa HD3, príp. už do 

stupňa LTA (záver 6. a 5. stor. pred Kr.).
153

 Takmer identické nášivky pochádzajú z hrobu 27 zo Szentesa-Veker-

zug a z Mezőtúru a nie je preto vylúčené, že boli vyrobené v jednej dielni. Exempláre z Mezőtúru majú však  

v strede kruhový otvor pravidelného tvaru, ktorý na nášivkách zo Szentesa-Vekerzug chýba. Špecifické sú veľmi 

tenké aplikácie z hrobu 14 z Csárdaszállása, ktoré na základe kombinácie kruhového tvaru a výzdoby môžeme 

považovať za miestnu modifikáciu nášiviek trojuholníkového tvaru s výzdobou v podobe ďatelinového trojlístka. 

Tento typ nášiviek z celého územia ich rozšírenia, a to zo severoponstko-kaukazskej oblasti, z Karpatskej kotliny 

(vekerzugská kultúra a ciumbrudská skupina), z východného Slovinska a z pohrebiska v Hallstatte, naposledy 

podrobne vyhodnotili B. Teržan a A. Hellmuth, ktoré v rámci neho vyčlenili niekoľko typov a variantov (Teržan 

– Hellmuth, 2010, 173 – 188; ďalej tiež Guštin, 1996, 120; Guštin – Preložnik, 2005a, 145 – 151; 2005b). Ich zre-

teľnú koncentráciu však zaznamenávame tak v Dolenjsku, kde sa ich výskyt chronologicky viaže na stupne HC  

a HD1, ako aj v severnom Pričiernomorí, kde sú ich rôzne varianty doložené od druhej polovice 7. až do 5. – 4. stor. 

pred Kr. Nepochybne najstaršie exempláre týchto nášiviek pochádzajú z východného Slovinska zo stupňa HC1 

(napríklad Loka pri Črnomelj a Velike Malence; Guštin – Preložnik, 2005a, 150; 2005b, 124; Teržan – Hellmuth, 

2010, 188), kým v lesostepnej zóne Ukrajiny sa objavujú až v tretej fáze včasnoskýtskej kultúry, a to v druhej 

polovici 7. a na začiatku 6. stor. pred Kr. (Gribkova, 2011, obr. 4: 1 – 3, 5, 72 nn.; Skoryj – Soltys – Belan, 2001, 

132). Je tak zrejmé, že nášivky v tvare ďatelinového trojlístka majú svoj pôvod nie v severopontskom regióne, 

ale v juhovýchodoalpskej oblasti halštatskej kultúry a najstaršie exempláre v oboch spomenutých kultúrnych  

regiónoch spája okrem tvarovej a výzdobnej podobnosti aj spôsob ich použitia predovšetkým ako ozdôb textilných 

pokrývok hlavy a čeleniek. Kým v Dolenjsku ich výskyt kulminuje najmä v stupni HC2, príp. ešte v stupni HD1 

a v mladších nálezových komplexoch sa už nevyskytujú, tak v severnom Pričiernomorí sú doložené až do 5. a 4. stor. 

pred Kr. a spravidla plnili funkciu ozdôb odevu (Bitkovskij – Polin, 1987, 83 n.). Nášivky zo žiarového hrobu 

31 zo Szentesa-Vekerzug sú typologicky blízke skôr mladším „východným“ variantom aplikácií v tvare ďateli-

nového trojlístka z 5. a 4. stor. pred Kr. než ich nálezom z východného Slovinska a z lesostepnej zóny severného 

Pričiernomoria zo včasnoskýtskeho obdobia, čomu neprotirečí ani chronologické zaradenie hrobového celku na 

základe sprievodných nálezov v podobe sklenených korálikov s vrstvenými očkami na koniec stupňa HD2, resp. 

do stupňa HD3 (Párducz, 1954, tab. 8: 24).  

3.2.2.2. Pliešky na spevnenie častí odevu 

Tri bronzové pliešky na spevnenie častí odevu z kostrového hrobu 295/54 z Chotína IA majú tvar otvorených 

pozdĺžne sploštených krúžkov s výrazne zahrotenými koncami (tab. 88: 35 – 37). Ide o predmety, ktoré sa ako 

výzdoba upevňovali na kožu či iný organický materiál buď našitím, alebo pomocou jazýčka, ktorým sa obtočili 

okolo kože. Boli použité nielen v prípade súčastí konského postroja, ale mohli zdobiť oje a ďalšie časti vozov, 

ako aj kožené opasky a iné súčasti odevu (Trachsel, 2004, 440). 

Porovnateľné nálezy pochádzajú iba z hrobu 19 na pohrebisku Szentes-Vekerzug, v ktorom bol pochovaný kôň 

(Párducz, 1954, 147, tab. 2: 2 – 7). Na základe ich polohy v hrobe ich môžeme interpretovať ako osadenie kožených 

remeňov konského postroja.
154 

Uvedený hrob môžeme na základe sprievodných falér typu Magdalenska gora zara-

diť do záveru 6. až prvej polovice 5. stor. pred Kr. (Kozubová, 2011a, 84; Parzinger – Barth – Nekvasil, 1995, 73).  

3.3. TOALETNÉ PREDMETY 

V rámci hodnoteného súboru jednotlivých zložiek inventára hrobov na chotínskych pohrebiskách toaletné pred-

mety síce predstavujú kvantitatívne najmenej zastúpenú kategóriu nálezov, ale nepochybne patria k lokálnym 

zvláštnostiam vekerzugskej kultúry. Sú tu zastúpené také typy predmetov, ktorých ťažisko rozšírenia sa nachádza  

v rôznych kultúrno-geografických oblastiach, preto ich z hľadiska pôvodu môžeme rozdeliť na toaletné predmety 

východného typu, ku ktorým patria zrkadlá, a na toaletné predmety západného typu, ku ktorým zaraďujeme dvoj-

dielne britvy. Zaujímavé je zistenie, že oba typy toaletných predmetov sa vo vzťahu k biologickému pohlaviu 

a veku jedincov, v ktorých výbave sa vyskytli, viažu výhradne na jedno z pohlaví a v hroboch s toaletnými pred-

                                                                 
153 Kostrový hrob z Mezőtúru nemôže byť na základe spony s ozdobnou pätkou a veľkých valcovitých sklenených korálikov 

s vrstvenými očkami datovaný, ako sa nesprávne domnieva T. Kemenczei (2009, 87), do prvej polovice 6. stor. pred Kr., 
ale až do 5. stor. pred Kr. (pozri podkapitolu 3.2.1.1.). 

154 Uvedené pliešky boli deponované pri predných a zadných končatinách, pri čeľusti, nad nozdrami a v mieste pravých rebier 
kostry koňa (Párducz, 1954, 147). 
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metmi boli pochovaní výlučne dospelí jedinci.
155 

Zrkadlá sú späté len so ženskou sférou, kým britvy, naopak, 

s mužskou. Zaujímavá je takmer úplná absencia pinziet v materiálnej náplni vekerzugskej kultúry.
156

  

3.3.1. Zrkadlá 

Výskyt zrkadiel na náleziskách zo staršej doby železnej vo východokarpatskom regióne nepochybne predsta-

vuje cudzí prvok, prevzatý zo severopontsko-kaukazskej oblasti, avšak na základe morfologických zvláštností 

týchto zrkadiel je zrejmé, že ide o miestne výrobky.
157

 Na základe umiestnenia rúčky na bronzový terč zrkadla 

rozlišujeme dve základné skupiny, a to zrkadlá s centrálnou rúčkou a zrkadlá s bočnou rúčkou. Kým prvá skupi-

na zrkadiel je v rámci východokarpatského priestoru doložená iba v ciumbrudskej skupine (Marinescu, 1984, 78, 

obr. 10: 3; Vasiliev, 1980, tab. 24: 1, 2), oveľa početnejšie zrkadlá s bočnou rúčkou sú zastúpené tak v inventári 

ciumbrudskej skupiny (Vasiliev, 1980, tab. 24: 3 – 5, 25: 1 – 4, 26: 1), ako aj vekerzugskej kultúry. Zrkadlami 

vekerzugskej kultúry a čiastočne aj ciumbrudskej skupiny sa z rôznych aspektov, ako napríklad ich typologicko-

chronologickým vývojom či otázkou ich pôvodu, zaoberali viacerí, najmä maďarskí bádatelia. Okrem starších 

prác predovšetkým M. Párducza (1958; 1960) a J. Chochorowského (1985a, 75 nn., obr. 19) k nim nedávno pri-

budli aj práce z pera T. Kemenczeia (2005, 185 – 193; 2009, 65 – 69) a Z. Tézerovej (2005). Nálezy zrkadiel 

oboch základných skupín z Karpatskej kotliny zahrnula do komplexného vyhodnotenia tejto kategórie toaletných 

predmetov z lokalít zo včasnej doby železnej v severopontsko-kaukazskom regióne T. M. Kuznecova (1987; 2002; 

2010), ktorá zároveň vypracovala ich detailné typologické členenie. Z územia rozšírenia vekerzugskej kultúry je 

doteraz známych dokopy devätnásť zrkadiel s bočnou rúčkou, ale z nich iba päť pochádza z hrobových celkov. 

Ostatné nálezy nemajú známe nálezové okolnosti a drvivá väčšina z nich patrí k zrkadlám tzv. olbijského typu 

(Tézer 2005, 15 – 20, tab. 8, 9, 10), ktoré sa v severopontsko-kaukazskej oblasti vyskytujú celé 6. stor. pred Kr., 

s ich prvým výskytom v druhej polovici 7. stor. pred Kr. a s možným výskytom ešte na začiatku 5. stor. pred Kr. 

Preto tieto východné analógie nie sú vhodné na presnejšie chronologické zaradenie nálezov zrkadiel olbijského 

typu z Karpatskej kotliny (Alekseev, 2003, 172, 202 n.; Bandrivskij, 2009, 38).
158

 Berúc do úvahy tieto skutoč-

nosti, ako aj to, že problematika zrkadiel bola z rôznych aspektov podrobne vyhodnotená najmä v štúdii Z. Téze-

rovej z roku 2005, v našej publikácii sa venujeme iba nálezom zrkadiel z chotínskych pohrebísk.  

Obe zrkadlá z chotínskych pohrebísk pochádzajú len zo žiarových hrobov, čo znemožňuje sledovanie ich polohy 

v hrobe vo vzťahu k pochovanému jedincovi a tým aj porovnanie so severopontsko-kaukazským regiónom.
159

 

                                                                 
155 Výnimkou je kostrový hrob 220/54 z Chotína IA, v ktorom bol pochovaný pravdepodobne mužský jedinec vo veku juvenis, 

v ktorého výbave sa našla dvojdielna britva (bližšie podkapitola 5.4.).  
156 Pinzety mohli byť použité aj pri medicínskych zákrokoch. Výnimkou je jedinečný nález železnej pinzety v hrobe 157 na 

pohrebisku Alsótelekes-Dolinka (Patay – B. Kiss, 2001 – 2002, 94, obr. 12: 9). Sprievodné nálezy ju však neumožňujú 
presnejšie datovať. Názor autorov publikácie, že v prípade nálezu železnej pinzety ide o doklad kontaktov vekerzugskej 
kultúry so severným Kaukazom, a to s kobanskou kultúrou, sa nám javí ako neopodstatnený (Patay – B. Kiss, 2001 – 
2002, 124). Nálezy pinziet sa vo včasnej dobe železnej vo svojom výskyte neobmedzujú iba na severokaukazský región, 
kde sú doložené tak bronzové, ako aj železné exempláre (Kozenkova, 1998, tab. 27: 1 – 4), ale sú doložené aj v hroboch 
zo stupňov HC, HD a LTA v Poľsku (lužická a pomorská kultúra), v Nemecku, Švajčiarsku a v Taliansku, kde sa v hroboch 
vyskytovali buď samostatne, ale aj ako súčasť sady toaletných predmetov, pozostávajúcej okrem pinzety ešte z lyžičky na 
čistenie uší a z predmetu na úpravu nechtov (Gedl, 1988; 1991, 43 – 55; Hansen 2010, 158; Parzinger – Barth – Nekvasil, 
1995, 80; Stöllner, 2002, 105). Podobné pinzety sa sporadicky vyskytli aj na pohrebisku Donja Dolina v severnej Bosne 
(Truhelka, 1904, tab. 75: 21). Na základe morfologických znakov pinziet, ktoré sú pre všetky spomenuté kultúrne regióny 
viac-menej jednotné, tak nemožno spoľahlivo určiť región pôvodu nálezu z Alsótelekesa-Dolinka.  

157 V danej súvislosti ako je zaujímavá možnosť prvého výskytu zrkadiel vo východokarpatskom regióne už v období kultúry 
Mezőcsát, keďže C. Metzner-Nebelsick bronzové liate terčovité predmety s centrálne umiestneným uškom z Biharugy 
funkčne spája so zrkadlami aj na základe ich východných paralel z nálezísk tagarskej kultúry v Minusinskej kotliny, ktoré 
sú však podľa nás mladšie (Metzner-Nebelsick, 2002, 470 – 474). V severopontsko-kaukazskej oblasti nie je výskyt zrka-
diel v predskýtskom období spoľahlivo doložený a zrkadlá s bočnou prelamovanou rúčkou napríklad zo Sarkela nemožno, 
ako sa nesprávne domnieva A. Ju. Alekseev (2005, 161 – 166), datovať do predskýtskeho obdobia, pretože ide o zrkadlá, 
na ktorých sa bočná rúčka upevnila na terčík jednak už sekundárne a jednak ako rúčka sa použila rukoväť z bimetalických 
dýk kabardino-pjatigorského typu (bližšie tiež Kuznecova, 2010, 56 nn., tab. 34 – 39/a; k dýkam tiež Val´čak, 2005).  

158 Doteraz bolo na celom území rozšírenia zrkadiel s bočnou rúčkou tzv. olbijského typu nájdených spolu 92 exemplárov, 
z ktorých iba 29 pochádza z hrobových celkov (Kuznecova, 2003, 223).  

159 Napríklad v meótskej kultúre na severozápadnom Kaukaze pozorujeme zvyk ukladať do hrobov buď zámerne poškodené 
zrkadlá, alebo iba ich úlomky, pretože zrkadlo je tu chápané ako duša človeka, preto jeho rozbitie alebo poškodenie malo 
zabrániť návratu mŕtveho medzi živých (Leskov et al., 2005). Praktiky, ktoré viedli k „symbolickej smrti“ zrkadla, sú roz-
šírené v duchovnej kultúre mnohých etník Eurázie. Poškodenie zrkadla malo symbolicky odrážať smrť človeka, preto po 
jeho smrti bolo nevyhnutné vyniesť zrkadlo z miestnosti, v ktorej sa mŕtvy nachádzal, alebo zrkadlo aspoň zakryť, a tak 
zabrániť návratu mŕtveho medzi živých. V prospech týchto interpretácií svedčia aj nálezové okolnosti, pri ktorých v hroboch 
nachádzame zrkadlá v puzdrách, alebo prekryté nádobou, alebo sa zrkadlo na dne hrobovej jamy nachádzalo odrážajúcou 
stranou terčíka nadol. 
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Kompletne zachované zrkadlo z hrobu 76/53 bolo deponované na dne hrobovej jamy vedľa misy, avšak z terén-

nej dokumentácie nie je známe, či bolo uložené odrážajúcou sa stranou bronzového terčíka nadol. V prípade oboch 

analyzovaných exemplárov ide o bimetalické zrkadlá s bočnou rúčkou, s bronzovým terčíkom, ku ktorému je upev-

nená rúčka buď celá železná, alebo je na oboch koncoch zdobená bronzovými aplikáciami. Spoločným znakom 

oboch zrkadiel je jednak absencia jednostranne zhrubnutého okraja na bronzovom terčíku, ktorý je plochý oboj-

stranne, a jednak to, že ide o dvojdielne exempláre. Je tak zrejmé, že vo vekerzugskej kultúre, ako aj v ciumbrud-

skej skupine chýbajú nálezy preukázateľne mladších typov zrkadiel s bočnou rúčkou.
160

 Na základe charakteru 

výzdoby bočnej rúčky sme obe zrkadlá z chotínskych pohrebísk priradili k dvom typom (obr. 27).  

Typ I – zrkadlá typu Tápiószele 

Zrkadlá tohto typu sú charakteristické rúčkou, ktorá je na dolnom konci zdobená geometrickým motívom, pres-

nejšie obojstrannou závitnicou, resp. volútou. Rúčka je s výnimkou dolného konca hladká, sploštená a pomerne 

úzka. Zrkadlo typu I zo žiarového hrobu 8/61 z Chotína IB je výrazne deformované žiarom a terčík je rozpadnutý 

na niekoľko kusov, pričom na jednom z nich sa nachádzali zvyšky sklovitej hmoty svetlomodrej farby, pochádza-

júce pravdepodobne z korálika/korálikov. Horný nezdobený koniec rúčky je lievikovito rozšírený a priečne roz-

štiepený, pričom v takto vzniknutej štrbine sa zachovali zvyšky bronzového terčíka (tab. 92: 1 – 11). V dôsledku 

značnej korózie povrchu, ako aj nízkej kvality konzervovania nebolo možné na rúčke spoľahlivo identifikovať 

nit, resp. nity, pomocou ktorých bola upevnená na terčík zrkadla.  

Zrkadlo analogické k chotínskemu exempláru pochádza z pohrebiska Tápiószele, podľa ktorého sme aj daný 

typ zrkadiel pomenovali. Jeho bližšie nálezové okolnosti sú však nejasné a známe je iba to, že zrkadlo sa našlo 

počas záhradkárskych prác na pozemku K. Rédeiho (Párducz, 1966, 45, tab. 37: 1 – 2).  

Zrkadlá typu I patria podľa typologickej klasifikácie T. M. Kuznecovej k zrkadlám s bočnou železnou rúčkou 

druhej skupiny/typu I/formy I/variantu 1. Ide o typ, ktorý sa aj za hranicami rozšírenia vekerzugskej kultúry vo 

východných susedných regiónoch objavuje iba sporadicky, hoci tu je doložený v hrobových celkoch (Kuznecova, 

2010, 94 – 97, obr. 22, tab. 57 – 60). Dva exempláre pochádzajú z lesostepnej zóny severného Pričiernomoria 

(mohyla 1 z Grudeku: Kuznecova, 2010, 94, tab. 57; Sulimirski, 1936, tab. 4: 1a, b a hrob 1 v mohyle 18 z Peso-

čina: Babenko, 2005, obr. 26: 3). Kým mohyla 1 na pohrebisku západopodolskej skupiny v Grudeku (poľsky  

Gródek nad Dniestrem) je na základe sprievodných nálezov bronzových hrotov šípov rámcovo datovaná do  

5. stor. pred Kr., exemplár z pohrebiska Pesočino (Severský Donec) je zreteľne mladší a sprievodná čiernolakovaná 

keramika ho spoľahlivo zaraďuje do polovice až tretej štvrtiny 4. stor. pred Kr. (Babenko, 2005, 165; Kuznecova, 

2010, 94). Aj ďalšie dve analogické zrkadlá sú datované do 5. a 4. stor. pred Kr., presnejšie hrob 1 na pohrebisku 

Cernavoda v Dobrudži patrí do 5. stor. pred Kr. a hrob 2 v mohyle 10 na pohrebisku Braničevo až do 4. stor. pred 

Kr. (Berciu – Morintz, 1957, 86, obr. 9; Kuznecova, 2010, 94, tab. 59; Meljukova, 1979, 106, 125). Z mohyly 3 

na pohrebisku západopodolskej skupiny v Ivachnovciach (poľsky Iwachnowce) pochádza jedno dvojdielne celo-

bronzové zrkadlo, ktoré je veľmi podobné zrkadlám typu Tápiószele. Jeho rúčka je však zdobená aj v hornej časti  

a terčík je jednostranne zhrubnutý (Kuznecova, 2010, 20, tab. 9; Sulimirski, 1936, tab. 10: 11). Územne najbliž-

šie analógie k zrkadlu z Chotína IB tak nepochybne predstavujú exempláre z lokalít západopodolskej skupiny 

na strednom Podnestrí (Grudek a Ivachnovcy). Ťažisko osídlenia tu spadá do včasnoskýtskeho obdobia, najmä 

do druhej polovice 7. stor. pred Kr. (bližšie pozri Smirnova, 2003; 2006). V 6. stor. pred Kr. počet lokalít na stred-

nom Podnestrí prudko klesá a záver západopodolskej skupiny sa kladie na začiatok 5. stor. pred Kr. (Il´inskaja – 

Terenožkin, 1983, 299; Petrenko, 1989, 74; Smirnova, 1990, 31; 2003, 422; 2006, 78 n.).
161 

Na základe uvedených 

zistení je zrejmé, že oba hrobové celky so zrkadlami typu Tápiószele z Grudeka a Ivachnoviec nie sú mladšie 

ako začiatok 5. stor. pred Kr. 

Sprievodné nálezy zrkadla zo žiarového hrobu 8/61 z Chotína IB síce neumožňujú jeho presnejšie chronolo-

gické zaradenie, avšak s prihliadnutím na datovanie zrkadiel nášho typu I v západopodolskej skupine tak môžeme 

predpokladať, že hrobový celok patrí najneskôr do začiatku 5. stor. pred Kr.  

 

                                                                 
160 Na rozdiel od severného Pričiernomoria a severného Kaukazu, kde sú doložené aj jednodielne zrkadlá najmä tzv. pelopo-

nézskeho typu, ktoré sú tu typické už pre nálezové komplexy z 5. až 3. stor. pred Kr., tieto sa v Karpatskej kotline nevy-
skytli (Kuznecova, 2002, 79 – 138).  

161 Podobnosť medzi západopodolskou a ciumbrudskou skupinou spočíva najmä v datovaní najstarších a najmladších nálezo-
vých celkov. K najstarším nálezovým celkom na strednom Podnestrí G. I. Smirnova zaraďuje hroby zapustené do násypov 
mohýl z Lenkovcy zo záveru prvej polovice až polovice 7. stor. pred Kr. (Smirnova, 2003, 421). Podobné konštatovanie 
sa vzťahuje aj na niektoré hrobové celky ciumbrudskej skupiny, hoci niektorí poľskí a nemeckí bádatelia kladú jej začia-
tok do prvej polovice 7. stor. pred Kr., či dokonca už na prelom 8. a 7. stor. pred Kr. (pozri podkapitolu 3.4.1.2.2.)  
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Obr. 27 Chotín IA, IB. Zrkadlá 
 

Typ II – zrkadlá typu Chotín 

Zrkadlá typu Chotín sa vyznačujú bimetalickou rúčkou, ktorá je na oboch koncoch zdobená identickými bron-

zovými geometrickými aplikáciami vejárovitého tvaru (tab. 24: 16). Zrkadlo zo žiarového hrobu 76/53 z Chotína 

IA je však v podmienkach vekerzugskej kultúry jedinečné a priame analógie sú známe iba na pohrebisku Sopron-
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Krautacker v hrobe 29, datovanom do stupňov HD2 – HD3 (Jerem, 1981a, obr. 7: 11).
162

 Na zrkadle zo Soprone-

Krautacker bola aplikácia vejárovitého tvaru umiestnená iba na hornom konci rúčky v mieste jej upevnenia na ter-

čík pomocou troch nitov, zatiaľ čo dolný koniec rúčky bol zdobený aplikáciou v tvare štvorca. Aj napriek uvedenej 

odlišnosti je dané zrkadlo zo všetkých známych zrkadiel s bočnou rúčkou najviac blízke chotínskemu exempláru.  

Podobne ako v prípade žiarového hrobu 8/61 z Chotína IB, ani žiarový hrob 76/53 nemožno na základe sprie-

vodných nálezov presnejšie datovať, ale s prihliadnutím na chronologické zaradenie analogického zrkadla zo 

Soprone-Krautacker je nepochybné, že hodnotený nálezový celok patrí do neskorej doby halštatskej, pravdepo-

dobne do záveru 6. až začiatku 5. stor. pred Kr.  

Okrem chotínskych pohrebísk dvojdielne zrkadlá s bočnou rúčkou v rámci celého územia rozšírenia veke r-

zugskej kultúry pochádzajú ešte z ďalších troch hrobových celkov. Kým exempláre z hrobu z lokality v Szerencsi-

Kölcsey utca 18 (hrob z roku 1969) a zo žiarového hrobu 462 na pohrebisku Tápiószele patria k rôznym varian-

tom bronzových zrkadiel tzv. olbijského typu so zoomorfne zdobeným ukončením rúčky, presnejšie k zrkadlám 

prvej skupiny/typu III/formy I/variant 2 podľa T. M. Kuznecovej (Kemenczei, 2005, 191, obr. 9: 1; Kuznecova, 

2002, 195, tab. 103 – 106, 109 n.; Párducz, 1966, 79, tab. 73: 2, 3, 74: 1, 2),
163

 bimetalické zrkadlo zo žiarového 

hrobu 71 na pohrebisku Törökszentmiklós-Surján má blízke analógie najmä medzi zrkadlami štvrtej skupiny/typu 

II/formy I/variantu 1 podľa T. M. Kuznecovej. Tieto sú však v severopontskej oblasti typické pre hrobové celky 

z neskoroskýtskeho obdobia, najmä zo 4. stor. pred Kr. a sú tak nepochybne mladšie ako spomenutý exemplár 

vekerzugskej kultúry (Csalog – Kisfaludi, 1985, 315, obr. 4: 22; Kuznecova, 2010, 106, 116, tab. 67 – 72). Inventár 

žiarového hrobu 71 pozostával okrem bronzových a železných fragmentov aj z hlinených korálikov a z bronzo-

vého náramku s priliehajúcimi a mierne zúženými koncami zdobenými skupinkami priečnych rýh, ktoré vo ve-

kerzugskej kultúre nepatria k chronologicky citlivým nálezom a hrob tak datujú do 6. až prvej polovice 5. stor. 

pred Kr. (Csalog – Kisfaludi, 1985, obr. 4: 23 – 26). Výskyt zrkadiel tzv. olbijského typu v severopontsko-kau-

kazskom regióne T. M. Kuznecova datuje pomerne široko, a to do 6. a prvej polovice 5. stor. pred Kr. s ťažiskom 

najmä v druhej polovici 6. a do začiatku 5. stor. pred Kr., kde patrí na základe gréckej importovanej keramiky 

väčšina zrkadiel tohto typu z hrobov na pohrebisku v Olbii (Kuznecova, 2002, 142, 155, 165, 167, 195 n.; Skud-

nova, 1962, 5). Ako však dokazujú niektoré ich nálezy z pohrebiskových lokalít v lesostepnej zóne severného 

Pričiernomoria, najmä tie, ktoré sú zdobené na dolnom konci rúčky hlavičkou barana (napríklad mohyla 38 na 

pohrebisku Guljaj gorod: Il´inskaja, 1975, tab. 2 alebo mohyla 2 z Kocjubinčiki-2: Bandrivskij, 2009, obr. 2: 2), 

s ich prvým výskytom tu môžeme počítať už v tretej fáze včasnoskýtskej kultúry, čiže v druhej polovici 7. stor. 

pred Kr., príp. v prvej štvrtine 6. stor. pred Kr. (Bandrivskij, 2009, 38; Galanina, 1997, 141 nn.; Medvedskaja , 

1992, 92 n.; Petrenko et al., 2000, 246; Polin, 1987, 22 nn.; 1998, 57 n.; Smirnova, 1993, 112). Nepochybne zau-

jímavý je súbežný výskyt najstarších exemplárov zrkadiel tzv. olbijského typu a zrkadiel s jednoduchou nezdo-

benou železnou rúčkou, ako to dokladá exemplár z hrobu 2 z Repjachovatoj Mogily z tretej fázy včasnoský t-

skej kultúry (Alekseev, 2003, 53, 295; Galanina, 1997, 141; Il´inskaja – Mozolevskij – Terenožkin, 1980, obr. 4; 

Kossack, 1987, 71 nn.). Uvedené zistenie tak jasne ukazuje na nezávislý vývoj jednotlivých typov zrkadiel s boč-

nou rúčkou v severopontsko-kaukazskom regióne. Do skupiny starších nálezov zrkadiel so zoomorfne zdobenou 

bočnou rúčkou, čiže zrkadiel tzv. olbijského typu môžeme zaradiť aj oba exempláre z hrobových celkov vekerzug-

skej kultúry. V hrobe z Szerencsa-Kölcsey utca 18 sa okrem neúplnej bočnej rúčky zrkadla vyskytla aj zlatá záušni-

ca východného typu s hríbovitou hlavičkou (Kemenczei, 2005, obr. 9: 2; 2009, tab. 177: 3). Uvedený typ ozdôb 

hlavy je vo východných regiónoch Poľska a v západopodolskej kultúre datovaný do 7. stor. pred Kr. s ťažiskom 

v jeho druhej polovici (Gawlik, 2007, 224, 237; Skoryj – Soltys – Belan, 2001, 123 n.). V súlade s uvedeným 

datovaním záušníc s hríbovitou hlavičkou v susedných kultúrnych regiónoch môžeme tento hrobový celok   

z Szerencsa zaradiť do záveru 7. stor. pred Kr., kde podľa nás patrí aj žiarový hrob 462 z Tápiószele. V jeho inven-

tári sa okrem menšej vázy s kanelovanou výzdobou na vydutí, ktorá má analógie v prostredí halštatskej kultúry  

a v lužickom kultúrnom komplexe v stupni HC (Teržan, 1998, 514, pozn. 27), vyskytla aj v podmienkach veker-

zugskej kultúry zriedkavá váza vyrobená na kruhu typu Kruglik (Párducz, 1966, tab. 72: 4, 73: 4). Tento typ nádob 

je obzvlášť charakteristický nielen pre sídliskové, ale tiež pre pohrebiskové lokality západopodolskej kultúry na 

strednom Podnestrí, kde sa vo svojom výskyte obmedzuje na druhú polovicu 7. stor. pred Kr., s možným pretr-

                                                                 
162 Uvedené rámcové datovanie hrobu 29 zo Soprone-Krautacker do neskorej halštatskej doby umožňujú iba keramické prílo-

hy, ktoré sú však na blízkom sídlisku charakteristické pre oba neskorohalštatské stupne, čiže pre HD2 a HD3 (Schwellnus, 
2011, 366, 368, obr. 7). V tomto hrobe sa vyskytla aj v rukách vyrobená grafitová keramika (hrniec), ktorá sa podľa E. Je-
removej prvýkrát objavuje až v stupni HD3 (Jerem, 1981a, 114, obr. 8: 8; 1996, 105). Ako však správne poukázali niektorí 
bádatelia, prvý výskyt grafitovej keramiky v severovýchodoalpskej oblasti môžeme datovať už do stupňa HD2 (Golec, 2003, 
173 n.; Ramsl, 1998, 16; Stöllner, 2002, 162; Trebsche, 2011, 454).  

163 Zrkadlo zo Szerencsa sa nezachovalo kompletne, preto ho nemožno priradiť ku konkrétnemu typu/variantu podľa klasifi-
kácie T. M. Kuznecovej (2002), ktorá toto zrkadlo do svojej práce nezahrnula. Horná časť rúčky je zdobená pomerne 
schematizovanou figúrkou ležiaceho jeleňa, ktorá je typická pre zrkadlá prvej skupiny/typu II/formy I/variantu 1 a prvej 
skupiny/typu III/formy I/variantu 1 podľa T. M. Kuznecovej (2002, 165 nn., 196, tab. 87 – 92, 94, 112 – 114). 
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vávaním do začiatku 6. stor. pred Kr. (Daragan, 2009, 128; Smirnova, 2003, 421). Podľa uvedených zistení sa zdá, 

že hrob 462 práve na základe keramického inventára patrí ešte do 7. stor. pred Kr., s najväčšou pravdepodobnos-

ťou do jeho záveru a spolu s hrobom z Szerencsa ho tak môžeme považovať za jeden z najstarších hrobov veker-

zugskej kultúry, v ktorých inventári sa vyskytli zrkadlá východného typu.
164

 Uvedenému datovaniu neprotirečí 

ani nález železného noža s jazykovitou rukoväťou a s rovným ostrím a chrbtom (Párducz, 1966, tab. 73: 1), ktorý 

sa nápadne podobá na bronzové kultové nože typu Repjachovataja Mogila z nálezových komplexov z tretej fázy 

včasnoskýtskej kultúry v severopontsko-kaukazskom regióne z druhej polovice 7. až začiatku 6. stor. pred Kr., 

hoci ich prvý sporadický výskyt tu zaznamenávame už v prvej polovici 7. stor. pred Kr. (Alekseev, 2003, 53 n.).
165

 

Sumarizujúc uvedené zistenia týkajúce sa chronologického zaradenia zrkadiel z  hrobov vekerzugskej kultúry, 

môžeme konštatovať, že k najstarším patria exempláre z východného Maďarska zo záveru 7., príp. začiatku 6. stor. 

pred Kr., ktoré majú početné analógie najmä v severnom Pričiernomorí (Szerencs, Tápiószele), zatiaľ čo  evi-

dentne mladšie zrkadlá z chotínskych pohrebísk (rovnako ako zrkadlo z hrobu 29 zo Soprone-Krautacker), ktoré 

nie sú mladšie ako začiatok 5. stor. pred Kr., už predstavujú lokálny variant vo vývoji zrkadiel východného typu.  

V severnom Pričiernomorí, na severnom Kaukaze a v južnom Povolží a Priuralí sa pri zrkadlách prelínala ich 

praktická funkcia toaletného predmetu s rituálnou funkciou a zrkadlá sú tu ako súčasť špeciálneho súboru pred-

metov sakrálneho charakteru považované za jeden zo symbolov kňažiek (bližšie napríklad Galanina, 1997, 141 nn.; 

Il´inskaja – Terenožkin, 1983; Kuznecova, 1995; 2002; 2010).
166

 Na rituálny význam zrkadiel poukazujú ich 

početné vyobrazenia na tzv. jeleních stélach z nálezísk vo východných regiónoch Eurázie a ich pomerne časté 

drevené imitácie najmä v detských hroboch na pohrebiskách pazyryckej kultúry na Altaji (Kubarev, 1987, 217, 

225, 255, tab. 16: 11, 24: 5, 54: 5; Volkov, 1981). Na rozdiel od zrkadiel v severopontsko-kaukazskej oblasti mali 

zrkadlá v kultúrach stredoázijských včasných nomádov výlučne funkciu amuletu, príp. talizmanu (Kubarev, 1996, 

336 n.). Otázne však je, či rovnakú funkciu zrkadiel, akú mali v oblastiach svojho pôvodu, minimálne však v se-

vernom Pričiernomorí a na Kaukaze, môžeme automaticky aplikovať aj na zrkadlá z pohrebísk vekerzugskej kul-

túry.167  

Na základe dosiahnutých hodnôt celkového sociálneho indexu možno oba žiarové hroby z chotínskych pohre-

bísk priradiť k hrobom z vyššej strednej vrstvy. Avšak celkovým charakterom výbavy sú oba hroby dospelých žien 

veľmi blízke najbohatším ženským hrobom (pozri podkapitolu 7.4.).
168

 Zaujímavé je zistenie, že takmer všetky 

hroby vekerzugskej kultúry, obsahujúce zrkadlá boli žiarové.  

3.3.2. Britvy 

V inventári niektorých hrobov nielen na chotínskych, ale aj na ďalších pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo 

východnom Maďarsku, na pohrebisku v Hallstatte, na pohrebiskách halštatskej skupiny východného Slovinska  

a na niektorých keltských pohrebiskách v Dolnom Rakúsku a v Zadunajsku sa vyskytli špecifické dvojdielne 

predmety, v prípade ktorých sa v odbornej literatúre objavili viaceré interpretácie ich funkčného zaradenia. Hod-

notené predmety pozostávajú z pomerne krátkej železnej čepele, podobnej čepeliam pracovných či bojových  

nožov, ktorá je z oboch strán obložená kostenými doštičkami či pozdĺžnymi tenkými doštičkami vyrobenými  

                                                                 
164 V súlade so zaužívaným datovaním zrkadiel tzv. olbijského typu v severopontskej oblasti niektorí bádatelia vylučujú mož-

nosť zaradiť tento hrob skôr ako na začiatok 6. stor. pred Kr. (Chochorowski, 1996, 129; Polin, 1987, 23; Skudnova, 1988, 
26 n.). 

165 Ostatné nálezy z tohto hrobu nie sú chronologicky citlivé a samy osebe tak neumožňujú presnejšie chronologické zarade-
nie hodnoteného nálezového celku (Párducz, 1966, tab. 73, 74, obr. 5). Výnimkou je iba veľký guľovitý sploštený korálik 
z modrého skla (Párducz, 1966, obr. 5: 6). V podmienkach vekerzugskej kultúry ide o zriedkavý typ sklenených korálikov, ku 
ktorému priame analógie nachádzame na lokalitách kalenderberskej skupiny zo stupňa HC2 a zo začiatku stupňa HD1 (Dušek 
– Dušek, 1984, tab. 26: 11, 158: 23; 1995, tab. 7: 40, 67: 38, 95: 44, 110: 2, 111: 11; Horňák, 2006, 37).  

166 Čo sa týka funkcie zrkadiel zo severopontsko-kaukazského regiónu, v ruskom archeologickom bádaní sa objavili aj iné 
názory. Napríklad T. M. Kuznecova nepovažuje všetky zrkadlá za toaletné predmety, ale niektoré ich typy funkčne spája  
s kultovými kovovými nádobami, keď exempláre s centrálnou rúčkou funkčne zaraďuje k fialám a exempláre tzv. olbij-
ského typu s bočnou rúčkou ukončenou postavou dravca (nie barana), naopak, k paterám (Kuznecova, 2002, 76, 205, 208 n.; 
2003, 223 nn.). Uvedenej interpretácii funkcie zrkadiel ale protirečí na jednej strane úplná absencia jednostranne zhrubnu-
tého okraja na bronzových terčoch niektorých zrkadiel s centrálnou aj s bočnou rúčkou, ktorý je tak obojstranne rovný, 
a na druhej strane, aj v prípade, že sa takýto okraj na terčoch zrkadiel vyskytol, jeho takmer zanedbateľná výška neumož-
ňuje plnohodnotné využitie zrkadla ako nádoby.  

167 Na noricko-panónskych náhrobných stélach z doby rímskej sú zrkadlá vyobrazované spravidla na stélach dievčat, čo nie-
ktorí bádatelia interpretujú ako znak neviest či znak toho, že dievča dosiahlo vek na vhodný na uzavretie manželstva (Garbsch, 
1965, tab. 1 – 4; Smith 1976, 180 n.). 

168 Aj v dolnodunajskej oblasti pozorujeme najmä od 5. stor. pred Kr. zvyk ukladať zrkadlá do hrobov vysoko postavených 
žien (Kull, 1997, 371, pozn. 777). Situácia sa tu mení až v 2. stor. pred Kr., keď sa zrkadlá stali súčasťou jednoduchšie 
vybavených žiarových hrobov jedincov ženského pohlavia (ibidem, 371).  
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z parohoviny, len nepatrne širšími ako samotná čepeľ. Obe doštičky boli dokopy spojené dvoma nitmi, umiest-

nenými iba na ich oboch koncoch, pričom na jednom z koncov bola takto s oboma doštičkami spojená aj železná 

čepeľ. Niektorí bádatelia považujú skúmané nálezy za kostené rúčky nožov (Dušek, 1966, 31; Chochorowski , 

1985a, 80 n.; Stegmann-Rajtár, 2009, 84). Uvedenej interpretácii protirečí predovšetkým umiestnenie nitov iba 

na koncoch týchto predmetov, pretože v prípade nálezov železných nožov s kosteným obložením rukoväte sú 

nity umiestnené aj v strednej časti rukoväte. Zároveň je na nálezoch železná čepeľ spojená pomocou nitu s kos-

tenými doštičkami len na jednom svojom konci, čiže jednak nebola s doštičkami spojená napevno a jednak takéto 

pohyblivé upevnenie umožňuje jej vysunutie z puzdra, ktoré doštičky vytvárajú. Väčšina bádateľov však skúmané 

predmety označuje za vreckové nožíky (napríklad Ramsl, 2002, 86; Stöllner, 2002, 103; Tecco Hvala – Dular – 

Kocuvan, 2004, 184). Keďže vo väčšine hrobových celkov, v ktorých sa „vreckové nožíky“ vyskytli, sa našiel 

minimálne ešte jeden ďalší klasický železný pracovný nôž, funkcia hodnotených nálezov ako nožov sa nám zdá 

byť neopodstatnená, o to viac, že pri ich každodennom používaní by pomerne rýchlo došlo k otupeniu čepele. Zá-

roveň sa celková konštrukcia týchto predmetov javí ako nie príliš stabilná a v dôsledku ich častého používania, 

rezania tvrdších materiálov či pri inom vyvíjaní tlaku, by sa čepeľ mohla rýchlo vykývať. Preto v danom prípade 

predpokladáme možnosť použitia skúmaných predmetov ako britiev, na ktorých kostené doštičky tvorili rukoväť, 

ale zároveň slúžili aj ako puzdro britvy.  

 

 

Obr. 28 Chotín IA, IB. Britvy 

  

Z tvarového a konštrukčného hľadiska sú nálezy britiev jednotné, navzájom sa l íšia iba prítomnosťou alebo 

absenciou rytej výzdoby na kostenom puzdre a zároveň aj na rúčke. Na niektorých exemplároch zaznamenávame 

bronzové, ojedinele tiež železné spevňovacie objímky na jednom z koncov puzdra britvy, príp. aj bronzové závesné 

uško. Keďže nie všetky nálezy britiev sa zachovali kompletne, v mnohých prípadoch tak nemôžeme s určitosťou 

potvrdiť ani vyvrátiť prítomnosť oboch spomenutých konštrukčných detailov. Na základe výzdoby sme britvy 

rozdelili do dvoch typov, a to na zdobené a nezdobené exempláre, a tieto sme následne členili na varianty podľa 

toho, či na britvách boli alebo neboli spevňovacie objímky (obr. 28).
169

 Kým nezdobené britvy sú v hodnotenom 

súbore zastúpené iba malým počtom nálezov, väčšina britiev sa vyznačuje geometricky zdobenou kostenou rúčkou 

a zároveň aj puzdrom. V prípade výzdoby, ktorá je vždy rytá, tu pozorujeme použitie jednak jedného výzdobného 

motívu, najčastejšie kruhových očiek, jednak kombináciu dvoch či viacerých výzdobných prvkov. Najčastejšie 

zastúpená je kombinácia kruhových očiek s rôznymi líniami či vodorovnými pásmi buď šrafovaných trojuholní-

kov, alebo sieťového ornamentu. Isté odlišnosti medzi jednotlivými exemplármi registrujeme aj v tvare ukončenia 

                                                                 
169 Stav zachovania niektorých britiev neumožňuje ich spoľahlivé priradenie ku konkrétnemu typu či variantu. Týka sa to 

nasledujúcich nálezov dvojdielnych britiev: Magdalenska gora – bez bližších nálezových okolnosti (Tecco Hvala – Dular – 

Kocuvan, 2004, tab. 157: 6); Stična – bez bližších nálezových okolností (Gabrovec et al., 2006, tab. 178: 187, 189); Hallstatt 

– kostrový hrob 13/1939 (Kromer, 1959a, tab. 210: 16), Pottenbrunn – hrob 520 (Ramsl, 2002, tab. 59: 12) a Ménfőcsanak – 

kostrový hrob 10 (Uzsoki, 1987, 20 n., tab. 10, 11). Nie je vylúčené, že aj železná čepeľ s vynikajúco zachovanou bronzovou 

spevňovacou objímkou s dvoma nitmi z hrobu 11 v mohyle 2 z Magdalenskej gory-Voselca pri Hrastju zo stupňa HD3 bola 

pôvodne súčasťou britvy (Tecco Hvala – Dular – Kocuvan, 2004, tab. 135: 8). Výrazne prehnutý tvar čepele však ukazuje 

skôr na nôž než na čepeľ britvy. Britva z kostrového hrobu 128 na pohrebisku v Tápiószele nie je v publikácii M. Párducza 

vyobrazená a na základe jej opisu nie je vôbec zrejmé, o aký typ britvy ide. M. Párducz sa tu iba zmieňuje o náleze britvy 

so železnou čepeľou (Párducz, 1966, 48).  
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jedného z koncov puzdra/rúčky britvy, ktorý mohol byť buď zaoblený, alebo zahrotený. Zdá sa však, že tento detail 

nemal žiadnu chronologickú či teritoriálnu vážnosť. 

Typ I – nezdobené britvy 

Variant I1 – bez spevňovacej objímky 

Britvy variantu I1 sa v inventári hrobov na chotínskych pohrebiskách nevyskytli. Sú však sporadicky doložené 

na pohrebiskách vo východnom Maďarsku, ako aj vo východnom Slovinsku. Britva so zachovaným bronzovým 

nitom v kostrovom hrobe 41 na pohrebisku Orosháza-Gyopáros bola uložená pri ľavej stehennej kosti dospelého 

muža pochovaného v skrčenej polohe na pravom boku (Juhász, 1976, 241, obr. 4: 7). Sprievodné nálezy v podobe 

keramickej nádoby neumožňujú daný hrob bližšie chronologicky zaradiť. Aj britvu z kostrového hrobu 454 na 

pohrebisku Tápiószele môžeme s najväčšou pravdepodobnosťou priradiť k variantu I1 (Párducz, 1966, tab. 54: 1 

– 3). Na základe šálky s pásikovým uškom, vysoko vytiahnutým nad okraj a s dvoma rohatými výčnelkami za-

raďujeme hrob 454 z Tápiószele do stupňa HD2, príp. HD3 (ibidem, tab. 57: 5). Jeden neúplný exemplár sa našiel  

v hrobe 20 v mohyle 1 na pohrebisku Novo mesto-Kandija, ktorý patrí na základe sprievodných nálezov v podobe 

negauskej prilby a súčastí opaskových garnitúr nepochybne už do stupňa LTA (Dular, 2003, 143 n.; Knez, 1986, 

69, tab. 4: 2; Parzinger, 1989, 51 n.). V danom hrobe bolo možné sledovať aj polohu britvy, ktorá bola zavesená 

na opasku (Knez, 1986, 69). K tomuto variantu môžeme pravdepodobne zaradiť aj značne poškodenú britvu z kos-

trového hrobu 173 v mohyle 48 zo Stičny (Gabrovec et al., 2006, tab. 100: 4).  

Variant I2 – so spevňovacou objímkou  

Uvedený variant je v hodnotenom súbore zastúpený len jedným exemplárom z kostrového hrobu 41/52  

v Chotíne IA (tab. 44: 6). Z britvy sa zachovala iba časť nezdobeného kosteného puzdra, ktoré malo na zaoble-

nom konci otvor pre nit a na druhom zvyšky železnej objímky.  

Nálezy britiev variantu I2 sú nanajvýš zriedkavé aj v susedných regiónoch a pochádzajú najmä z východného 

Slovinska (Magdalenska gora – Preloge pri Zgornji Slivnici, kostrový hrob 38 v mohyle 2: Tecco Hvala – Dular 

– Kocuvan, 2004, 132, tab. 36: 17, 18; Magdalenska gora – bez bližších nálezových okolností: ibidem, tab. 157: 5; 

Stična, kostrový hrob 33 v mohyle 48: Gabrovec et al. 2006, tab. 26: 20). Ďalší exemplár sa našiel v kostrovom 

hrobe 2 na pohrebisku Kuffern v Dolnom Rakúsku (Nebehay, 1993, 86, tab. 10: 9). Sprievodné nálezy z hrobu 

38 v mohyle 2 z Magdalenskej gory zaraďujú britvu do stupňa HD3 (Dular, 2003, 136, 143; Parzinger, 1989, 51; 

Tecco Hvala – Dular – Kocuvan, 2004, 183 n., tab. 34 – 36). Do doby laténskej patrí exemplár z Kuffernu (Ramsl, 

2002, 86). Zdá sa tak, že najstarším exemplárom variantu I2 je britva z kostrového hrobu 41/52 z Chotína IA, 

ktorú datujeme do druhej polovice 6. stor. pred Kr. 

Nezdobené britvy oboch variantov sa oproti zdobeným exemplárom vyznačujú oveľa menšou frekvenciou vý-

skytu nielen na pohrebiskách vekerzugskej kultúry, ale aj v susedných regiónoch halštatskej kultúry, kde sú do-

ložené len vo východnom Slovinsku. Kým vo vekerzugskej kultúre s ich prvým výskytom môžeme počítať už 

v neskorohalštatskom období, pravdepodobne v stupni HD2 (Chotín IA, Tápiószele), vo východnom Slovinsku 

sú nezdobené britvy doložené, až na jeden exemplár zo stupňa HD3, v nasledujúcom včasnolaténskom období. 

Na pretrvávanie halštatských tradícií ešte v dobe laténskej poukazuje aj hrob 2 z Kuffernu.  

Typ II – zdobené britvy  

Variant II1 – bez spevňovacej objímky 

K variantu II1 sme priradili dve takmer kompletné britvy z Chotína IB (kostrové hroby 46/61 a 91/62; tab. 101: 4, 

116: 3), ako aj dva fragmentárne zachované exempláre z Chotína IA (žiarový hrob 68/53 a kostrový hrob 220/54; 

tab. 20: 6 – 13, 75: 7, 13, 14 – 16). Na základe umiestnenia výzdoby na puzdre britvy pri všetkých štyroch spo-

menutých exemplároch predpokladáme, že pôvodne nemali spevňovaciu objímku. Geometrická výzdoba spra-

vidla pozostávala len z malých rytých kruhových očiek, nanášaných na povrch puzdra britvy buď nepravidelne, 

alebo v priečnych radoch, príp. skupinky kruhových očiek boli kombinované s priečnymi tenkými líniami. Na 

jednom z koncov puzdra britvy mohol byť umiestnený rad kruhových očiek, z jednej strany olemovaný zväzkom 

priečnych línií (tab. 20: 6). Na fragmentoch britvy z hrobu 220/54 sa miestami zachovala výzdoba v podobe sie-

ťového ornamentu (tab. 75: 7, 16). Kompletná výzdoba sa zachovala len na exemplári z hrobu 46/61 a tvorili ju 

rady rytých kruhových očiek v kombinácii s esíčkovitým ornamentom (tzv. motív bežiaceho psa), z oboch strán 

ohraničené priečnymi ryhami. Poloha britvy vo vzťahu k pochovanému jedincovi bola zaznamenaná iba v hrobe 

46/61, kde sa nachádzala pri ľavom lakťovom kĺbe mladšieho muža vo veku adultus, ktorý bol uložený v skrčenej 

polohe na pravom boku.  

Výraznú koncentráciu britiev variantu II1 pozorujeme predovšetkým na pohrebisku v Hallstatte (kostrové hroby 

233, 249, 706, 11/1889: Kromer, 1959a, tab. 31: 8, 32: 21, 145: 13a, 13b, 204: 9 a žiarový hrob 488b: Kromer, 

1959a, tab. 87: 5) a sporadicky sú zaznamenané aj vo východnom Slovinsku (Magdalenska gora, kostrový hrob 
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32 v mohyle 4: Hencken, 1978, 23, obr. 73: f).
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 Rytá výzdoba na exemplároch z Hallstattu je síce o niečo va-

riabilnejšia než v prípade vekerzugských nálezov, avšak aj táto pozostávala z kruhových očiek, ktoré sa vyskyto-

vali buď samostatne bez ďalších výzdobných detailov, alebo v kombinácii s rytými líniami či s motívom v tvare 

písmena X. Výnimkou je iba neúplná britva z kostrového hrobu 13/1939, ktorú nemožno spoľahlivo priradiť k jed-

nému z variantov typu II a ktorá bola zdobená neobvyklým vetvičkovitým ornamentom (Kromer, 1959a, tab. 

210: 16).  

Nález britvy z hrobu 32 v mohyle 4 z Magdalenskej gory patrí na základe negauskej prilby, súčastí opaskovej 

garnitúry (závesné krúžky typu Novo mesto) a železnej ostrohy až do stupňa LTA (Dular, 2003, 143 n.; Hencken, 

1978, obr. 72: c, g, h, 73: b; Parzinger, 1989, 51 n.). Naopak, niektoré hrobové celky z Hallstattu možno datovať 

už do stupňa HD1, ako to napríklad dokladá dýka typu Hallstatt s anténovitou hlavicou z hrobu 233 či loďkovitá 

spona s profilovaným ukončením zachycovača z hrobu 488b (Glunz, 1997; Kromer, 1959a, tab. 31: 4, 87: 3; Par-

zinger, 1989, 102; Stöllner, 2002, 55 n., 124). Hrob 11/1889 je mladší a na základe kolienkovej spony (oblúková 

spona so zalomeným lúčikom v strede) patrí už do stupňa HD2 (Kromer, 1959a, tab. 204: 8; Parzinger, 1989, 102; 

Stöllner, 2002, 57). Dvojbubienková spona typu dP1 podľa G. Mansfelda z hrobu 249 je v severozápadoalpskej 

oblasti halštatskej kultúry charakteristická pre stupeň HD3 (Kromer, 1959a, tab. 32: 20; Parzinger, 1989, 102; 

Stöllner, 2002, 59).  

Hrob 46/61 z Chotína IB zaraďujeme rámcovo do 6. stor. pred Kr., zatiaľ čo kostrový hrob 220/54 z Chotína 

IA je mladší a patrí do prvej polovice 5. stor. pred Kr. (Kozubová, 2010a, 53 n.; 2011, 90). 

Variant II2 – so spevňovacou objímkou  

Britvy variantu II2 nie sú na chotínskych pohrebiskách spoľahlivo doložené, ale ich frekventovanejší výskyt 

zaznamenávame predovšetkým v Dolenjsku (Magdalenska gora, kostrové hroby 47 a 69 v mohyle 2: Tecco Hvala – 

Dular – Kocuvan, 2004, 134, 137, tab. 45: 13, 58: 3; Stična, mohyla 2/bez bližších nálezových okolností: Wells, 

1981, obr. 45: w) a sporadicky tiež na pohrebisku v Hallstatte (žiarový hrob 488b: Kromer, 1959a, tab. 87: 4). 

Kompletne zachovaný exemplár s bronzovým závesným uškom pochádza zo žiarového hrobu 16 na pohrebisku 

Pottenbrunn (Ramsl, 2002, tab. 36: 165). Rytá výzdoba exemplárov z Magdalenskej gory je pomerne jednotná  

a spravidla pozostáva zo sieťového ornamentu v kombinácii so šrafovanými trojuholníkmi a s malými kruhovými 

očkami, ktoré boli v radoch husto nanášané na celý povrch puzdra britvy. Britva zo Stičny bola zdobená motívom 

tzv. bežiaceho psa, presnejšie radmi kruhových očiek navzájom spojených šikmými líniami.
171

 Pre exemplár  

z Hallstattu je príznačná kombinácia malých kruhových očiek s rytými líniami. Odlišnú rytú výzdobu pozorujeme 

na britve z Pottenbrunnu a tvorili ju veľký kosoštvorec pretiahnutý do dĺžky, umiestený v strednej časti puzdra 

britvy v kombinácii s malými kruhovými očkami a obojstranným olemovaním v podobe šrafovaných pásov. Zau-

jímavé je, že aj rytá výzdoba na neúplnej britve z kostrového hrobu 10 na pohrebisku Ménfőcsanak zo stupňa 

LTB, ktorú nemožno spoľahlivo priradiť k jednému z variantov typu II, pozostávala z radov kosoštvorcov, strie-

davo kombinovaných s radom šrafovaných trojuholníkov (Uzsoki, 1987, 20 n., tab. 10, 11).  

Na základe chronologicky signifikantných sprievodných nálezov, ako negauské prilby, železné sekerky s tuľaj-

kou a súčasti opaskových garnitúr, je nepochybné, že britvy variantu II2 sa vo východnom Slovinsku vo svojom 

výskyte obmedzujú iba na stupeň LTA (Dular, 2003, 143 n.; Parzinger, 1989, 51 n.; Tecco Hvala – Dular – Kocu-

van, 2004, 184). Naopak, exemplár z Pottenbrunnu je ešte mladší a patrí do stupňa LTB1/2 (Ramsl, 2002, 86), kým 

britva z hrobu 488b z Hallstattu patrí do stupňa HD1.  

K britvám typu II môžeme nepochybne priradiť ešte dva nálezy z pohrebísk vekerzugskej kultúry, ktorých frag-

mentárny stav zachovania neumožňuje stanoviť presný variant. V žiarovom hrobe 12 na pohrebisku Maňa sa našli 

viaceré fragmenty kosteného puzdra britvy, ktoré bolo zdobené kruhovými očkami, umiestnenými na povrchu 

predmetu do kríža, ako aj do podoby písmena H (Benadik, 1983, tab. 1: 5). Z kostrového hrobu 36 na pohrebisku 

Nyáregyháza pochádza v zlomkoch zachovaná britva s výzdobou pozostávajúcou z kombinácie radov šrafovaných 

trojuholníkov a zvislých línií (Kisfaludi, 2004, tab. 13: 4 – 6). V oboch spomenutých hroboch sa našli železné 

nákončia pošiev bojových nožov, príp. chrániče hrotov kopijí, ktoré možno len rámcovo zaradiť do 6. stor. pred 

Kr. Iba hrob z Nyáregyházy môžeme datovať presnejšie, a to do druhej polovice 6. stor. pred Kr. s prihliadnutím 

na chronologické zaradenie kostrového hrobu 50a/61 z Chotína IB, v ktorom sa taktiež vyskytli v podmienkach 

vekerzugskej kultúry zriedkavé železné hroty šípov typu VI podľa A. Kozubovej (pozri podkapitolu 3.4.1.1.1.).  

Sumarizujúc zistenia týkajúce sa nálezov britiev typu II, môžeme konštatovať, že na rozdiel od nezdobených 

exemplárov sú doložené aj na pohrebisku v Hallstatte, ktoré tak spolu s lokalitami vekerzugskej kultúry, ako aj 

                                                                 
170 Zdobený kostený exemplár zo Soprone-Krautacker zaraďujeme na základe umiestnenia dvoch železných nitov k súčastiam 

rúčok železných nožov (Jerem, 1981a, obr. 11: 2; Schwellnus, 2011, 369, obr. 8G). 
171 Rovnaká výzdoba je doložená aj na exemplári bez bližších nálezových okolností z Magdalenskej gory, z ktorého sa zacho-

vali iba fragmenty kosteného puzdra a tak ho nemožno spoľahlivo priradiť k jednému z variantov typu II (Tecco Hvala – 
Dular – Kocuvan, 2004, tab. 157: 6).  
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halštatskej skupiny východného Slovinska predstavuje tretie ťažisko ich výskytu. V rámci týchto troch regiónov 

pozorujeme medzi nimi isté odlišnosti, ktoré sa prejavujú tak vo výbere, resp. v uprednostňovaní jednotlivých 

výzdobných motívov, ako aj v chronologickom zaradení nálezov britiev. Zatiaľ čo na pohrebisku v Hallstatte sú 

britvy v inventári hrobov doložené počas celého trvania stupňa HD a v rámci celého územia ich rozšírenia záro-

veň patria k najstarším, v Dolenjsku sa dvojdielne britvy prvýkrát objavujú až v stupni HD3 a sú charakteristické 

najmä pre materiálnu náplň nasledujúceho stupňa LTA. V prípade vekerzugských nálezov sa zdá, že sa vo svo-

jom výskyte obmedzujú predovšetkým na stupeň HD2 a čiastočne sa vyskytujú až do stupňa HD3 (hrob 220/54 

z Chotína IA). Kým pre britvy vekerzugskej kultúry je obzvlášť charakteristická výzdoba z rytých kruhových očiek, 

občas v kombinácii s rytými líniami, a iné výzdobné motívy, ako napríklad sieťový ornament, tu zaznamenávame 

iba sporadicky, pre slovinské exempláre je, naopak, príznačná takmer jednotná výzdoba v podobe vzájomnej 

kombinácie kruhových očiek, šrafovaných trojuholníkov a sieťového ornamentu. Výberom a vzájomnou kombi-

náciou jednotlivých výzdobných motívov sú vekerzugské exempláre blízke britvám z pohrebiska v Hallstatte . 

Špecifickú skupinu dvojdielnych britiev reprezentujú ich nálezy na keltských pohrebiskách v Dolnom Rakúsku  

a v Zadunajsku,
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 ktoré síce ukazujú na pretrvávanie istých halštatských tradícií v dobe laténskej a konštrukčne 

sú takmer identické s nálezmi britiev z lokalít vekerzugskej a halštatskej kultúry, avšak výzdobne sa laténske britvy 

líšia od halštatských exemplárov.  

 Dvojdielne britvy patria v podmienkach vekerzugskej kultúry k málopočetnej kategórii nálezov a na základe 

uvedených zistení sa môžeme domnievať, že ich výskyt na niektorých jej pohrebiskách súvisí s vplyvmi či kon-

taktmi s regiónom Salzburgu a Soľnej komory. Práve nálezy britiev z pohrebiska v Hallstatte sa na vekerzugské 

exempláre výzdobne podobajú viacej než na britvy z východného Slovinska a zároveň vekerzugské a halštatské 

britvy sú si blízke aj chronologicky, hoci ich najstaršie nálezy zo stupňa HD1 pochádzajú iba z pohrebiska v Hall-

statte. Z hľadiska počtu nálezov britiev zachytených v rámci jedného pohrebiska sú chotínske pohrebiská v pod-

mienkach vekerzugskej kultúry jedinečné. Kým z Chotína IA a IB pochádza dokopy až päť exemplárov, na ostat-

ných pohrebiskách (Tápiószele, Maňa a Nyáregyháza) sa vždy vyskytol iba jeden exemplár.  

Na základe dosiahnutých hodnôt celkového sociálneho indexu môžeme hroby s britvami z oboch hodnotených 

pohrebísk priradiť k najbohatším, ako aj k vyššej strednej vrstve a zdá sa, že práve prítomnosť britvy v inventári 

hrobu je tu skôr typická pre mužov z vyššej strednej vrstvy (pozri podkapitolu 7.4.).  

3.4. MILITÁRIÁ  

Nálezy militárií môžeme z hľadiska spôsobu využitia rozdeliť na aktívne artefakty výzbroje – zbrane, a na pasív-

ne artefakty výzbroje – ochranné súčasti výzbroje (Ožďáni et al., 1992, 5). V rámci aktívnych artefaktov výzbroje 

môžeme ďalej vyčleniť triedy, presnejšie diaľkové, sečné, bodné a úderové zbrane. Na chotínskych pohrebiskách 

sú doložené jednak zbrane diaľkové (šíp), jednak zbrane slúžiace na kontaktný boj, a to zbrane úderové (čakan, 

resp. bojová sekerka) a zbrane bodné, pri ktorých ďalej rozlišujeme bodné zbrane s násadou (kopija a oštep)
173

  

a bodné zbrane s rukoväťou (bojový nôž, príp. dýka). Kvantitatívne nevýraznú skupinu ochranných súčastí vý-

zbroje predstavujú chrániče tela (lamelový, resp. šupinový pancier). Samostatnú kategóriu tvoria súčasti bojov-

níckeho výstroja (kovania tulcov na šípy, pošvy bojových nožov a chrániče hrotov kopijí).  

3.4.1. Zbrane 

3.4.1.1. Diaľkové zbrane 

Kolekciu diaľkových zbraní zastupujú v spracúvanom súbore iba šípy. Okrem luku a šípov výbava lukostrelca 

pozostávala aj z tretej zložky, a to z tulca na šípy alebo z gorytu, do ktorých sa ukladali luk a šípy ako súčasť jednej 

zbrane. Tulce na šípy alebo goryty boli zrejme zhotovované z organických materiálov (drevo, koža, tkaniny, kôra 

a iné) a niektoré z nich boli buď spevnené plechovými kovaniami, alebo boli zdobené kovaniami v tvare kríža. 

Keďže diaľkové zbrane z pohrebiskových lokalít vekerzugskej kultúry v severozápadnej časti Karpatskej kotliny, 

vrátane ich nálezov z chotínskych pohrebísk, boli podrobne spracované a publikované formou štúdie autorkou 

publikácie (Kozubová, 2009), prikladáme tu iba krátke zhrnutie publikovaných výsledkov, predovšetkým čo sa 

týka ich typologickej klasifikácie a chronologického zaradenia jednotlivých hrobových celkov z chotínskych 

pohrebísk, v ktorých inventári sa hroty šípov a kovania tulcov vyskytli. Ostatné aspekty skúmanej problematiky 

                                                                 
172 Zoznam nálezísk z doby laténskej treba doplniť o nezdobenú britvu z hrobu z roku 1952 z Rossatzu pri Kremse v Dolnom 

Rakúsku a o hrob 76 z Kósdu v Maďarsku (Hampl, 1962, obr. 4: k-m; Ramsl, 2002, 86).  
173 Kopije možno z hľadiska funkcie zaradiť tak do kategórie vrhacích, ako aj do kategórie bodných zbraní. 
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k diaľkovým zbraniam vekerzugskej kultúry, ktoré boli podrobne analyzované v spomenutej štúdii z roku 2009, 

na tomto mieste neuvádzame.  

3.4.1.1.1. Hroty šípov  

Hroty šípov (obr. 29) z územia rozšírenia vekerzugskej kultúry tvoria typologicky rozmanitú a zároveň naj-

frekventovanejšiu kategóriu zbraní. Sú tu zastúpené také typy, ktorých ťažisko výskytu sa nachádza v rozdielnych 

kultúrnych oblastiach, preto ich môžeme z hľadiska pôvodu rozdeliť na dve základné skupiny a tie následne členiť 

na typy, varianty a subvarianty. V hodnotenom súbore artefaktov tak rozlišujeme hroty šípov východného, tzv. 

skýtskeho typu (typy I – V) a hroty šípov západného typu, ktorých ťažisko rozšírenia sa nachádza v oblasti hal-

štatskej kultúry (typ VI). Hroty šípov oboch základných skupín sú rozdielne nielen v pôvode, resp. v ťažisku rozší-

renia, ale aj v celkovom tvare, v spôsobe upevnenia na drevenú násadu šípu a v odlišnej technike výroby.  

Typologickým a chronologickým vývojom hrotov šípov východného typu sa zaoberali viacerí ruskí a európski 

bádatelia, avšak doteraz akceptované a najčastejšie používané je triedenie A. I. Meljukovej z roku 1964. Z hľadi-

ska typológie je jej práca predovšetkým v prípade nálezov zo strednej Európy použiteľná iba čiastočne, a to najmä  

z dôvodov samostatného a v mnohých aspektoch odlišného kultúrneho vývoja daného regiónu v období halštat-

skej kultúry, v porovnaní s regiónmi ležiacimi na východ od neho. V prípade hrotov šípov východného typu zo 

stredoeurópskych nálezísk väčšina bádateľov rozlišuje rámcovo dve skupiny, ktoré odrážajú najmä chronologické 

hľadisko: dvojkrídelkovité, trojkrídelkovité a trojhranné hroty s vysunutou tuľajkou so spätným háčikom alebo 

bez neho ako hroty šípov staršieho typu, a trojkrídelkovité a trojhranné hroty so skrytou tuľajkou ako hroty šípov 

mladšieho typu. V tejto súvislosti však treba podotknúť, že spomenuté chronologické hľadisko je opodstatnené  

a korektné iba v prípade stredoeurópskych nálezísk, ale nedá sa aplikovať na regióny ležiace východne. Hroty 

šípov s vysunutou tuľajkou sú v severopontskej oblasti rozšírené až do záveru 4. storočia pred Kr., hoci celkovým 

vyhotovením sa tieto chronologicky mladšie typy odlišujú od starších typov zo včasnoskýtskeho obdobia najmä 

dlhým úzkym listom, charakteristickým pre hroty šípov so skrytou tuľajkou, a s veľmi krátkou úzkou vysunutou 

tuľajkou bez spätného háčika. Tieto tak zastupujú vo vývojovej línii mladšie typy a svedčia o tom, že samotná 

prítomnosť alebo absencia vysunutej tuľajky nemusí byť vždy spoľahlivým chronologickým kritériom. Aj v tomto 

detaile spočíva medzi oboma regiónmi rozdielnosť v typologicko-chronologickom vývoji hrotov šípov.  

Podrobnejšie typologické členenia najmä hrotov šípov so skrytou tuľajkou vypracované J. Chochorowským 

(1974; 1985a) a J. Říhovským (1996), ktoré prihliadajú na dôležité detaily, akými sú napr. tvar listu z bočného 

pohľadu, prierez špičky hrotu, dĺžka a ukončenie krídeliek, vychádzajú z už existujúcich typologicko-chronolo-

gických radov najmä A. I. Meljukovej (1964) a V. G. Petrenkovej (1967), príp. P. Raua (1929) a A. Hančarovej 

(1972) a nepredkladajú vlastnú typológiu skúmanej kategórie nálezov. Tým je sťažená možnosť zachytenia prí-

padného lokálneho typologicko-chronologického vývoja hrotov šípov z územia rozšírenia vekerzugskej kultúry. 

Preto sme považovali za nevyhnutné vypracovať vlastné kritériá ich typologického členenia, s možnosťou takto 

vyčlenené typologické rady porovnať s už existujúcimi schémami. Ako východiskový bod nám v danom smere 

čiastočne poslúžili kritériá, vyčlenené A. Hellmuthovou (2006a) pre hroty šípov z vysunutou tuľajkou z kalender-

berského hradiska Molpír v Smoleniciach. Tieto sme však na nami spracúvaný nálezový súbor neuplatnili auto-

maticky, ale prispôsobili sme ich charakteru a možnostiam, ktoré nám daný materiál poskytuje.  

Hroty šípov východného typu sme rozdelili do piatich základných typov, predovšetkým na základe nasledujú-

cich kritérií: prierez listu; tvar listu z bočného pohľadu; spôsob ukončenia krídeliek a ich celková dĺžka vo vzťahu  

k základni hrotu; forma tuľajky (vysunutá alebo skrytá); pomer dĺžky hrotu a šírky jeho základne
174

 a materiál,  

z ktorého sú hroty šípov vyrobené (bronz, železo, kosť). Určujúce pre vypracovanie typologickej klasifikácie boli 

pre nás prvé tri kritériá, kým zvyšné tri poslúžili iba na doplnenie (Kozubová, 2009, 69 n.).  

Na základe prierezu listu sme hroty šípov rozčlenili na päť hlavných typov označených rímskymi číslicami: 

trojkrídelkovité hroty šípov (typ I); trojkrídelkovito-trojhranné hroty šípov (II); dvojkrídelkovité hroty šípov (typ 

III); trojhranné hroty šípov (typ IV) a štvorhranné hroty šípov (typ V) (Kozubová, 2009, 69). Hroty šípov typov 

IV a V nie sú v inventári hrobov na chotínskych pohrebiskách doložené.  

Na základe tvaru listu z bočného pohľadu sme následne vyčlenili tri varianty, ktoré sme označili arabskými 

číslicami: kosoštvorcový tvar listu ako variant 1 (maximálna šírka hrotu pripadá približne na stred listu); vežovitý 

tvar listu ako variant 2 (vyznačuje sa vodorovným ostrím zalomeným v určitom mieste dĺžky hrotu, najčastejšie 

v jeho hornej tretine, ktorý tak vykazuje na väčšine svojej dĺžky rovnakú šírku) a trojuholníkový alebo mandľovitý 

tvar listu ako variant 3 (pre tento tvar listu je v porovnaní s predchádzajúcim tvarom charakteristické jeho po-

stupné zužovanie sa od okraja zasunutej tuľajky smerom k špičke s najväčšou šírkou práve v mieste tuľajky).  

                                                                 
174 Ich vzájomný súvis umožňuje konštatovať isté tvarové tendencie, keď kratšie hroty šípov majú zväčša širšiu základňu 

a naopak, dlhšie hroty šípov užšiu základňu. Vzhľadom na skutočnosť, že v hodnotenom súbore sú takmer výlučne zastú-
pené hroty šípov so skrytou tuľajkou, pri typologickom členení materiálu sme toto kritérium nezohľadnili. 
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Na základe dĺžky a spôsobu ukončenia krídeliek sme vyčlenili subvarianty, ktoré sme označili malými pís-

menami: subvariant a (krídelká sú na koncoch zahrotené a presahujú okraj zasunutej tuľajky, čím vzniká istý 

druh spätných háčikov); subvariant b (krídelká sú rovno zrezané a nepresahujú tak okraj tuľajky) a subvariant 

c (krídelká sú v mieste tesne nad tuľajkou šikmo zrezané, čím vzniká dojem, že tuľajka je nepatrne vysunutá).  

Typ I – trojkrídelkovité hroty šípov 

V rámci typu I sú v hodnotenom súbore zastúpené všetky tri varianty, ako aj subvarianty. 

Variant I1 – žiarový hrob 119/54 z Chotína IA (tab. 35: 8); kostrový hrob 68/62 z Chotína IB (tab. 109: 62). 

Sprievodné nálezy síce neumožňujú žiarový hrob 119/54 a kostrový hrob 68/62 presnejšie datovať, avšak na 

základe sporadického výskytu nálezov hrotov šípov variantu I1 na celom území jeho rozšírenia, siahajúceho od 

Karpatskej kotliny až po južné Priuralie predpokladáme, že sa používal počas kratšieho časového úseku ako iné, 

početnejšie zastúpené typy hrotov šípov. Opierajúc sa v prvom rade o datovanie severopontských a priuralských 

analógií, oba hrobové celky z Chotína sme zaradili do druhej polovice až záveru 6. storočia pred Kr. (Kozubová, 

2009, 70 n.). Uvedené datovanie potvrdzujú aj nálezy hrotov šípov variantu I1 z hrobu koní 16 na pohrebisku 

Szentes-Vekerzug, ktoré obsahovali niekoľko bronzových falér typu Magdalenska gora (Kemenczei, 2009, tab. 

65: 2 – 7; Párducz, 1952, tab. 54: 1 – 5, 55: 1 – 3). Najstaršie exempláre týchto falér sa objavujú v závere 6. stor. 

pred Kr., hoci ide o typ ozdôb ohlávky, ktorý sa používal pomerne až do záveru 5., príp. začiatku 4. stor. pred 

Kr. (Kozubová, 2011a, 84; Parzinger, 1989, príloha 1; Parzinger – Barth – Nekvasil, 1995, 73, 269).
175

 Nedávno 

publikované hroty šípov variantu I1 z hrobu 30 na pohrebisku Tiszavasvári-Csárdapart nemožno na základe málo 

citlivých sprievodných nálezov presnejšie datovať (Kemenczei, 2009, 154, tab. 119: 11 – 13). Naopak, keramický 

inventár zo sídliskového objektu 114 zo sídliska v Sé-Doberdó v Zadunajsku, v ktorom sa vyskytol jeden exemplár 

hrotu šípu variantu I1, ukazuje na datovanie do neskorej doby halštatskej, príp. už do stupňa LTA (Gál – Molnár, 

2004, 162, tab. 13: 1).  

Variant I2 – subvarianty I2a, I2b, I2c – žiarové hroby 17/52 (tab. 5: 10), 39/53 (tab. 11: 8), 86/54 (tab. 26: 27), 

117/54 (tab. 35: 11) a kostrové hroby 120/53 (tab. 50: 4, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19), 220/54 (tab. 75: 27), 254/54 

(tab. 82: 3) a 269/54 z Chotína IA (tab. 85: 13 – 20); hroby 1/61 (tab. 90: 6, 7, 12), 49/61 (tab. 102: 9, 12), 68/62 

(tab. 109: 8) a 88/62 (tab. 114: 6) z Chotína IB. 

S prihliadnutím na relatívne dobre datovateľné sprievodné nálezy (napríklad sklenené koráliky s vrstvenými 

očkami, kruhový šperk – náramky, súčasti konských postrojov, železné čakany) môžeme výskyt hrotov šípov 

variantu I2 na juhozápadnom Slovensku časovo ohraničiť jednak celým 6. storočím pred Kr. (kostrový hrob 1/61 

z Chotína IB), jednak záverom 6. až prvou polovicou 5. storočia pred Kr. (žiarový hrob 39/53 a kostrový hrob  

220/54 z Chotína IA: Kozubová, 2009, 73; 2011a, 81, 90). Kostrové hroby 120/53 (Kozubová, 2011a, 76) a 254/54 

z Chotína IA, kostrové hroby 49/61 (Kozubová, 2008, 73) a 68/62 z Chotína IB, rovnako ako žiarový hrob 7/1957 

zo Senca-Štrkovej kolónie (tab. 119) môžeme datovať do druhej polovice 6. storočia pred Kr. (Kozubová, 2010a, 

74). Žiarový hrob 86/54 z Chotína IA patrí na základe sprievodných bronzových šupín z panciera do prvej polo-

vice 6. stor. pred Kr. (ibidem, 74), čomu neprotirečí ani sprievodná nádoba – veľká dvojkónická váza so štyrmi 

výčnelkami na maximálnom vydutí (tab. 26: 20), ktoré sa spravidla objavujú v nálezových celkoch datovaných 

do 7. a 6. stor. pred Kr. (Romsauer – Pieta, 1992, 217). Pre časové zaradenie žiarového hrobu 7/1957 zo Senca-

Štrkovej kolónie je smerodajný bronzový náramok, zdobený na oboch koncoch skupinkou rýh (tab. 120: 5; Par-

zinger – Barth – Nekvasil, 1995, 41). Žiarový hrob 17/52 z Chotína IA neobsahoval žiadne sprievodné nálezy.  

V kostrovom dvojhrobe 88a, b/62 z Chotína IB sa vyskytol zriedkavý typ hlbokej misy kónického tvaru (tab. 

114: 4), aký pochádza aj z kostrového hrobu 68/62, preto rovnaké časové zaradenie ako pri hrobe 68/62, a to do 

druhej polovice 6. stor. pred Kr., predpokladáme aj v prípade hrobu 88/62. Esovito profilovaná misa zo žiarového 

hrobu 117/54 z Chotína IA (tab. 35: 13) nachádza svoje analógie v kostrovom hrobe 6/1957 zo Senca-Štrkovej 

kolónie (tab. 118: 6), ktorý patrí na základe bronzového náramku rovnakého typu ako zo žiarového hrobu 7/1957 

na rovnakom pohrebisku do druhej polovice 6. stor. pred Kr. (tab. 118: 5). Kostrový hrob 254/54 z Chotína IA 

obsahoval bronzový náramok so široko preloženými odseknutými koncami zdobenými skupinkami priečnych rýh 

subvariantu I1b (tab. 82: 5), ktorý na základe nálezov analogických náramkov z pohrebísk vo východnom Ma-

ďarsku môžeme datovať do druhej polovice 7. až záveru 6., príp. do začiatku 5. stor. pred Kr. S prihliadnutím na 

datovanie väčšiny hrotov šípov variantu I2 na chotínskych pohrebiskách, pri chronologickom zaradení kostrového 

hrobu 254/54 sa tak prikláňame k druhej polovici 6. stor. pred Kr.  

                                                                 
175 Faléry typu Magdalenska gora z niektorých hrobov koní z pohrebiska Szentes-Vekerzug sú potiahnuté striebornou fóliou 

(Csallány – Párducz, 1944 – 1945; Párducz, 1952; 1954; 1955) a práve tento typ povrchovej úpravy ozdôb ohlávky je ob-
zvlášť častý na nálezoch z 5. stor. pred Kr. (Metzner-Nebelsick, 2002, 314 nn.).  
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Obr. 29 Chotín IA, IB. Hroty šípov typov I a II (podľa Kozubová, 2009, obr. 1) 

 

Hroty šípov variantu I2 nie sú na lokalitách vo východnom Maďarsku veľmi početné, ale na základe chrono-

logicky citlivých sprievodných nálezov z väčšiny hrobových celkov je nepochybné, že tu používali počas dlhého 

časového úseku vymedzeného druhou polovicou 7./prelomom 7. a 6. storočia až prvou polovicou 5. storočia pred 

Kr. (Kozubová, 2009, 72 n.). 

Variant I3 – subvarianty I3a, I3b, I3c – žiarové hroby 18/52 (tab. 5: 31), 22/52 (tab. 6: 10), 87/54 (tab. 27: 3), 

96/54 (tab. 30: 6), 117/54 (tab. 35: 10, 12) a kostrové hroby 120/53 (tab. 50: 9, 13, 16), 210/54 (tab. 73: 12, 14), 

220/54 (tab. 75: 28), 233/54 (tab. 77: 14) a 262b/54 (tab. 84: 8) a birituálny hrob 248a, b/54 (tab. 80: 2, 4, 7) 

z Chotína IA; kostrové hroby 1/61 (tab. 90: 10, 13) a 49/61 (tab. 102: 6, 7, 8) z Chotína IB. 

Typologicko-chronologická analýza hrotov šípov variantu I3 síce ukázala, že nie sú príliš spoľahlivým chro-

nologickým indikátorom, avšak na základe sprievodných nálezov (najmä kovaní tulcov na šípy a súčastí konských 

postrojov) predsa len môžeme spodnú hranicu ich výskytu na chotínskych pohrebiskách ohraničiť prvou polovicou 

5. storočia pred Kr. (kostrový hrob 220/54 z Chotína IA: Kozubová, 2011a, 90), s ťažiskom ich výskytu v druhej 

polovici 6. storočia pred Kr. (žiarový hrob 87/54 a 117/54 a kostrový hrob 120/53 z Chotína IA, kostrový hrob 

49/61 z Chotína IB; žiarový hrob 7/1957 zo Senca-Štrkovej kolónie; žiarový hrob 17 z Mane; Kozubová, 2009, 

76 n.). Kostrový hrob 1/61 z Chotína IB patrí rámcovo do 6. stor. pred Kr. Kostrový hrob 210/54 z Chotína IA 

datuje nález bronzovej hladkej terčovitej faléry malých rozmerov s neúplným tyčinkovitým uškom na spodnej 
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strane typu Algyő (tab. 73: 10; Bende, 2003, 67, obr. 4: 3 – 10, 12, 5: 1 – 4, 6) do záveru 6. storočia až prvej 

polovice 5. stor. pred Kr. (Kozubová, 2011a, 87). Správnosť uvedeného datovania čiastočne potvrdzuje aj poloha 

daného hrobu v rámci plochy pohrebiska, ktorý sa nachádzal v tesnej blízkosti kostrového hrobu 220/54 (plán 1). 

Pri zaradení žiarového hrobu 96/54 z Chotína IA do prvej polovice 5. stor. pred Kr. sa opierame jednak o jeho 

polohu v blízkosti kostrových hrobov 210/54 a 220/54, jednak o sprievodné nálezy v podobe kančieho kla a medve-

dieho zubu so závesným otvorom, ktoré sa v podmienkach oboch hodnotených pohrebísk vyskytli iba v tomto 

hrobe a v hrobe 220/54 (tab. 30: 5, 8). Žiarový hrob 18/52 z Chotína IA obsahoval iba bronzové fragmenty značne 

deformované žiarom a v kostrovom hrobe 262b/54 sa okrem hrotu šípu nevyskytli žiadne ďalšie nálezy.  

Výskyt nálezov hrotov šípov variantu I3 na lokalitách vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku môžeme 

ohraničiť druhou polovicou/záverom 7. stor. pred Kr. až prvou polovicou 5. stor. pred Kr. (Kozubová 2009, 74 nn.). 

Typ II – trojkrídelkovito-trojhranné hroty šípov  

V rámci typu II sú v hodnotenom súbore zastúpené len dva varianty a všetky subvarianty. 

Variant II2 – subvarianty II2a, II2b, II2c – žiarové hroby 40/53 (tab. 11: 34), 81/54 (tab. 25: 7), 89/54 (tab. 

28: 4), 96/54 (tab. 30: 10), 118/54 (tab. 35: 6) a kostrové hroby 120/53 (tab. 50: 7, 8, 12), 167/53 (tab. 62: 46), 

197/54 (tab. 71: 3), 210/54 (tab. 73: 11) a 252/54 (tab. 81: 6) z Chotína IA; kostrové hroby 1/61 (tab. 90: 4, 8, 9, 

11) a 49/61 (tab. 102: 10, 11) z Chotína IB. 

Keďže ťažisko výskytu hrotov šípov variantu II2 sa nachádza na území rozšírenia vekerzugskej kultúry a v su-

sedných oblastiach sú ich nálezy zastúpené iba v malom množstve, môžeme variant II2 označiť aj ako variant Cho-

tín (Kozubová, 2009, 78).  

Na základe chronologicky signifikantných nálezov môžeme konštatovať, že vo vekerzugskej kultúre boli hroty 

šípov variantu II2 najviac rozšírené v 6. storočí pred Kr., najmä v jeho druhej polovici (žiarový hrob 81/54 a kos-

trový hrob 120/53 z Chotína IA, kostrový hrob 49/61 z Chotína IB; žiarový hrob 7/1957 zo Senca-Štrkovej kolónie; 

žiarový hrob 17 z Mane; Kozubová, 2009, 78). Sprievodné nálezy sklenených korálikov s vrstvenými očkami zo 

žiarového hrobu 40/53 z Chotína IA (tab. 11: 26, 27), ako aj kostrový hrob 210/54 dokladajú, že s používaním 

hrotov šípov variantu II2 musíme počítať ešte v priebehu prvej polovice 5. storočia pred Kr. (ibidem, 2009, 78). 

Do druhej polovice 6. stor. pred Kr. patrí žiarový hrob 81/54 z Chotína IA, v ktorom sa vyskytla misa vyrobená 

na kruhu s okrajom zosilneným na vonkajšej strane a odsadeným od tela vodorovnou ryhou (tab. 25: 4). Identická 

misa pochádza z kostrového hrobu 48 z pohrebiska Histria-Bent, datovaného do rozpätia rokov 550 – 500 pred 

Kr. (Teleaga – Zirra, 2003, 21, tab. 20: 5). V žiarovom hrobe 89/54 sa okrem tohto hrotu šípu vyskytlo len že-

lezné šidlo a hrot šípu v žiarovom hrobe 118/54 predstavoval jediný nález. V prípade kostrového hrobu 197/54 

z Chotína IA predpokladáme na základe nálezu železného hrotu oštepu jeho zaradenie do druhej polovice 6. stor. 

pred Kr.  

Variant II3 – subvarianty II2a, II2b, II2c – kostrový hrob 210/54 (tab. 73: 13) a birituálny hrob 248a, b/54 

(tab. 80: 3, 6) z Chotína IA; kostrový hrob 1/61 (tab. 90: 3, 5, 14, 15) z Chotína IB. 

Sporadický výskyt nálezov hrotov šípov variantu II3 zaznamenávame nielen v inventári hrobov na chotínskych 

pohrebiskách, ale aj na ostatných pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku, kde na základe 

hrobu 191 na pohrebisku Csanytelek-Újhalastó (Galántha, 1986, tab. 3: 3) môžeme s jeho prvým výskytom počítať 

najneskôr na prelome 7. a 6. storočia pred Kr. (Kozubová, 2009, 80). Výskyt hrotov šípov tohto variantu v 6. stor. 

pred Kr. potvrdzuje kostrový hrob 1/61 z Chotína IB a na základe kostrového hrobu 210/54 z Chotína IA je zrejmé, 

že pretrváva ešte do prvej polovice 5. stor. pred Kr. 

Typ III – dvojkrídelkovité hroty šípov 

Typ III je v hodnotenom súbore z chotínskych pohrebísk zastúpený iba jedným bronzovým exemplárom so 

skrytou tuľajkou zo žiarového hrobu 22/52 z Chotína IA (tab. 6: 8). Priame analógie k hrotom šípov typu III sú  

v susedných oblastiach nanajvýš zriedkavé. Na základe železného zubadla variantu II1 (tab. 6: 18) a s prihliad-

nutím na datovanie dvojkrídelkovitých hrotov šípov so skrytou tuľajkou a trojuholníkovým tvarom listu v seve-

ropontskej oblasti, príp. v juhovýchodnej Európe nemôžeme žiarový hrob 22/52 datovať neskôr ako do záveru  

6. storočia pred Kr. (Kozubová, 2009, 81; 2011a, 79 n.). Väčšina zubadiel variantu II1 patrí na základe chrono-

logicky signifikantných sprievodných nálezov najmä do druhej polovice 7. až prvej polovice 6. storočia pred Kr.  

Na základe niektorých lokalít z Karpatskej kotliny môžeme konštatovať, že najstaršie hroty šípov so skrytou 

tuľajkou sa tu objavili už v priebehu druhej polovice 7. storočia pred Kr., príp. na prelome 7. a 6. storočia pred Kr. 

Bežne používaným typom diaľkovej zbrane sa tu stali až v priebehu prvej polovice 6. storočia pred Kr. a značnú 

obľúbenosť dosiahli pravdepodobne až od polovice 6. storočia pred Kr. Niektoré nálezy zo severného Kaukazu 

však môžu indikovať prvý výskyt trojkrídelkovitých hrotov šípov so skrytou tuľajkou už v závere prvej polovice 

7. storočia pred Kr. (Kozubová, 2009, 96 n.). Tieto sú však natoľko málopočetné, že neumožňujú toto zistenie 
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zovšeobecniť. V prípade chotínskych pohrebísk sa skôr prikláňame k názoru, že najstaršie hroby s hrotmi šípov 

so skrytou tuľajkou patria rámcovo až do prvej polovice 6. storočia pred Kr. Na lokalitách vekerzugskej kultúry 

z juhozápadného Slovenska nie sú zastúpené typologicky staršie hroty šípov východného typu, ktoré reprezentujú 

najmä dvojkrídelkovité, trojkrídelkovité a trojhranné hroty s rôzne dlhou vysunutou tuľajkou so spätným háčikom 

alebo bez neho. Chronologicky mladšie trojkrídelkovité a trojhranné hroty šípov s vysunutou tuľajkou zo 6. a prvej 

polovice 5. storočia pred Kr., ktoré sa sporadicky vyskytujú vo východnom Maďarsku, majú na rozdiel od typolo-

gicky starších hrotov šípov zo 7. storočia pred Kr. subtílnejší list a zreteľne kratšiu tuľajku, ktorú môžeme považo-

vať za prototyp k skrytej tuľajke nášho subvariantu c. Môžeme konštatovať, že pokiaľ sa hroty šípov východného 

typu so skrytou tuľajkou v nálezových celkoch vekerzugskej kultúry nevyskytli spolu s dobre datovateľnými pred-

metmi, neplnia samy osebe funkciu chronologického kritéria.  

Iba časť variantov hrotov šípov typu I a II má priame analógie v stepnej a lesostepnej oblasti severného Pri-

čiernomoria. Týka sa to najmä variantu I3 (subvariant b), ktorý je pre túto oblasť obzvlášť charakteristický, a to 

najmä v stredoskýtskom období, hoci tu pretrváva ešte do začiatku neskoroskýtskeho obdobia (Polin, 1987, 28 nn.). 

V tejto súvislosti je však potrebné prehodnotiť datovanie najstarších hrotov šípov so skrytou tuľajkou v severo-

pontskej oblasti práve na základe nových poznatkov o ich časovom výskyte nielen v Karpatskej kotline, ale aj vo 

východoegejskej oblasti a v juhovýchodnej Európe. V tomto smere sa ako obzvlášť dôležitou lokalitou javí sídlisko 

Stará Smyrna v severnej časti maloázijského pobrežia Turecka, pretože zo zánikového horizontu tohto sídliska, 

datovaného na základe keramiky najnovšie do prelomu 7. a 6. storočia pred Kr., pochádza početný súbor bronzových 

hrotov šípov východného typu so skrytou tuľajkou (Boardman, 1967, 405, obr. 148; Hannestad, 1996, 43 n.). Po-

dobné datovanie ako v prípade Starej Smyrny sa vzťahuje aj na niektoré sídliskové nálezy z juhovýchodoalpskej 

oblasti, ktoré možno dávať do súvisu s vekerzugskou kultúrou (Kozubová, 2009, 97; Teržan, 1990, 42 n., 54 n.; 

1998, 524, tab. 5: 13, 14). Varianty I1 a I2 sú v severopontskej oblasti, podobne ako vo vekerzugskej kultúre do-

ložené iba sporadicky, zatiaľ čo hroty šípov typologicky blízke variantu I3 sú tu frekventovanejšie ako vo veker-

zugskej kultúre (Kozubová, 2009, 97). Značná časť chronologicky mladších hrotov šípov patrí v severnom Pričier-

nomorí k typom/variantom morfologicky odlišným od variantov typu I a II, rozšíreným vo vekerzugskej kultúre. 

List hrotov šípov má najčastejšie trojuholníkový, príp. „mandľovitý“ tvar, zatiaľ čo „vežovitý“ tvar je tu zastú-

pený iba malým počtom exemplárov a v prevažnej miere ide o hroty s krátkou vysunutou tuľajkou mladšieho typu. 

Preto môžeme vežovitý tvar listu hrotov šípov východného typu považovať za lokálne špecifikum vekerzugskej 

kultúry. Krídelká severopontských hrotov šípov sú väčšinou na dolnom konci rovno zrezané (subvariant b), sub-

variant a sa výraznejšie uplatnil až na hrotoch šípov z 5. a zo 4. storočia pred Kr. a subvariant c je doložený zried-

kavo.
 
Varianty II2 a II3 nemajú medzi nálezmi zo severného Pričiernomoria blízke paralely a vo vekerzugskej 

kultúre ich preto môžeme považovať za prejav lokálneho vývoja hrotov šípov východného typu. Územne vzdia-

lenejšie paralely nachádza variant II3 iba v nálezoch z dolného Povolžia a južného Priuralia. Aj napriek výrazným 

morfologickým podobnostiam medzi hrotmi šípov vekerzugskej kultúry a hrotmi šípov kultúr a kultúrnych skupín 

tzv. východných spoločenstiev, spočívajúcich v ich spoločnom pôvode sme dospeli k záveru, že v oboch spo -

menutých kultúrnych celkoch sa vývoj mladších hrotov šípov východného typu uberal v prevažnej miere vlastným 

smerom, o čom svedčí výskyt práve mnohých lokálnych variantov. Uvedené konštatovanie sa vzťahuje aj na nie-

ktoré typy starších a mladších hrotov šípov z Povolžia a Priuralia. Toto zistenie sa nevzťahuje na staršie hroty šípov 

východného typu, ich nálezy z Karpatskej kotliny majú v severopontsko-kaukazskej oblasti početnejšie paralely 

ako typy mladšie (Kozubová, 2009, 97 n.).  

Typ VI – hroty šípov západného typu  

Typ VI zastupujú železné ploché dvojkrídelkovité hroty šípov so zahrotenými spätnými háčikmi a s tŕňom slú-

žiacim na upevnenie na drevenú násadu. List má trojuholníkový tvar (obr. 30). Hroty šípov tohto typu sa našli  

v kostrovom hrobe 50a/61 z Chotína IB (tab. 104: 9 – 12). Na základe nálezu spevňovacieho kovania tulca na šípy 

zaraďujeme hrob 50a/61 do stupňa HD2, čiže do druhej polovice 6. stor. pred Kr. podľa konvenčného datovania 

(Kozubová, 2009, 87).  

3.4.1.1.2. Kovania tulcov na šípy  

Kovania tulcov na šípy tvoria kvantitatívne malú skupinu nálezov, sčasti špecifickú výlučne pre vekerzugskú 

kultúru. Z hľadiska funkcie a tvaru ich môžeme rozdeliť na dve základné skupiny, a to na spevňovacie plechové 

kovania okrajov a dien a na ozdobné kovania v tvare kríža (obr. 30). Uvedené členenie zároveň odráža aj hľadisko 

pôvodu týchto predmetov. Zatiaľ čo ťažisko výskytu spevňovacích kovaní okrajov a dien tulcov sa nachádza  

v oblasti severozápadohalštatskej kultúry a nálezy zo Zadunajska a juhozápadného Slovenska predstavujú vý-

chodnú okrajovú zónu ich rozšírenia, sú ozdobné kovania tulcov/gorytov v tvare kríža charakteristické práve pre 

východokarpatský región (vekerzugská kultúra, ciumbrudská skupina a skupina Bîrseşti), a k niektorým z nich na-

chádzame paralely v stepnej a lesostepnej zóne severného Pričiernomoria (Kozubová, 2009, 99). 
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Spevňovacie kovania okrajov a dien tulcov na šípy 

Jediné spevňovacie kovanie okraja alebo dna tulca na šípy v rámci vekerzugskej kultúry pochádza z kostrového 

hrobu 50a/61 z Chotína IB (tab. 104: 2). Kovanie, ktoré môžeme považovať za najvýchodnejší nález týchto kovaní 

západného, resp. halštatského typu, môžeme s ohľadom na datovanie identického kovania zo žiarového hrobu 21 na 

pohrebisku Halle-Trotha zaradiť do stupňa HD2, resp. do druhej polovice 6. stor. pred Kr. podľa konvenčného  

datovania (Kozubová, 2009, 100; Müller, 1993, 438, obr. 10: 5). 

Celkový charakter hrobovej výbavy dospelého muža pochovaného v kostrovom hrobe 50a/61 z Chotína IB 

ukazuje, podobne ako v prípade už spomenutého žiarového hrobu 56/53 z Chotína IA (pravdepodobne žena), na 

pohreb cudzinca. Spevňovacie kovania okrajov a dien tulcov na šípy, rovnako ako železné hroty šípov typu VI 

predstavujú v materiálnej náplni vekerzugskej kultúry cudzí prvok a ich výskyt vo vekerzugskej kultúre nemusí byť 

iba výsledkom regionálnych kontaktov so susednými oblasťami halštatskej kultúry, ale aj dokladom prítomnosti 

cudzincov pochovaných na pohrebiskách vekerzugskej kultúry. V prípade tohto hrobu z Chotína IB o tom svedčí 

jednak spoluvýskyt tulca a hrotov šípov západného typu, jednak absencia keramiky typickej pre vekerzugskú kultú-

ru (Kozubová, 2009, 100).  

Ozdobné kovania tulcov/gorytov v tvare kríža 

Všetky hodnotené kovania nielen z chotínskych pohrebísk, ale z celého územia rozšírenia sú tvarovo jednotné 

a na vnútornej strane majú dve vodorovne umiestnené masívne ušká na upevnenie. Jedno z ušiek je umiestnené 

na konci dlhšieho ramena a druhé v mieste stretu bočných ramien. Ozdobné kovania tulcov na šípy môžeme na 

základe charakteru výzdoby rozdeliť na dva typy. Kovania v tvare kríža sú z hľadiska funkcie najčastejšie inter-

pretované ako ozdobné súčasti tulcov na šípy, avšak v prípade niektorých ukrajinských lokalít, ako aj kovaní  

z Karpatskej kotliny nemôžeme vylúčiť ich prípadné použitie ako ozdobných prevliečok ohlávky konskej uzdy. 

Zoomorfne zdobené exempláre (typ I) tvoria až dve tretiny všetkých kovaní (Kozubová, 2009, 101). 

 

 
 

Obr. 30 Chotín IA, IB. Hroty šípov typu VI a kovania tulcov na šípy 
 

Typ I – zoomorfne zdobené kovania 

Liate bronzové kovania majú bočné ramená a stredovú časť zdobenú zoomorfne v tzv. skýtskom zvernom štýle. 

Typ I môžeme na základe výzdobných motívov ďalej členiť na dva varianty, v prípade ktorých výzdoba nadobúda 

plastický charakter (Kozubová, 2009, 101). Kým variant I1 je doložený v Chotíne IA a v Modranoch, variant I2 

pochádza z kostrového hrobu z 1934 zo Želiezoviec (Fettich, 1934, tab. 13: 1 – 5; Kemenczei, 2005, obr. 3: 1 – 5).
176

 

                                                                 
176 Kovania variantu I2 majú bočné ramená prelamovaním vytvarované do podoby značne štylizovanej postavy mačkovitej 

šelmy, zobrazenej z profilu. V stredovej časti je umiestnený motív „zvinutého zvieraťa“. Plastická výzdoba dlhšieho ramena 

má výslovne dekoratívny charakter a nemožno ju bližšie špecifikovať. Celkovým prevedením výzdoby a vyhotovením boč-

ných ramien sa kovanie zo Želiezoviec podstatne odlišuje od ostatných kovaní z Rumunska a z Ukrajiny. Najviac sa blíži 

kovaniam z Mezőlaku (Fettich, 1934, tab. 9: 1; Kemenczei, 1986, obr. 2: 4) a z Budajenő (Párducz, 1954, obr. 31: 1, Kemen-

czei, 1986, obr. 2: 1), ktoré ale nemajú známe nálezové okolnosti (bližšie pozri Kozubová, 2009, 105 n.). Ju. B. Polidovič 

zaraďuje exempláre zo Želiezoviec a Mezőlaku ku kovaniam 1. skupiny/typ 4 (Polidovič, 2000, 37, obr. 1: 4 – 9, 2: 7). K nim 

patrí aj kovanie z pohrebiska Teiuş, rovnako s nejasnými nálezovými okolnosťami (Vasiliev 1980, tab. 21: 1). 
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Variant I1 

Kovania variantu I1 sú doložené z kostrového hrobu 40/52 z Chotína IA a zo žiarového hrobu 17 z Modrian. 

Pri prvom exemplári sú bočné ramená vytvarované do podoby hlavičky orla s výrazným zobákom a kruhovým 

okom a v stredovej časti kovania je umiestnený motív „zvinutého zvieraťa“ (Rolltier). Plasticky zdobené je aj 

dlhšie rameno (tab. 43: 3). V prípade kovania z Modrian sú konce hladkých bočných ramien schematicky stvár-

nené do podoby hlavičky orla. Výzdoba dlhšieho ramena pozostáva z troch za sebou kráčajúcich postáv zvierat, 

pravdepodobne panterov alebo iných mačkovitých šeliem, ktoré sú zobrazené z profilu a smerujú doprava (Dušek, 

1976, obr. 8: 4; Kozubová, 2009, 101). 

Kovanie z kostrového hrobu 40/52 z Chotína IA môžeme s prihliadnutím na jeho výrazné podobnosti s ko-

vaniami z Olbie (hrob 12/1910: Skudnova, 1988, 55) a z Törökszentmiklósa-Surján (žiarový hrob 90: Csalog – 

Kisfaludi, 1985, obr. 5: 7) a na základe sprievodných nálezov prevliečok typu II (pozri podkapitolu 3.5.1.2.2.) 

spoľahlivo datovať do prvej polovice 6. storočia pred Kr. (Kozubová, 2009, 102, 104 n.; 2011a, 90). 

Typ II – geometricky zdobené kovania 

Kovania typu II sú výzdobne jednotné a všetky ramená sú zdobené priečnymi ryhami. Bočné ramená sú na kon-

coch rozšírené do podoby kruhu, v ktorého strede sa nachádza pravidelný otvor, ktorého funkcia nie je známa. Ko-

vania sú z vnútra duté a majú oblúkovitý prierez. Okrem žiarového hrobu 87/54 z Chotína IA (tab. 27: 5) sa ďalšie 

identické kovanie v rámci územia Slovenska vyskytlo ešte v žiarovom hrobe 17 z Mane (Benadik, 1983, tab. 2: 4). 

Obe kovania z Chotína IA a z Mane zaraďujeme na základe pomerne spoľahlivého časového datovania iden-

tického kovania z kostrového hrobu 7 z Băiţa do druhej polovice 6. storočia pred Kr., čo potvrdzujú aj sprievodné 

nálezy hrotov šípov (Kozubová, 2009, 106).  

Na celom území rozšírenia sa ozdobné kovania tulcov/gorytov v tvare kríža objavujú v približne rovnakom 

časovom úseku a k najstarším patria exempláre z prvej polovice 6. storočia pred Kr. Hoci nie je tvar krížových 

ozdobných kovaní pre severopontskú oblasť typický, ich výzdoba pozostáva z prvkov charakteristických práve 

pre výtvarné umenie skýtskej a jej príbuzných kultúr eurázijských nomádov. Kvantitatívne menšiu skupinu nále-

zov tvoria geometricky zdobené, ako aj hladké kovania, ktoré pochádzajú výlučne z Karpatskej kotliny. V súvislosti 

s najstarším výskytom kovaní tulcov na šípy v Karpatskej kotline je potrebné poukázať na dva špecifické kostené 

nálezy, a to na predmet v tvare štylizovanej zvieracej postavy (kôň?) z hrobu 31 z  Törökszentmiklósa-Surján  

z druhej polovice až záveru 7. storočia pred Kr. a na jedinečné kostené kovanie tulca na šípy z hrobu 320 z Tiszalö-

ku-Börtön, ktorého datovanie do druhej polovice, resp. záveru 7. stor. pred Kr. nepriamo umožňujú sprievodné 

keramické nálezy (Csalog – Kisfaludi, 1985, 311, 326, obr. 2: 13; Kemenczei, 1986, 127, 132, obr. 6: 12; Kozu-

bová, 2008, 73; 2009, 109 n.; Scholtz, 2006, obr. 5: 2, 7: 8). Vzhľadom na dobre datovateľné sprievodné nálezy 

niektorých kovových kovaní v tvare kríža z hrobových celkov vekerzugskej kultúry môžeme konštatovať, že sa 

používali v priebehu celého 6. storočia pred Kr., pričom zoomorfne zdobené kovania sa vo svojom výskyte ob-

medzujú najmä na prvú a kovania s geometrickou výzdobou na druhú polovicu uvedeného storočia. V severnom 

Pričiernomorí je sporadické pretrvávanie kovaní do polovice 5. storočia pred Kr. príznačné najmä pre kovania   

1. skupiny/typ 4 podľa Polidoviča. Uvedené datovanie nepriamo potvrdzuje aj ikonografický doklad existencie 

krížových kovaní tulcov/gorytov na šípy na kamennom reliéfe z apadany v Perzepolise z obdobia vlády Darea I 

(522 – 486 pred Kr.; Koch, 1992, 125, obr. 85). V Rumunsku spadá výskyt kovaní v tvare kríža do druhej polovice 

6. storočia pred Kr. (Kozubová, 2009, 110).  

Na chotínskych pohrebiskách obsahovalo diaľkové zbrane dokopy 29 hrobových celkov. Kovanie tulca na šípy  

v tvare kríža z kostrového hrobu 40/52 z Chotína IA sme sem nezaradili, pretože v danom prípade predpokladá-

me už jeho sekundárne použitie ako ozdoby ohlávky uzdy. Z hľadiska celkového počtu hrotov šípov v inventári 

jedného hrobového celku sú na chotínskych pohrebiskách zastúpené tri skupiny hrobov: hroby, v ktorých inven-

tári sa našiel iba jeden hrot šípu (59 %); menej časté sú hroby s dvoma až šiestimi hrotmi (28 %) a kvantitatívne 

najmenšiu skupinu tvoria hroby s ôsmimi až šestnástimi exemplármi (13 %) (Kozubová, 2009, 89). V prevažnej 

väčšine prípadov tu zaznamenávame samostatný výskyt hrotov šípov, ktorý je doložený v sedemnástich hroboch, 

z nich v žiarovom hrobe 87/54 z Chotína IA a v kostrovom hrobe 50a/61 z Chotína IB boli hroty šípov kombino-

vané aj so súčasťami tulcov na šípy. Pre zvyšných dvanásť hrobov je charakteristická ich vzájomná kombinácia 

tak s ďalšími kategóriami zbraní, ako aj s konským postrojom. Až v piatich hroboch registrujeme kombináciu  

diaľková zbraň – bodná zbraň s rukoväťou (dlhý bojový nôž) a vo dvoch hroboch sa zistila kombinácia diaľková 

zbraň – bodná zbraň s násadou (hrot kopije či oštepu). Iba jeden hrob dokladá spoluvýskyt diaľkových zbraní 

s úderovými zbraňami (čakan) a rovnako v jednom hrobe sa vyskytli súčasti šupinových pancierov. V prípade 

uvedených hrobov ide o lukostrelcov – pešiakov. Špecifické sú hroby, v ktorých boli diaľkové zbrane kombino-

vané s atribútmi jazdcov, a to s konským postrojom, resp. s predmetmi spätými s jazdectvom (napríklad súčasti 

rúčok nagajok). Tieto sa našli v štyroch hroboch, pričom vo dvoch z nich bol doložený samostatný výskyt diaľ-

kových zbraní a v ďalších dvoch ich kombinácia či s bodnými, alebo s úderovými zbraňami. Pohlavie a vek štyroch 

jedincov neboli určené ani antropologicky a na základe nevýraznej hrobovej výbavy ani archeologicky. V troch 
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hroboch boli pochované ženy a v jednom nedospelý jedinec – dieťa. Ide však výlučne o hroby so samostatným 

výskytom diaľkových zbraní a až na hrob 39/53 z Chotína IA s dvoma exemplármi všetky patria do prvej skupiny 

hrobov vyčlenenej na základe početnosti hrotov šípov v inventári jedného nálezového celku. Ako sme už niekoľ-

kokrát spomenuli, prítomnosť jedného či dvoch hrotov šípov v hroboch žien a detí má pravdepodobne symbolický 

význam a súvisí s ich ochrannou funkciou (amulet) a v niektorých prípadoch nemôžeme vylúčiť ani funkciu 

indikátora vyššieho sociálneho postavenia týchto osôb (pozri kapitolu 7).  

3.4.1.2. Bodné zbrane 
V hodnotenom súbore militárií sú zastúpené dve kvantitatívne nevýrazné kategórie bodných zbraní: bodné zbra-

ne s násadou reprezentujú hroty kopijí a oštepov a bodné zbrane s rukoväťou predstavujú železné bojové nože, 

ktoré analyzujeme spolu s nákončiami ich pošiev. 

3.4.1.2.1. Hroty kopijí a oštepov  

Hroty kopijí a oštepov (obr. 31) sú vyrobené výlučne zo železa. Jeho nevýhodou je malá odolnosť proti vonkaj-

ším vplyvom prostredia, o čom svedčí okrem značne skorodovaného povrchu predmetov aj neúplný stav ich za-

chovania. Práve ten výraznou mierou sťažuje nielen ich typologické členenie, ale aj vzájomné porovnanie v rámci 

jednotlivých lokalít vekerzugskej kultúry na jednej strane a porovnanie s nálezmi zo susedných oblastí na strane 

druhej. Porovnanie a typologické členenie tiež sťažuje často nedostačujúci stav publikovaných prác o väčšine 

hrotov kopijí z lokalít vekerzugskej kultúry z východného Maďarska.
177

 Pri vypracovaní typologickej klasifikácie 

hrotov kopijí a oštepov sme zohľadnili nielen ich nálezy z chotínskych pohrebísk, ale aj nálezy z ďalších pohre-

biskových lokalít vekerzugskej kultúry na juhozápadnom Slovensku.  

Hroty kopijí vekerzugskej kultúry typologicky zhodnotil J. Chochorowski (1985a, 101 nn., obr. 32).
178

 Na ju-

hozápadnom Slovensku sa hroty kopijí vyskytli v Chotíne IA, v Senci-Štrkovej kolónii, v Mani a v Bučanoch 

(spolu osem kusov). Hrot kopije zo žiarového hrobu 12 z Mane nemožno na základe fragmentárneho stavu zacho-

vania priradiť ku konkrétnemu nami vyčlenenému typu (Benadik, 1983, tab. 1: 8). Z Chotína IA pochádza aj jeden 

hrot oštepu, ktorý v danej práci preto neposudzujeme samostatne, ale spolu s hrotmi kopijí.  

Bodné zbrane s násadou môžeme rozdeliť do piatich typov. Pri ich klasifikácii sme použili dve nasledujúce 

kritériá: tvar listu a pomer dĺžky tuľajky k celkovej dĺžke hrotu. Typy I – IV patria ku kopijam, typ V k oštepom. 

K našim vyčleneným typom uvádzame v zátvorkách prípadné zodpovedajúce typy podľa J. Chochorowského. 

Typ I – dlhé hroty kopijí s kruhovým listom a s dlhou tuľajkou (typ 3 podľa J. Chochorowského) 

Pre hroty typu I je charakteristický štíhly kruhový list s plynulým prechodom od kŕčka a najväčšou šírkou v dol-

nej tretine dĺžky listu, prítomnosť stredového rebra a štíhla tuľajka bez spevňovacieho prstenca. Celková dĺžka 

hrotu presahuje 30,0 cm. V rámci typu I rozlišujeme dva varianty. 

Variant I1 

Vyznačuje sa veľmi dlhou tuľajkou, ktorej dĺžka tvorí polovicu celkovej dĺžky hrotu. Stredové rebro je výrazné. 

Je doložený iba v Chotíne IA v žiarovom hrobe 110/54 (tab. 34: 1, 2).  

Variant I2 

Dlhá tuľajka tvorí tretinu celkovej dĺžky hrotu. Stredové rebro je najvýraznejšie v dolnej polovici listu, smerom 

k špičke hrotu sa postupne stráca. Variant I2 je zastúpený na pohrebiskách Senec-Štrková kolónia (Chropovský, 

1962, obr. 5: 12) a Bučany (Bujna – Romsauer, 1983, tab. 11: 8).
179

 

Hroty kopijí typu I sú univerzálnym typom bodnej zbrane, čoho dokladom je ich pomerne častý výskyt na lo-

kalitách vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku (napríklad Szentes-Jaksor: Csallány – Párducz, 1944 

– 1945, obr. 33: 12; Szentes-Vekerzug: Csallány – Párducz, 1944 – 1945, tab. 46: 5; Párducz, 1954, obr. 17: 1; 

Heves: Szabó, 1969, tab. 14: 2; Tápiószele: Párducz, 1966, tab. 17: 2, 3, 72: 6; Orosháza-Gyopáros: Juhász, 1976, 

obr. 6: 1; Csanytelek-Újhalastó: Galántha, 1981, 54, obr. 12: 2 alebo Gyöngyös: Kemenczei, 2000, obr. 4: 12).
180

 

Sprievodné nálezy väčšiny z nich neumožňujú ich presnejšie chronologické zaradenie. V žiarovom hrobe 37  

z Bučian sa vyskytol dvojkónický džbánok s uškom vytiahnutým nad okraj a s výzdobou na vydutí v podobe 

plytkých šikmých žliabkov (Bujna – Romsauer, 1983, tab. 11: 13). Takmer identický džbánok so žliabkovanou  
                                                                 
177 J. Chochorowskému (1985a, 101) sa podarilo zo 66 dovtedy známych hrotov kopijí typologicky klasifikovať iba 41 exemplá-

rov. 
178 Zoznam nálezov hrotov kopijí v monografii T. Kemenczeia (2009, 180, zoznam 3) je neúplný, chýbajú v ňom napríklad nálezy 

z Bučian.  
179 Ďalší hrot kopije pochádza z depotu z Nižnej Myšle (Miroššayová, 1987, tab. 2: 10). 
180 Hroty kopijí so štíhlym listom a dlhou tuľajkou sú časté v tých nálezových celkov, na základe ktorých J. Chochorowski 

(1984, 123 nn.; 1998, 477) vyčlenil tzv. horizont vplyvov z prostredia halštatskej kultúry.  
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 Obr. 31 Chotín IA, IB, Senec-Štrková kolónia. Hroty kopijí a oštepov. Rôzne mierky 

výzdobou na vydutí pochádza zo žiarového hrobu 17 z Mane (Benadik, 1983, tab. 2: 6), ktorý patrí na základe 

geometricky zdobeného kovania tulca na šípy typu II podľa A. Kozubovej do druhej polovice 6. stor. pred Kr. 

(Kozubová, 2009, 106). Podobné datovanie preto predpokladáme aj v prípade hrobu 37 z Bučian, a to aj napriek 

tomu, že uvedený hrob patrí podľa H. Parzingera do staršej fázy pochovávania na pohrebisku z druhej štvrtiny  
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5. stor. pred Kr. označovanej aj ako fáza Bučany I, kde popri hrobových celkoch s charakteristickými predmetmi 

vekerzugskej kultúry patria tiež hroby, v ktorých sa objavujú už prvky včasnolaténskej kultúry (Parzinger, 1989, 

105 n.). Avšak ani v hroboch vekerzugskej kultúry, ani v hroboch so včasnolaténskymi prvkami sa nevyskytli 

žiadne nálezy, ktoré nás oprávňujú spoľahlivo označiť obe kultúrne kategórie hrobových celkov za časovo súbežné. 

Uvedený typ džbánkov je síce tvarovo typický pre keramický inventár vekerzugskej kultúry, ale špecifický práve 

prítomnosťou plastickej výzdoby na vydutí. Vo svojom výskyte sa takto zdobené džbánky obmedzujú práve na 

juhozápadné Slovensko a vzhľadom na ich málopočetný výskyt môžeme predpokladať aj ich časovo obmedzené 

použitie, práve v priebehu druhej polovice 6. stor. pred Kr. Rámcovo do 6. stor. pred Kr. môžeme datovať aj žiaro-

vý hrob 110/54 z Chotína IA a žiarový hrob 74/1938 z Tápiószele, kde sa hroty kopijí variantu I1 vyskytli spolu 

so železným nákončím pošvy bojového noža (tab. 34: 3; Párducz, 1966, tab. 17: 6, 8), ktorý je v karpatsko-dunaj-

skom priestore charakteristický pre časový úsek od druhej polovice 7. až záveru 6. stor. pred Kr. (Vulpe, 1990, 

102). Na základe sprievodného nálezu bronzového náramku nášho subvariantu II2a (tab. 34: 4) v žiarovom hrobe 

110/54 z Chotína IA, ktorý vykazuje značné podobnosti s náramkami typu Býčí skála zo stupňa HaD2, nemôžeme 

vylúčiť, že tento hrob patrí do druhej polovice 6. stor. pred Kr. (pozri podkapitolu 3.1.3.1.1.). Hroty kopijí typu I 

sú tiež zastúpené na pohrebiskách ciumbrudskej skupiny a najmä kultúry Ferigile, kde sú datované do rozpätia 

druhej polovice 7. až záveru 6. stor. pred Kr. (Vulpe, 1990, 33, 60, 90, 126).
181 

V juhovýchodoalpskej oblasti hal-

štatskej kultúry sa medzi hrotmi kopijí objavili tiež také, ktoré sú podobné typu I (napríklad Libna: Guštin, 1976, 

tab. 43: 11, 12; Novo mesto: Knez, 1986, tab. 12: 1, 2, 19: 16; Dolenjske Toplice: Teržan, 1976, tab. 20: 2, 29: 3; 

Brezje: Kromer, 1959b, tab. 36: 3, 4; Magdalenska gora: Tecco Hvala – Dular – Kocuvan, 2004, tab. 15: 8, 53: 

6, 79: 8, 128: 41, 162: 1). Hoci je ich stav zachovania vo väčšine prípadov nedostačujúci, môžeme konštatovať, 

že je pre ne typická veľmi dlhá štíhla a občas zdobená tuľajka a výrazné stredové rebro na zväčša kruhovom liste. 

Sprievodné nálezy datujú ich výskyt najmä do horizontu certoských spôn a do horizontu negauských prílb, čiže 

do stupňov HD2 až LTA (Dular, 2003, 136 nn.; Stary, 1982, 57).
182 

Do rozpätia stupňov HC1 až začiatku HD1 

sú datované nálezy podobných hrotov kopijí, často v kombinácii so sekerkami z bohatých hrobov zo západného 

Maďarska (napríklad Vaszar – hrob 5 a Somlóvásárhely – mohyla 1: Stegmann-Rajtár, 1992, 107, obr. 35: 6, 7, 

36: 15 – 18).
183

 Tu sa hroty kopijí s dlhou tuľajkou objavujú aj neskôr, a to v 5. stor. pred Kr., o čom svedčí po-

hrebisko Szentlőrinc s hrotmi so štíhlym listom kosoštvorcového tvaru s najväčšou šírkou v jeho dolnej tretine 

(Jerem, 1968, tab. 19: 6 – 1, 3 – 6, 7, 20: 11 – 12, 23: 28). V severozápadohalštatskom okruhu sú hroty kopijí so 

štíhlym listom a dlhou tuľajkou typické najmä pre celý stupeň HD (Egg, 1985, 306).  

Hroty kopijí typu I sú masovo a dlhodobo používaným typom bodnej zbrane nielen vo vekerzugskej kultúre, 

ale aj v prostredí halštatskej kultúry a v oblasti dolného toku Dunaja. Ich výskyt na lokalitách vekerzugskej kul-

túry nemôžeme spájať so severopontsko-kaukazským regiónom.  

Hroty kopijí s dlhou tuľajkou, ktorá tvorí aspoň polovicu celkovej dĺžky hrotu, sú v karpatsko-dunajskom prie-

store doložené už v 8. stor. pred Kr. Dokladá to napríklad aj nález hrotu kopije z mohyly 4 na pohrebisku Belog-

radec (Tončeva, 1980, tab. 9: 3), ktorý má podobný tvar listu ako exempláre z lokalít vekerzugskej kultúry.  

Typ II – dlhé hroty kopí s úzkym listom a krátkou tuľajkou 

Zo žiarového hrobu 7/1957 zo Senca zo stupňa HD2, resp. z druhej polovice 6. stor. pred Kr. (Kozubová, 2009, 

74) pochádza 47,0 cm dlhý železný hrot kopije s úzkym listom v tvare „bajonetu“ a s kosoštvorcovým prierezom, 

ktorý je rovnako široký ako krátka tuľajka, zosilnená na konci úzkym prstencom (tab. 119: 3, 3a).
184

 Je zatiaľ 

jediný svojho druhu na celom území rozšírenia vekerzugskej kultúry. 

Podobné hroty kopijí s nezvyčajne úzkym listom so stredovým rebrom poznáme z Hallstattu (hrob 259: Egg, 

1978, 194, obr. 2: 2)
 
a z Libny (Golgoškova gomila I: Guštin, 1976, tab. 27: 2) zo stupňa HD1, zatiaľ čo exem-

plár z hrobu 3/a zo Soprone-Krautacker patrí do stupňa HD2 (Jerem, 1981b, 202, tab. 5: 1; Parzinger, 1989, 106). 

Dva neúplné hroty kopijí s úzkym, ale takmer plochým listom sa našli aj v žiarovom hrobe 5 z pohrebiska Szob-

Gregersen-kerti v blízkosti ohybu Dunaja, ktorý patrí na základe sprievodného nálezu šálky s uškom vytiahnu-

tým nad okraj a zdobeným dvoma rohatými výčnelkami do stupňa HD2, príp. HD3 (Dular 2003, 136 nn.; Ilon, 

1985, tab. 3: 2, 3; 4; Parzinger, 1989, 51 n.; Romsauer – Pieta, 1992, 216 n.). Porovnateľné hroty kopijí pochá-

                                                                 
181 Ciumbrudská skupina: Băiţa – hrob 10 z druhej polovice až záveru 6. stor. pred Kr. (Vasiliev, 1980, tab. 9: 22; Vulpe, 1990, 

95); kultúra Ferigile: Ferigile a Cepari (Vulpe, 1967, tab. 20: 4, 5, 10, 17; 1990, 33, 60, 126, tab. 53: 3, tab. 59B, 60A, 60B). 
182 Pre staršie hroty kopijí zo stupňov HC1 a HC2 je typická pomerne krátka tuľajka a veľmi dlhý štíhly list s najväčšou šírkou  

v jeho dolnej časti (Legno pri Slovenj Gradcu: Stare, 1974, obr. 1: 3 alebo Stična – hrob 72 v mohyle 48: Gabrovec et al., 
2006, tab. 39: 32).  

183 K hrobom so zbraňami a konským postrojom zo západného Maďarska bližšie pozri E. Patek (1995, 143) a k východoalp-
skej oblasti halštatskej kultúry pozri napríklad B. Teržan (1990, 124 – 142, 145 – 150, 154 – 181, 184 – 203, obr. 27 – 32, 
34, 39, 48).  

184 Z druhého hrotu kopije sa zachoval iba koniec tuľajky so štrbinou a bez spevňovacieho prstenca, na základe ktorého nie je 
možné určiť typ (tab. 120: 6).  
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dzajú z hrobových celkov z Moldavska, kde sú rámcovo datované do záveru 6. až záveru 4. stor. pred Kr. (Mel-

jukova, 1979, 142 n.; Tkaciuk, 1994, obr. 4: 17, 5: 22, 23). Tu sa na pohrebisku Dănceni v jednotlivých hroboch 

našli spolu s hrotmi kopijí aj ich pätky, čo môžeme považovať za typicky skýtsky zvyk, a hroty majú zároveň 

výraznejšie stredové rebro, čo zvyšuje ich podobnosť so severopontskými nálezmi. V severopontskej oblasti sú 

hroty kopijí podobné nášmu typu II typické najmä pre nálezové celky z 5. stor. pred Kr., sporadicky sa tu vyskytli 

aj v 4. stor. pred Kr. (Galanina, 1977, obr. 17: 2, 13, 26: 8, 9, 30: 18 – 20; Kovpanenko – Jakovenko, 1973, 253, 

obr. 9: 10, 28: 1). Potvrdzuje to napríklad mohyla 12 na pohrebisku Steblev, kde sa vyskytli dva železné hroty kopi-

jí tvarovo veľmi podobné exempláru zo Senca-Štrkovej kolónie. Inventár hrobu pozostával okrem hrotov šípov 

typu II podľa A. Kozubovej aj z gréckej importovanej keramiky (fasoské transportné amfory) z prvej polovice až 

polovice 5. stor. pred Kr. (Monachov, 1999; Skoryj, 1997, 57 n.).  

Na základe sprievodných nálezov hrotov šípov a bronzového náramku typu Býčí skála datujeme hrob 7/1957 

zo Senca-Štrkovej kolónie do druhej polovice 6. stor. pred Kr. (Parzinger – Barth – Nekvasil, 1995, 41).  

Typ III – stredne dlhé hroty kopijí s rombickým listom a so stredne dlhou tuľajkou 
(typ 5 podľa J. Chochorowského) 

Rombický list s plynulým prechodom od kŕčka má výrazné stredové rebro. Masívna tuľajka bez spevňovacie-

ho prstenca je na konci mierne rozšírená a jej dĺžka tvorí takmer tretinu celkovej dĺžky hrotu. Typ II je v rámci 

celého územia rozšírenia vekerzugskej kultúry doložený len v Chotíne IA v kostrovom hrobe 156/53 (tab. 59: 4).  

V susedných regiónoch priame analógie k typu III nenachádzame. Podobný železný hrot kopije pochádza z hro-

bu 12 v mohyle 5 zo Stičny (Wells, 1981, obr. 125a) a ďalšie dva bronzové z depotu z Fliessu v Tirolsku (Sydow, 

1995, tab. 67: 115, 275). Posledná spomínaná lokalita patrí rámcovo do 6. stor. pred. Kr. (ibidem, 61). Železné 

hroty kopijí s rombickým listom a stredne dlhou tuľajkou, ktoré môžeme považovať skôr za vzdialenejšie paralely, 

sú doložené v nálezových celkoch zo západného Rakúska, kde sú datované do záveru stupňa HC a do začiatku 

stupňa HD (tvar 1 podľa T. Stöllnera) (Stöllner, 2002, 131 n., obr. 53: 1).  

Absencia priamych analógií a chronologicky málo citlivé sprievodné nálezy (miska polguľovitého tvaru, dvoj-

kónický džbánok, železný nôž a kamenný brúsik) neumožňujú kostrový hrob 156/53 z Chotína IA presnejšie chro-

nologicky zaradiť (tab. 59: 1 – 3, 5), ale vzhľadom na datovanie podobných hrotov kopijí v prostredí halštatskej 

kultúry, ako aj na nález kamenného brúsika, ktorý je v podmienkach oboch hodnotených pohrebísk vo svojom 

výskyte viazaný na 6. stor. pred Kr., zaraďujeme hrob 156/53 rámcovo do celého 6. stor. pred Kr.  

Typ IV – stredne dlhé hroty kopijí s kruhovým listom a s krátkou tuľajkou 

Kruhový list s plynulým prechodom od kŕčka vykazuje výrazné stredové rebro. List je podstatne širší ako  

v prípade hrotov typu I a v porovnaní s tuľajkou pôsobí veľmi masívne. Veľmi štíhla tuľajka bez spevňovacieho 

prstenca tvorí iba necelú pätinu celkovej dĺžky hrotu, ktorý meria 21,5 cm. Typ IV je zo spracúvaného územia 

doložený iba v Chotíne IA v kostrovom hrobe 120/53 (tab. 50: 1) a je v podmienkach vekerzugskej kultúry jedi-

nečný.  

Podobné hroty kopijí s výrazne krátkou tuľajkou a kruhovým listom, ktorý je však od tuľajky zreteľne odsadený, 

sa vo svojom výskyte koncentrujú v západnom Rakúsku. Tu sa sporadicky objavujú už v stupni HD1, väčšina 

z nich patrí do stupňov HD2 – HD3 a niektoré sú datované do stupňa LTA (tvar 3 a 4 podľa T. Stöllnera) (Stöllner, 

1996, tab. 19A: 1, 27A: 13, 36B: 1, 47: 1, 21; 2002, 132 n., obr. 53: 4, 5). Do 5. stor. pred Kr. patrí hrot kopije 

z hrobu 12 na pohrebisku Szentlőrinc (Jerem, 1968, 162, tab. 35: 6; Parzinger, 1989, 107).  

Kostrový hrob 120/53 z Chotína IA spoľahlivo datujeme na základe sprievodných nálezov v podobe zubadla 

variantu I1 a bronzových hroty šípov variantov I2, I3 a II3 podľa A. Kozubovej do druhej polovice 6. stor. pred 

Kr. (Kozubová, 2009, 74; 2011a, 76). 

Typ V – oštepy s listom mandľovitého tvaru a s dlhou tuľajkou 

Typ IV je doložený iba v Chotíne IA v kostrovom hrobe 197/54 (obr. 71: 4). List mandľovitého tvaru má v prie-

reze kosoštvorcový tvar. Veľmi dlhá tuľajka bez spevňovacieho prstenca sa na dolnom konci nepatrne rozširuje. 

Jej dĺžka presahuje polovicu celkovej dĺžky hrotu. Keďže hrot meria iba 12,0 cm, prikláňame sa k názoru, že  

funkčne patrí nie ku kopiji, ale k oštepu, ktorý bol predovšetkým vrhacou, resp. diaľkovou zbraňou. Ako pouká-

zali napríklad J. Říhovský (1996) alebo P. C. Ramsl (2002, 81), doteraz neboli stanovené všeobecne platné znaky, 

odlišujúce hrot kopije od hrotu oštepu.
185

  

Ďalší hrot, ktorý môžeme na základe jeho dĺžky 12,4 cm priradiť k oštepu, pochádza z hrobu 42 z Nyáregyházy 

a rovnako ako hrot z hrobu 197/54 z Chotína IA sa vyznačuje absenciou stredového rebra (Kisfaludi, 2004, 172, 

tab. 16: 5). Sprievodné nálezy neumožňujú jeho presnejšie chronologické zaradenie. Pohrebisko je rámcovo dato-

185 J. Říhovský (1996, 5) za hroty oštepov považuje exempláre s celkovou dĺžkou menšou ako 10,0 až 11,0 cm (tiež napríklad
Parzinger – Barth – Nekvasil, 1995, 65; Stöllner, 2002, 131).
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vané do prelomu 6. a 5. a do 5. stor. pred Kr. (ibidem, 178). Uvedené datovanie je nedostatočne zdôvodnené, väč-

šina hrobových celkov neobsahuje chronologicky citlivé nálezy, preto nemôžeme vylúčiť, že časť z nich patrí už 

do prvej polovice 6. stor. pred Kr.
186

 Ostatné nálezy z východného Maďarska sú síce tvarovo podobné typu IV, 

ale na základe celkovej dĺžky patria ku kopijam. Týka sa to predovšetkým hrotu kopije z pohrebiska Gyöngyös-

halász-Ocskay laposa, ktoré je predbežne datované do 5. a 4. stor. pred Kr. (Domboróczki, 1999, 51, obr. 2: 8). 

Istú podobnosť s hrotmi oštepov typu V vykazuje aj hrot kopije z hrobu 137/k na pohrebisku Alsótelekes-Dolinka, 

ktorý je dlhý 24,3 cm a list má výrazné stredové rebro (Patay – B. Kiss, 2001 – 2002, 90, obr. 11: 11).
187

 List uve-

deného hrotu je zámerne ohnutý, pričom takéto zámerné deformovanie listov je veľmi časté na hrotoch kopijí zo 

severokaukazského regiónu, datovaných do včasnej doby železnej (Berezin – Dudarev, 1999, 188, pozn. 17). 

Tvarovo takmer identické železné hroty oštepov s veľmi dlhou tuľajkou a malým listom sa vyskytli tiež v nálezo-

vých celkoch kobanskej kultúry z centrálneho Kaukazu, kde sú datované do neskorej doby bronzovej (Berezin – 

Dudarev, 1999, obr. 6: 14; Kozenkova, 1995, 36 n., 39, tab. 5:5, 6; 6: 7; Motzenbäcker, 1996, 79, tab. 23: 1 – 3).
188 

Ich výskyt v tomto priestore sa časovo zhoduje s výskytom železných stredne dlhých hrotov kopijí typu Pécs-

Jakabhegy, podobných nášmu typu IV, v nálezových komplexoch z dunajsko-karpatskej oblasti (Chochorowski, 

1993, 127, obr. 14: 4). V skýtskom období sa v severopontskej oblasti prvé nálezy hrotov oštepov objavujú naj-

prv v lesostepnej zóne, a to na začiatku 5. stor. pred Kr., početné sú až v 4. stor. pred Kr., keď ich registrujeme aj 

v hrobových celkoch zo stepnej zóny (Savčenko, 2004, 172). Hroty oštepov zo severného Pričiernomoria však 

majú odlišný tvar ako oštepy z lokalít vekerzugskej kultúry, sú typologicky jednotné a je pre ne charakteristický 

krátky plochý list trojuholníkového tvaru s dlhými spätnými háčikmi a značne dlhá, smerom nadol sa postupne 

rozširujúca tuľajka (Fridman, 1987, obr. 4: 6; Galanina, 1977, tab. 9: 15, 10: 11, 22, 16: 2; Grebennikov, 1987, 

obr. 4: 2; Skorij, 1997, 57 n., obr. 42: 1, 44: 1, 50: 1, 3, 4; Meljukova, 1964, 44 n., tab. 14: 12 – 16).
189

  

Hrot oštepu z kostrového hrobu 197/54 z Chotína IA je určite výrazne mladší ako spomínané severokaukaz-

ské analógie a patrí až do 6. stor. pred Kr. Hrot šípu variantu II2 podľa A. Kozubovej umožňuje iba rámcové da-

tovanie do druhej polovice 6. a prvej polovice 5. stor. pred Kr. (Kozubová, 2009, 78). Vzhľadom na to, že tento 

hrob sa nachádza v blízkosti žiarového hrobu 87/54 z druhej polovice 6. stor. pred Kr. (ibidem, 78), nemôžeme 

tak vylúčiť ani časovú blízkosť oboch hrobov a pri datovaní hrobu 197/54 sa prikláňame skôr k druhej polovici 

6. stor. pred Kr.  

Najfrekventovanejším typom bodných zbraní s násadou v podmienkach vekerzugskej kultúry je typ I. Na zá-

klade analógií v susedných regiónoch sa môžeme domnievať, že jeho výskyt je spätý buď s východohalštatským 

kultúrnym okruhom, alebo s oblasťou dolného toku Dunaja. Zreteľne to dokladajú početné nálezy hrotov kopijí 

typu I na pohrebiskách z doby halštatskej v Zadunajsku a v Slovinsku a na pohrebiskách kultúry Ferigile. Spora-

dicky sa vyskytujúci typ V je doložený tiež vo východnom Maďarsku a svoje analógie nachádza najmä v hrotoch 

kopijí z neskorej doby bronzovej zo severného Kaukazu a z karpatsko-dunajského priestoru. Naproti tomu hroty 

typov II, III a IV sa vo svojom výskyte obmedzujú len na juhozápadné Slovensko a iba typ IV nachádza priame 

tvarové analógie v susedných oblastiach (západné Rakúsko). Podobnosť typov III a IV s hrotmi kopijí z doby 

laténskej, ako sa domnieva J. Chochorowski (1985a, 103), je veľmi malá aj napriek skutočnosti, že mnohé z nich 

majú veľmi krátku a úzku tuľajku (Hellebrandt, 1999, tab. 8: 9, 20: 15, 57: 5; Ramsl, 2002, 81 nn.). Zarážajúca 

je zároveň malá podobnosť medzi karpatskými a severopontskými typmi hrotov kopijí z doby skýtskej. Vo vý-

zbroji jazdeckých nomádov zo severného Pričiernomoria mala práve kopija spolu s oštepom a lukom svoje neza-

stupiteľné miesto, pričom markantný nárast počtu hrobových celkov s kopijami a oštepmi tu zaznamenávame až 

od 5. stor. pred Kr. (Il´inskaja – Terenožkin, 1983, 117; Ol´chovskij, 1991, 59, 69). Pre severné Pričiernomorie, 

kde bola kopija značne obľúbená ako bodná a vrhacia zbraň, sú typické hroty so štíhlym dlhým listom, ktorý bol 

najširší v strednej časti, a s krátkou až stredne dlhou tuľajkou, často s jedným alebo niekoľkými spevňovacími 

prstencami (Kovpanenko – Bessonova – Skoryj, 1989, obr. 12: 12 – 17, 25: 7, 8, 37: 1 – 8; Meljukova, 1964, tab. 

12 – 14; Petrenko, 1967, tab. 36: 1 – 15).
190

 Na základe uvedených morfologických znakov ich preto nemôžeme 

                                                                 
186 Uvedené konštatovanie potvrdzuje aj hrob 36, ktorý obsahoval hroty šípov typu VI podľa A. Kozubovej. Pri jeho chrono-

logickom zaradení predpokladáme, že je súbežný s kostrovým hrobom 50a/61 z Chotína IB z druhej polovice 6. stor. pred 
Kr. (Kisfaludi, 2004, tab. 13: 3; Kozubová, 2009, 87, 89). 

187 Ďalší podobný hrot kopije s dĺžkou 21,5 cm pochádza z lokality Beremend v južnom Zadunajsku, jeho nálezové okolnosti 
sú síce nejasné, ale spolu s ďalšími predmetmi bol nájdený v bezprostrednej blízkosti dvoch hrobov z druhej polovice, 
príp. zo záveru 6. až prvej polovice 5. stor. pred Kr. Väčšina nálezov typologicky zodpovedá nálezom z oboch hrobov a je 
s nimi časovo súbežná (Jerem, 1971, 74, 78, obr. 8: 19; Metzner-Nebelsick, 2002, 418; Parzinger, 1989, 106).  

188 Výskyt podobných železných hrotov kopijí tu pretrváva až do kelermeskej fázy včasnoskýtskeho kultúry, ako to dokladá 
nález z mohyly 16 z pohrebiska Nartan (Alekseev, 2003, 107 nn.; Batčaev, 1985, tab. 41).  

189 V prípade nálezov zo severopontskej oblasti nie je pre ich zaradenie do kategórie oštepov určujúca dĺžka, ale celkový tvar hrotu. 
190 List má oválny alebo kosoštvorcový prierez, príp. má stredové rebro. Hroty kopijí zo včasnoskýtskeho obdobia sa vyzna-

čujú plynulým prechodom listu a tuľajky, ktorá je značne široká. Na chronologicky mladších exemplároch sa táto zreteľne 
zužuje. Fragmentárny stav zachovania mnohých hrotov kopijí z lokalít vekerzugskej kultúry nedovoľuje úplne vylúčiť 
možnosť prítomnosti spevňovacích prstencov na ich tuľajkách.  
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považovať za priame analógie k hrotom kopijí z lokalít vekerzugskej kultúry. Výnimkou je iba pohrebisko Alsó-

telekes-Dolinka, kde sa v niektorých hroboch z druhej polovice až záveru 7. stor. pred Kr. našli výborne zacho-

vané hroty kopijí podobné hrotom zo včasnoskýtskych hrobových celkov zo severopontsko-kaukazskej oblasti, t. j. 

hroty kopijí so širokým rebrom na zaoblenom liste, ktoré sa tu objavujú už v predskýtskom období (typ I podľa 

J. Chochorowského) (Galanina 1997, tab. 12: 8, 9; Ivantchik, 2001, 27, obr. 8: 7 – 11; Kločko – Skoryj, 1993, 77, 

obr. 4: 1; Kovpanenko – Bessonova – Skoryj, 1989, 63 n., obr. 12: 15; Meljukova, 1964, tab. 12: 9 – 14, 14: 4, 8; 

Petrenko, 1983, 74, obr. 49; Smirnova, 1993, obr. 1: 17, 4: 6). Ich podobnosť ešte zvyšuje prítomnosť spevňova-

cieho prstenca na tuľajke, ako aj sprievodné nálezy v podobe čakanov (hrob 1: Patay, 1961, tab. 3: 1, 2, obr. 8: 1; 

hroby 136/q a 180: Chochorowski, 1985a, 101, obr. 32: 1; Patay – B. Kiss, 2001 – 2002, 110 n., obr. 9: 1, 15: 4, 

6).
191

 Ako však dokladajú sporadické nálezy hrotov kopijí typu Alsótelekes-Dolinka v severopontskej oblasti, 

tieto sa tu sporadicky vyskytujú aj do neskoršieho obdobia, a to do 6. stor. pred Kr. (napríklad mohyla 491 na 

pohrebisku Makeevka: Galanina, 1977, tab. 12: 1). Kombinácia kopije, príp. dvoch kopijí a železného čakana 

v rámci jedného hrobového celku je vo vekerzugskej kultúre príznačná iba pre pohrebisko Alsótelekes-Dolinka  

a je časovo ohraničená druhou polovicou 7. stor. pred Kr. (Kozubová 2010a, 57). Do rovnakého časového úseku 

môžeme pravdepodobne zaradiť aj hrob 8 z pohrebiska Szentes-Vekerzug, ktorý okrem dvoch hrotov kopijí obsa-

hoval zriedkavo sa vyskytujúcu železnú sekerku typu Popovka (Kemenczei, 2009, tab. 64: 3; Kozubová, 2010a, 

55 n.). Hrot kopije z Gyöngyösu so štíhlym listom trojuholníkového tvaru, odsadeným od tuľajky pravouhlým 

vykrojením má blízke analógie medzi sporadicky sa vyskytujúcimi hrotmi kopijí 3. skupiny podľa A. I. Meljuko-

vej, tie sú však v severopontskej oblasti datované až do 4. a 3. stor. pred Kr. (Meljukova, 1964, 42, tab. 13: 7 – 9). 

Staršie ako exempláre zo severného Pričiernomoria sú nálezy hrotov kopijí z lokalít kobanskej kultúry na cen-

trálnom Kaukaze, datované do druhej polovice 7. až začiatku 5. stor. pred Kr., ale spojitosť so severopontskými 

exemplármi je v tomto prípade sporná (Kozenkova, 1995, 41, tab. 12, VII: 8, 10, 11). V oboch spomenutých re-

giónoch je tento typ hrotov kopijí veľmi zriedkavý. Na druhej strane nesmieme prehliadať skutočnosť, že kopija 

v kombinácii s ďalšími typmi zbraní, ako bojová sekerka, bojový nôž, meč bola vo východohalštatskom priestore 

podobne ako u Skýtov a im blízkym etnikám pevnou súčasťou výzbroje tamojších bojovníkov (Stary, 1982, 

54 nn.).  

Celkovú dĺžku kopijí z lokalít vekerzugskej kultúry stanoviť nevieme, ale môžeme predpokladať, že bola priamo 

úmerná dĺžke hrotu.
192

 Doteraz neboli v Karpatskej kotline nájdené žiadne kovové pätky kopijí,
193

 ktoré sa na-

opak v severopontskej oblasti veľmi často objavujú nielen v mužských, ale aj v ženských hroboch. Tu v prípade, 

že bol hrob neporušený a kopija bola do neho uložená spolu s pätkou, vieme určiť celkovú dĺžku kopije (naprí-

klad Novofedorovka 2/1: Kuprij, 1991, 109, obr. 1). Tá sa pohybovala v rozpätí od 175,0 do 220,0 cm. V 4. stor. 

pred Kr. dosahovali niektoré kopije dĺžku od 220,0 do 350,0 cm. Rôznu dĺžku kopijí u Skýtov dáva E.  V. Čer-

nenko do súvisu s rozdielnou technikou boja, pričom krátke kopije boli určené pešiakom a dlhé kopije patrili do 

výzbroje jazdcov (Černenko, 1984, 231, 234). V tejto súvislosti treba poukázať na kombináciu stredne dlhého 

hrotu kopije a zubadla z kostrového hrobu 120/53 z Chotína IA. Prítomnosť zubadla poukazuje na hrob jazdca, 

ktorého výzbroj, usudzujúc na základe dĺžky hrotu, tvorila práve krátka kopija. Naopak, dlhé hroty kopijí sú nielen 

na juhozápadnom Slovensku, ale aj vo východnom Maďarsku doložené iba v hroboch bez konského postroja, čo 

umožňuje označiť tieto hroby za hroby pešiakov.
194

 Vyobrazenia krátkych kopijí, príp. oštepov na niektorých 

doštičkách a kovových nádobách z tráckych a gétskych lokalít v Bulharsku a Rumunsku ich, naopak, umožňujú 

funkčne spájať s loveckou zbraňou.
195 

Zatiaľ čo v severnom Pričiernomorí sa objavujú vyobrazenia kopijí na 

antropomorfných stélach a predmetoch toreutiky zo 4. stor. pred Kr. iba sporadicky (Mancevič, 1987; Ol´chovskij – 

Evdokimov, 1991, obr. 62), vo východohalštatskej oblasti nachádzame vyobrazenia bojovníkov s dlhými kopi-

jami relatívne často práve na výrobkoch situlového umenia (Lucke – Frey, 1962, tab. 6, 9, 14, 17 – 20, 40, 54, 55, 

64, 65).  

                                                                 
191 Dva výborne zachované hroty kopijí s listom so stredovým rebrom, tvarovaným rovnako ako v prípade hrotov z Alsótele-

kesa-Dolinka pochádzajú z hrobu 16 v mohyle I z Nového mesta-Kapiteljska njiva, ktorý patrí na základe prilby tzv. mis-
kovitého typu a bojového noža s rukoväťou v tvare T typu Basarabi, označovaného tiež ako „mahaira“, do stupňa HC1, 
príp. na začiatok stupňa HC2 (Dular, 2003, 116; Knez, 1993, 23 n., tab. 18: 3, 4; Parzinger, 1989, 50; Trachsel, 2004, 432). 
K datovaniu sečných zbraní typu „mahaira“ v Slovinsku a v Rumunsku pozri bližšie Gaspari – Mlinar (2005), M. Guštin 
(1974) a A. Vulpe (1990, 78).  

192 V Karpatskej kotline je ojedinelý nález fragmentov drevenej násady kopije v kostrovom hrobe 6 na pohrebisku ciumbrud-
skej skupiny v Budeşti-Fînaţe, podľa ktorých sa podarila určiť celková dĺžka kopije, ktorá aj so železným hrotom merala 
približne 140,0 – 150,0 cm (Marinescu, 1984, 49).  

193 Funkcia železného predmetu z porušeného kostrového dvojhrobu 88a, b/62 z Chotína IB (tab. 114: 7, 7a, 7b) ako pätky 
kopije je nepravdepodobná vzhľadom na malé rozmery predmetu, ako aj na absenciu hrotu kopije v hrobe. 

194 V prípade žiarového hrobu 89 z Csanyteleka-Újhalastó W. M. Werner (1988, 17) uvádza medzi sprievodnými nálezmi aj 
hrot kopije bez bližšieho opisu.  

195 Podľa B. Kullovej (1997, 329, obr. 63: 1) sa používali pri love diviakov. Použitie kopijí pri rituálnom love diviakov bližšie 
pozri A. Eibner (2001, 248 nn.). 
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Na niektorých hrotoch kopijí z východného Maďarska sa in situ našli železné chrániče hrotov (napríklad Szen-

tes-Vekerzug: Párducz, 1955, tab. 10: 5, 6, 11: 3, 12: 12, 13: 4; Tápiószele: Párducz, 1966, tab. 15: 8).
196 

Podobné 

železné a bronzové chrániče hrotov sa vyskytli aj na náleziskách ciumbrudskej skupiny a kultúry Ferigile (Vulpe, 

1990, 97) a v Dolenjsku (napríklad Magdalenska gora: Hencken, 1978, obr. 57c; Tecco Hvala – Dular – Kocuvan, 

2004, tab. 15: 8). Tvarovo podobné exempláre sú doložené aj na chotínskych pohrebiskách, tu ale vo funkcii ná-

končí pošiev bojových nožov. Otázna je funkcia železného predmetu zo žiarového hrobu 12 z Mane, ktorý obsa-

hoval okrem jedného hrotu kopije bez bližšieho typologického zaradenia aj jeden dlhý nôž (Benadik, 1983, 17, 

tab. 1: 3, 4, 7, 8, 10).
197

 Vzhľadom na uvedenú skutočnosť nemôžeme v danom prípade vylúčiť možnosť jeho 

použitia ako chrániča hrotu kopije. Typologicky odlíšiť železné nákončia pošiev bojových nožov/dýk/mečov od 

chráničov hrotov kopijí nie je v podmienkach vekerzugskej kultúry a kultúry Ferigile možné, pretože boli tvaro-

vo jednotné a odlišovali sa len prítomnosťou či absenciou dvoch otvorov, umiestnenými pri okraji predmetu. Chrá-

niče hrotov kopijí v severopontskej oblasti sú doložené iba sporadicky (Meljukova, 1964, 43, tab. 12: 1 – 3).
198

 

Chránič hrotu kopije z mohyly 453 z Makeevka datuje L. K. Galanina do prvej polovice 6. stor. pred Kr., avšak 

sprievodné nálezy, predovšetkým súčasti konského postroja umožňujú tento hrobový celok zaradiť do skoršieho 

obdobia (Galanina, 1977, tab. 7: 6; Medvedskaja, 1992; Polin, 1987; 1998).  

Hroty kopijí a oštepov rovnako ako hroty šípov neplnia vo vekerzugskej kultúre samy osebe funkciu chrono-

logického kritéria. Ich presné časové zaradenie je preto možné iba vzhľadom na chronologicky citlivé sprievodné 

nálezy. Na niektorých pohrebiskách vekerzugskej kultúry nie sú doložené vôbec, príp. iba jedným exemplárom 

(pohrebiská bez hrotov kopijí: Vámosmikola-Istvánmajor: Laczus – Párducz, 1969; Törökszentmiklós-Surján: 

Csalog – Kisfaludi, 1985; jeden hrot kopije: Orosháza-Gyopáros: Juhász, 1976, obr. 6: 1), inde tvoria početnejšiu 

skupinu nálezov. Okrem Chotína IA sú doložené najmä na pohrebisku Csanytelek-Újhalastó, kde na 218 hrobov 

pripadá dokopy až 23 hrotov kopijí (Galántha, 1986, 72). Na základe vzájomných kombinácií jednotlivých kate-

górií zbraní v hroboch s hrotmi kopijí môžeme konštatovať, že pre pohrebiská Tápiószele a Orosháza-Gyopáros 

je charakteristický osamotený výskyt hrotov kopijí, zatiaľ čo pre pohrebiská z juhozápadného Slovenska (Chotín 

IA, Senec-Štrková kolónia a Maňa) je okrem osamoteného výskytu hrotov kopijí v hroboch pomerne častá kom-

binácia jedného hrotu kopije s diaľkovými zbraňami (hroty šípov). Rovnaké konštatovanie platí aj pre pohrebisko 

Csanytelek-Újhalastó, kde sa vzájomná kombinácia hrotu kopije a diaľkovej zbraň vyskytla až v šiestich hroboch, 

pričom na rozdiel od pohrebísk z juhozápadného Slovenska tu bola častá aj kombinácia hrotu kopije s úderovou 

zbraňou v podobe železného čakana (Galántha, 1986, 72; Kozubová, 2010a, 57).
199

 Spravidla sú v hroboch dolo-

žené len „sólo“ hroty kopijí, prítomnosť dvoch, príp. až troch exemplárov (hrob 5 zo Szobu-Gregersen-kerti) je 

zriedkavá a zdá sa, že je charakteristická najmä pre pohrebisko Alsótelekes-Dolinka (hroby 1, 65, 136: Patay, 1961, 

tab. 3: 1, 2, 4, 5; Patay – B. Kiss 2001 – 2002, obr. 15: 4, 5).  

V Chotíne IA sa hroty kopijí/oštepov vyskytli iba v štyroch hroboch výhradne dospelých jedincov mužského 

pohlavia, pričom v jednom hrobe je doložený ich samostatný výskyt (kostrový hrob 156/53), v jednom vzájomná 

kombinácia dvoch hrotov kopijí so železným bojovým nožom (žiarový hrob 110/54) a vo dvoch hroboch pozo-

rujeme ich vzájomnú kombináciu s hrotmi šípov (kostrové hroby 120/53 a 197/54).  

3.4.1.2.2. Dýky, bojové nože a nákončia pošiev bojových nožov  

Bodné zbrane s rukoväťou nielen z chotínskych pohrebísk, ale aj z ďalších lokalít vekerzugskej kultúry z úze-

mia juhozápadného Slovenska môžeme rozdeliť z hľadiska funkcie na dýky a bojové nože. Obe kategórie zbraní 

sú zastúpené exemplármi bez známych nálezových okolností, preto sa im v tejto práci venujeme iba okrajovo. V zá-

vere podkapitoly sa v stručnosti venujeme aj bojovým nožom, železným nožom s kosteným obložením rukoväte 

a nákončiam pošiev bojových nožov, bez vypracovania samostatnej typológie.  

Typologicky identifikovateľný ako dýka je pravdepodobne nález z Nových Zámkov (Dušek, 1961, 173, tab. 

6: 7; Chochorowski, 1985a, obr. 33: 5; Stegmann-Rajtár, 2010, 87; Vulpe, 1990, tab. 41: 11). Zachovala sa iba 

rukoväť a horná časť čepele. Krátka rukoväť so sedlovitou hlavicou a obličkovitou záštitou je v strednej časti 

mierne zhrubnutá a od hlavice smerom k záštite zdobená zvislým plytkým žliabkom. Dýka patrí do skupiny bod-

ných a sečných zbraní, súhrne označovaných ako akinaky.  

Do skupiny zbraní typu akinakes môžeme zaradiť aj neúplný bojový nôž zo Želiezoviec. Dlhá štíhla rukoväť 

so sedlovitou strechou a srdcovitou záštitou má podobne ako dýka z Nových Zámkov jeden zvislý žliabok. 

                                                                 
196 Šesť hrotov kopijí s chráničmi sa vyskytlo aj na pohrebisku Csanytelek-Újhalastó (Galántha, 1986, 72). 
197 List hrotu kopije vykazuje značné podobnosti s hrotmi kopijí z Kleinkleinu, ktoré sú tu datované do najmladšieho horizontu 

pochovávania zo stupňa HD1 (Dobiat, 1980, 143 n., 170, tab. 37: 9, 11, 40: 8, 43: 9, 74: 16, 18).  
198 Občas sa tu v tesnej blízkosti hrotu kopije nachádzali špecifické malé kónické predmety, ktoré pravdepodobne slúžili ako 

gombíky na plátennom mešci, ktorý Skýti navliekali na hrot kopije ako chránič (Fialko, 1987, 184).  
199 Tá je doložená aj na iných pohrebiskách, predovšetkým v Alsótelekesi-Dolinka (Patay, 1961; Patay – B. Kiss, 2001 – 2002)  

a v Egere-Nagyeged (Horváth, 2001). 
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Z čepele s jedným ostrím sa zachovala iba jej horná časť (Dušek 1961, 173, tab. 6: 6; Vulpe, 1990, tab. 41: 10). 

Železný predmet zo žiarového hrobu 67/53 z Chotína IA nemožno na základe vyobrazenia v katalógu M. Dušeka 

(1966) priradiť ku konkrétnej kategórii bodných, príp. sečných zbraní (tab. 19: 9).  

Nálezmi bodných a sečných zbraní vekerzugskej kultúry z územia východného Maďarska sa zaoberal T. Ke-

menczei. Z hrobových celkov pochádza iba päť exemplárov, zvyšných jedenásť zbraní nemá známe nálezové 

okolnosti (Kemenczei, 1984, 34 nn.; 1991, 70 nn.; 2009, 35 nn.). T. Kemenczei sa pri posudzovaní analyzovanej 

kategórie nálezov dopustil niekoľkých chýb. Za dýky označil tiež zbrane, ktoré majú iba jedno ostrie, a preto 

funkčne patria medzi bojové nože. Zároveň si na začiatku práce nestanovil kritériá, podľa ktorých chcel zaradiť 

zbrane do jednotlivých kategórií ako dýky, krátke meče, meče, resp. dlhé meče, bojové nože a sečné meče. T. Ke-

menczei tak priradil dva približne rovnako dlhé exempláre k dvom rôznym typom zbraní.
200 

Bodné a sečné zbrane  

s rukoväťou z celého územia rozšírenia vekerzugskej kultúry spracoval tiež J. Chochorowski (1985a, 103 nn.,  

obr. 33, typ 4), ktorý podobne ako T. Kemenczei označil zbrane s jedným ostrím za dýky. Najkomplexnejšie  

zhodnotil bodné a sečné zbrane s rukoväťou A. Vulpe (1990, 7 nn.), a to v súvislosti s nálezmi z Rumunska. Za 

hlavné kritérium typologického členenia si zvolil funkciu zbrane a vyčlenil dve kategórie bodných a sečných zbra-

ní: dýka, krátky meč a meč ako zbrane s čepeľou s dvojitým ostrím, sečný meč a bojový nôž ako zbrane s čepeľou  

s jedným ostrím. Rozhodujúcim kritériom pri rozlišovaní medzi dýkou a mečom je celková dĺžka zbrane, predo-

všetkým ale dĺžka čepele.
201

 A. Vulpe sa v súvislosti s Rumunskom okrajovo zaoberal aj nálezmi bodných zbraní 

z lokalít vekerzugskej kultúry, pričom časť nálezov priradil ku krátkym mečom typu Piliny a časť k bojovým no-

žom, príp. k sečným mečom s akinakovitou rukoväťou typu Tiszadob (Vulpe, 1990, 42 n., 92 nn.).
202 

Naposledy 

sa k datovaniu niektorých typov bodných zbraní s rukoväťou zo strany A. Vulpeho kriticky vyjadrili A. Gawlik 

(1997 – 1998, 25 nn.) a A. Hellmuth (2006a, 139 nn.), poukazujúc pritom na nevyhnutnosť prehodnotenia dato-

vania predovšetkým starších typov, ako napríklad dýk typ Posmuş či Frata. 

Dýka z Nových Zámkov vykazuje podobnosti s krátkymi mečmi typu Piliny.
203

 Keďže sú však všetky exem-

pláre tohto typu ojedinelými nálezmi, pri ich časovom zaradení sa A. Vulpe opieral o datovanie konštrukčne  

a tvarovo takmer identických dýk a krátkych mečov typu Suseni-Măcişeni zo 7. stor. a prvej polovice 6. stor. pred 

Kr., ktorých ťažisko rozšírenia sa nachádza v lesostepnej zóne severného Pričiernomoria a v Moldavsku a spora-

dicky sú doložené aj v ciumbrudskej skupine a v Povolží (Vulpe, 1990, 38 nn., tab. 6, 7, 8: 37 – 40, 37B). Bojový 

nôž zo Želiezoviec patrí na základe morfologických znakov medzi bojové nože, príp. sečné meče typu Tiszadob, 

ktoré A. Vulpe datuje na základe rumunských nálezov do druhej polovice 6. až prvej polovice 5. stor. pred Kr. 

(Vulpe, 1990, 93).
 
Ťažisko rozšírenia typov Piliny a Tiszadob sa nachádza vo východnom Maďarsku, so spora-

dickým výskytom aj v ciumbrudskej skupine (ibidem, tab. 37B, 39B). Dýka z Nových Zámkov, podobne ako 

bojové nože typu Tiszadob, nemá priame analógie v nálezoch zo severopontsko-kaukazského regiónu, kde majú 

pôvod a najväčšie ťažisko rozšírenia dvojsečné zbrane typu akinakes (Machortych, 1991, 55 – 60; Meljukova, 

1964, tab. 15 – 20; Petrenko, 1967, tab. 33; Savčenko, 2004, 154 – 164).
204

 Týka sa to tiež bojových nožov, príp. 

sečných mečov zo Szentesa-Vekerzug (hrob 55) a z Pencu (ojedinelý nález), ktorých rukoväť, pôvodne s koste-

ným obložením je ukončená zvieracou hlavičkou a ktoré sa vo svojom výskyte obmedzujú predovšetkým na vý-

chodné Maďarsko (Kemenczei, 1984, tab. 2: 3, 3: 1).
205

 Bodné a sečné zbrane z lokalít vekerzugskej kultúry síce 

patria z hľadiska pôvodu medzi militáriá východného typu, môžeme ich však považovať za lokálny, najmä pre 

vekerzugskú kultúru charakteristický typ zbraní, ktorý kombinuje znaky dvojsečných zbraní typu akinakes (srd-

covitá, obličkovitá, „motýľovitá“ záštita; vodorovná rovná, príp. mierne oblúkovito prehnutá obdĺžniková hlavica)  

s čepeľou s jedným ostrím. Podobné typy jednosečných zbraní, ktoré majú hlavicu a záštitu tvarovanú ako aki-

naky, sú v oveľa menšej miere doložené aj v Rumunsku, najmä v ciumbrudskej skupine (typy Tiszadob, Cepari 

                                                                 
200 T. Kemenczei (1984, 34, 38) považuje napríklad 30,8 cm dlhú zbraň zo Szirmabesenyő za akinakes, zatiaľ čo 31,5 cm dlhú 

zbraň z Tarnabodu za dýku. Zároveň tiež zaradil 40,6 a 54,5 cm dlhé bojové nože bez bližších nálezových okolností, ktoré 
boli nájdené v župe Nógrád a z Tiszavasvári, medzi dvojsečné dýky. 

201 A. Vulpe (1990, 8) považuje zbraň s dĺžkou menej ako 30,0 cm za dýku, dĺžka krátkych mečov sa podľa neho pohybuje 
medzi 30,0 a 50,0 cm a meč je dlhší ako 50,0 cm, za bojové nože považuje všetky exempláre dlhšie ako 20,0 cm, nevyjadruje 
sa ale k ich maximálnej dĺžke. Existujú aj ďalšie dĺžkové kritériá pre na rozlíšenie medzi dýkou a mečom (napríklad Mel-
jukova, 1989, 93). Dvojsečné zbrane s dĺžkou väčšou ako 70,0 cm sa označujú ako dlhé meče (Skoryj, 1981, 20).  

202 K typu Piliny: Timár a Piliny (Kemenczei, 1984, obr. 1: 1, 2; 1991, 70 n., tab. 62: 275 – 276) a k typu Tiszadob: Nagytáka 
(Egreskáta), Gyöngyös, nález zo župy Nógrád, Tarnadob-Báb, Tiszadob (Kemenczei, 1984, tab. 1: 3, 4, 6, 3: 2, 5; 1991, 
71 nn., tab. 62: 277 – 282, 63: 283 – 290).  

203 Predstavuje osobitný variant typu Piliny (Vulpe, 1990, 43, pozn. 21). 
204 Špecifické sú železné masívne krátke meče s jedným ostrím, srdcovitou záštitou a anténovitou alebo kvadratickou hlavicou  

z pohrebiska kobanskej kultúry v Seržen´-Jurte zo začiatku 7. stor. pred Kr., ktoré však v nasledujúcom období nenašli 
pokračovanie vo vývoji (Kozenkova, 2002, 130 n., tab. 71: 14, 75: 14).  

205 Do tejto kategórie patrí tiež krátky meč z Veszprému v Zadunajsku (ojedinelý nález), ktorý T. Kemenczei (1984, 42, tab. 
2: 2) datuje do 5. stor. pred Kr. 
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a Rădeni: Vulpe, 1990, 92 – 97, tab. 29: 192 – 195, 30, 31: 202, 39B).
206

 Ich ťažisko rozšírenia sa však nachádza 

práve v západnej časti karpatsko-dunajského priestoru (László, 1999, 216).
207 

Naproti tomu sú krátky meč zo 

Szirmabesenyő, ktorý v sebe spája znaky krátkych mečov typu Suseni-Măcişeni a typu Ferigile-Lăceni, ako aj 

krátke meče typu Piliny typickými bodnými zbraňami východného pôvodu s ťažiskom rozšírenia v severopontsko-

kaukazskej oblasti, kde sú datované najmä do včasnoskýtskeho obdobia (Il´inskaja – Mozolevskij – Terenožkin, 

1980, obr. 12, 11: 5; Kovpanenko – Bessonova – Skoryj, 1989, 64; Kozenkova, 1995, 61 n., tab. 13 – 14; Machor-

tych, 1991, 55 nn.; 1995; Meljukova, 1964, tab. 15; Vulpe, 1990, 30 – 34, tab. 2: 12, 13, 4: 15 – 18).
208

 Krátke 

meče a dýky typu akinakes so zvisle kanelovanou rukoväťou sú v severopontsko-kaukazskej oblasti staršie ako 

exempláre s hladkou rukoväťou (Boltrik – Fialko, 2005, 341 n.). Dýku bez bližších nálezových okolností z Tis-

zabercelu sme na základe charakteristických znakov priradili k dýkam typu Posmuş (Kemenczei, 1991, tab. 62: 

278), ktoré bezpochyby patria k najstarším nálezom bodných zbraní s rukoväťou typu akinakes v strednej a ju-

hovýchodnej Európe (Kozubova – Skakov, 2012, 198; k nim bližšie pozri Gawlik, 1997 – 1998; Hellmuth, 2006a, 

139 n.; Vulpe, 1990, 23 nn.).
209

 Práve na základe nálezov, ktoré majú východné, najmä však kaukazské analógie, 

sa niektorí poľskí a nemeckí bádatelia pokúsili spresniť datovanie viacerých hrobových celkov ciumbrudskej 

skupiny, ktorej počiatky tak kladú do prvej polovice 7. stor. pred Kr. (Gawlik, 1997 – 1998, 26; Chochorowski, 

1998, 480) alebo dokonca do záveru 8. až začiatku 7. stor. pred Kr. (Hellmuth, 2006a, 139 n.). Ako dôvod včas-

nejšieho chronologického zaradenia niektorých bohatých hrobov ciumbrudskej skupiny im poslúžil nielen výskyt 

hrotov šípov novočerkasského a žabotínskeho typu (napríklad hrob 2 z  Teiuş: Vasiliev – Badea – Man, 1973, 

obr. 4: 9 – 13 alebo hrob 9 z Cristeşti: Zrínyi, 1965, tab. 10: 14 – 17), ale tiež dýk typu Posmuş, ku ktorým blízke, 

hoci málopočetné analógie nachádzame na Kaukaze, predovšetkým na pohrebisku kobanskej kultúry v Tli v juž-

nom Osetsku (Techov, 1981, tab. 101: 7; 1985, tab. 118: 1, 123: 3, 130: 5, 131: 14, 142: 2, 157: 3, 159: 1).
210 

Poľskí a nemeckí bádatelia však pri chronologickom zaradení hrobov ciumbrudskej skupiny, v ktorých inventári 

sa tieto dýky vyskytli, po prvé vôbec nebrali do úvahy sprievodný inventár a po druhé pri datovaní kaukazských 

analógií nielen z pohrebiska Tli, ale tiež z pohrebiska v Samtavre sa nekriticky odvolávali iba na práce G. Kossacka 

(1983; 1987) či A. I. Ivantchika (1997; 2001). Ako však ukázala detailná chronologická analýza nielen jednotli-

vých kategórií/typov nálezov z inventára hodnotených hrobov ciumbrudskej skupiny, ktoré možno chronologicky 

zaradiť aj do druhej polovice 7. či dokonca na začiatok 6. stor. pred Kr., tak aj hrobov s dýkami podobnými dýkam 

typu Posmuş na pohrebisku Tli, ktoré možno datovať pomerne široko, a to od prvej polovice 7. až do začiatku/prvej 

polovice 6. stor. pred Kr., hroby ciumbrudskej skupiny s dýkami typu Posmuş nemôžeme spoľahlivo datovať vý-

lučne do prvej polovice 7. stor. pred Kr. (Kozubova – Skakov, 2012, 199 n.).  

Pomerne početnou skupinou bodných zbraní s rukoväťou sú železné dlhé – bojové nože, kde sme zaradili exem-

pláre s dĺžkou nad 18,0 cm (obr. 32). Práve dĺžka odlišuje bojové nože od obyčajných železných nožov, spravidla 

používaných ako pracovné nástroje. Obe kategórie nálezov sa totiž vyznačujú rovnakými morfologickými znakmi 

(typ a tvar rukoväte, tvar chrbta a ostria čepele) a boli vyrábané z rovnakého materiálu – zo železa. Presné zara-

denie nálezov železných nožov z oboch hodnotených pohrebísk do kategórie bojových alebo pracovných nožov 

v značnej miere sťažuje fragmentárny stav zachovania väčšiny hodnotených nálezov. Na základe tvaru rukoväte 

sme v rámci bojových nožov vyčlenili dva typy, a to bojové nože s tŕňovitou rukoväťou ako typ I (tab. 112: 4; 

žiarové hroby 81/54 a 119/54, birituálny hrob 248/54 a kostrový hrob 269/54 z Chotína IA; kostrový hrob 81/62 

a žiarový hrob 92/62 z Chotína IB) a bojové nože s jazykovitou rukoväťou spravidla so zachovanými nitmi na 

upevnenie obloženia, vyrobeného z kosteného alebo iného organického materiálu ako typ II (tab. 18: 7; žiarový 

hrob 62/53 a kostrový hrob 41/52 z Chotína IA). Pri nálezoch zo žiarových hrobov 81/54, 87/54 a 110/54 a z kos-

trového hrobu 119/53 z Chotína IA nebolo možné určiť tvar rukoväte (tab. 25: 8, 27: 7, 34: 7). Na čepeli noža zo 

žiarového hrobu 110/54 sa zachovali zvyšky tkaniny (obr. 32). V kostrovom hrobe 41/52 a pravdepodobne aj v žia-

rovom hrobe 110/54 z Chotína IA sa bojové nože našli spolu so železnými nákončiami pošiev. Nálezy bojových 

nožov sú časté aj na iných pohrebiskách vekerzugskej kultúry (napríklad Hatván-Boldog, nálezy z roku 1884; 

Hejőkeresztúr, Muhi-Kocsmadomb, Tiszavasvári-Csárdapart, Törökszentmiklós-Surján: Kemenczei, 2009, 

zoznam 1, tab. 20: 5, 11, 23: 5, 38: 1, 123: 1, 128: 3), avšak presnejšie chronologicky zaradiť možno iba malú 

                                                                 
206 V 4. stor. pred Kr. sa v severnom Pričiernomorí objavila špecifická skupina jednosečných krátkych a dlhých mečov, ktoré 

však nepatria medzi zbrane typu akinakes a Skýti ich prevzali od Grékov (Alekseev, 2006, 43 nn.; Grebennikov, 1987, 153, 
157, obr. 4: 10; Meljukova, 1964, 59, tab. 19: 8 – 11).  

207 Tu k vývoju a datovaniu akinakovitých bodných a sečných zbraní s jedným ostrím v karpatsko-dunajskom priestore.  
208 Pre stredoskýtske obdobie sú naproti tomu charakteristické meče s anténovitou hlavicou (Kovpanenko – Bessonova – Skoryj, 

1989, 91, obr. 25: 1, 2; Meljukova, 1964, 60, tab. 20; Vulpe, 1990, 53), ktoré sa na severnom Kaukaze sporadicky objavujú 

už v 7. stor. pred Kr. (Machortych, 1991, 67).  
209 Ani A. Vulpe (1990), ani A. Gawlik (1997 – 1998) tento nález vo svojich prácach neuvádzajú. 
210 Výnimočne sú železné exempláre krátkych mečov typu Posmuş, nie dýk, doložené aj v lesostepnej zóne severného Pri-

čiernomoria, kde sú datované do obdobia okolo polovice až druhej polovice 7. stor. pred Kr. (Jasnozor´e – hrob 1 
v mohyle 6: Kovpanenko – Bessonova – Skoryj, 1994, 58, obr. 6: 1; bližšie tiež Topal – Brujako, 2012; Vorošilov, 2007; 
2008).  
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časť z nich. V kolektívnom hrobe 136 na pohrebisku Alsótelekes-Dolinka sa našiel takmer kompletný bojový nôž  

s jazykovitou rukoväťou s dvoma nitmi (Patay – B. Kiss, 2001 – 2002, obr. 10: 6). Sprievodné nálezy v podobe 

hrotu kopije umožňujú tento nálezový celok zaradiť do druhej polovice 7. až začiatku 6. stor. pred Kr. (Kozubová, 

2010a, 55). V žiarovom hrobe 462 na pohrebisku Tápiószele sa vyskytol železný dlhý nôž s jazykovitou rukoväťou 

a s dvoma nitmi, ktorý má blízke analógie v bronzových kultových nožoch zo 7. až začiatku 6. stor. pred Kr. v se-

veropontsko-kaukazskom regióne (Alekseev, 2003, 53 n.). Spolu s ním sa v hrobe našlo zrkadlo s bočnou rúčkou 

olbijského typu a malá váza s kanelovanou výzdobou na vydutí, ktorá jasne ukazuje na vplyv z halštatského pro-

stredia (Kemenczei, 2009, tab. 87: 1, 2, 12; Párducz, 1966, tab. 58: 4, 59: 1 – 8). Na základe malej vázy, ako aj 

vázy typu Kruglik, vyrobenej na kruhu by tento hrob mohol byť datovaný do stupňa HC alebo do začiatku stupňa 

HD1, čiže do druhej polovice 7. stor. pred Kr. (Daragan, 2009, 128; Smirnova, 2003, 421; Teržan, 1998, 514), 

hoci v prípade zrkadla sa niektorým bádateľom ako pravdepodobnejšie javí jeho chronologické zaradenie nie  

skôr ako do začiatku 6. pred Kr. (Chochorowski, 1996, 129; Polin, 1987, 23). Datovateľné nálezy bojových 

nožov z chotínskych pohrebísk sú mladšie ako spomenuté nálezy z východného Maďarska a na základe sprievod-

ných nálezov patria do druhej polovice 6. stor. pred Kr. (žiarové hroby 81/54 a 119/54 a  kostrový hrob 41/52  

z Chotína IA).  

 

 

Obr. 32 Chotín IA, IB. Železné bojové nože a ich časti (hrob 13A/52) 

 

Na tomto mieste treba poukázať ešte na jednu kategóriu nálezov, charakteristickú najmä pre východné Maďar-

sko a doloženú v nálezových celkoch zo skýtskeho obdobia zo severopontsko-kaukazskej oblasti iba sporadicky 
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(napríklad Olefirščina: Kulatova et al., 1993, obr. 6: 1).
211

 Ide o železné bojové nože s pomerne krátkou čepeľou 

a dlhou rukoväťou, s kosteným obložením a ukončením v tvare štylizovanej hlavičky dravého vtáka (orol) vy-

hotovenej v manieroch tzv. skýtskeho zverného štýlu. Túto kategóriu nálezov naposledy vyhodnotil T. Kemenczei, 

preto sa im tu ďalej podrobne nevenujeme (Kemenczei, 2005, 182 nn., obr. 5: 1 – 5).
212

 Považujeme však za dô-

ležité poukázať na potrebu individuálneho prístupu ku každému predmetu najmä s ohľadom na detailnú analýzu 

výzdoby rukoväte vo vzťahu k východným analógiám. Ako správne poukázal T. Kemenczei, aj napriek značným 

podobnostiam s nálezmi zo severopontskej a severokaukazskej oblasti najmä z okruhu pamiatok včasnoskýtskej 

kultúry môžeme bojové nože s kostenou rukoväťou a zoomorfnou výzdobou považovať za lokálne výrobky veker-

zugskej kultúry, kopírujúce východné predlohy (Kemenczei, 2005, 185; Studeníková, 1987, 38). Tento predpoklad 

potvrdzuje aj geometrická výzdoba na rukoväti väčšiny týchto predmetov, pozostávajúca z kombinácie šrafova-

ných trojuholníkov a koncentrických krúžkov, ktorá na východných analógiách chýba. Patrí sem aj železný „nôž“  

s rovným chrbtom, spevňovacou objímkou a kosteným obložením rukoväte zo sídliskového objektu 2 kalender-

berskej skupiny z Veľkého Grobu (okr. Galanta), ktorý však neobsahoval chronologicky preukazný materiál (Far-

kaš, 1986, obr. 4: 1, 2; Kemenczei, 2005, obr. 5: 3; Studeníková, 1987, 36 n., tab. 6). Vzhľadom na veľmi krátku 

a voči rukoväti disproporčne pôsobiacu čepeľ ho nepovažujeme za bojový nôž a nevylučujeme jeho použitie ako 

britvy. Veľmi krátku čepeľ má aj nôž s hladkým kosteným obložením rukoväte a ukončením v podobe značne 

štylizovanej zvieracej hlavičky, pravdepodobne pantera, z mohyly 2 z Olefirščiny z prvej štvrtiny 5. stor. pred Kr. 

(Kulatova et al., 1993, 14 nn., obr. 6: 1). Do rovnakej kategórie nálezov patrí aj dvojdielny kostený predmet v tvare 

hlavičky dravého vtáka so zahnutým zobákom z kostrového hrobu 13/52 z Chotína IA (obr. 32), ktorý pravdepo-

dobne tvoril ukončenie rukoväte bojového noža alebo spĺňal podobnú funkciu ako „nôž“ z Veľkého Grobu (tab. 

38: 14, 14a). Tento predpoklad potvrdzuje aj prítomnosť železného nitu, ktorý nahrádza oko vtáka a zároveň spája 

obe časti predmetu dokopy. Možnosť, že funkčne ide o súčasť krížového kovania tulca na šípy, ako sa domnieval 

M. Dušek (1966, 31), vylučujeme vzhľadom na dvojdielnosť a veľkosť predmetu. Sprievodné nálezy neumožňujú 

jeho presnejšie chronologické zaradenie, ale výzdobný motív v podobe perlovca umiestneného v strede zobáka 

nachádza veľmi blízke analógie s bronzovými prevliečkami konských postrojov v tvare realisticky podanej hla-

vičky dravého vtáka z lokality Chošeutovo z dolného Povolžia z prvej polovice 5. stor. pred Kr. (Očir-Gorjaeva, 

2005, 50, 158: obr. 27, 28; Korol´kova, 2001, 102, obr. 6: 16, 17).
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 Identický motív v tvare perlovca sa často 

uplatňoval pri výzdobe prevliečok konských postrojov a rôznych kovaní v tvare hlavičky dravého vtáka aj v se-

veropontskej oblasti, predovšetkým na strednom Podneprí, kde sú takto zdobené predmety datované najmä do 

poslednej štvrtiny 6. stor. a prvej štvrtiny 5. stor. pred Kr. (Alekseev, 2003, 203; Korol´kova, 2006, 102). Výzdoba 

podobná perlovcu je doložená aj na zobáku vtáka na kostenej rúčke bojového noža z hrobu 120 na pohrebisku 

Szentes-Vekerzug (Kemenczei, 2009, tab. 77: 1; Párducz, 1955, 7, obr. 2 – 4, tab. 10: 3) a na kostenej rúčke pred-

metu zo sídliskového objektu 446 z Nýiregyházy-Manda-bokor (Istvánovits 1997, 78, katalóg XI/7). Zatiaľ čo 

hrob 120 neobsahoval chronologicky citlivé nálezy a nemožno ho presnejšie datovať, predmet z Nýiregyházy 

patrí do záveru 6. až začiatku 5. stor. pred Kr., čo zodpovedá aj datovaniu nálezov s perlovcovou výzdobou zo 

severopontskej oblasti (ibidem, 80).
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 Ako však dokladá kovanie tulca na šípy zo žiarového hrobu 90 z Török-

szentmiklósa-Surján, musíme v podmienkach vekerzugskej kultúry počítať s prvým výskytom perlovcovej výzdoby 

už skôr ako v polovici 6. stor. pred Kr., a to už v jeho prvej polovici (Kozubová, 2009, 104 n.). Vzhľadom na uve-

dené okolnosti a datovanie analógií zaraďujeme kostrový hrob 13/52 z Chotína IA rámcovo do 6. stor. pred Kr. 

Uvedené datovanie čiastočne podporuje aj poloha hrobu na pláne pohrebiska, ktorý sa nachádzal v blízkosti kos-

trového hrobu 40/52 z prvej polovice 6. stor. (Kozubová, 2009, 105). Výraznou zvláštnosťou nálezu z kostrového 

hrobu 13/52 je prítomnosť perlovcovej výzdoby na zobáku dravého vtáka, ktorá nie je typická pre zobrazeniach 

hláv dravých vtákov v severopontsko-kaukazskom regióne a isté podobnosti tu môžeme sledovať len v prípade 

nálezov z pohrebiska Blumenfeld na dolnom Povolží (hrob A12: Grakov, 1999, obr. 4: 10). 

V kostrových hroboch 41/52 z Chotína IA a 44/61 z Chotína IB, ako aj v žiarovom hrobe 110/54 z Chotína IA 

sa spolu so železnými nožmi našli aj kovové nákončia pošiev, ktoré boli vyhotovované z organických materiálov 

(obr. 33). V prípade prvého hrobu ide o železný exemplár kónického tvaru so splošteným a vejárovito tvarovaným 

koncom a dvoma malými kruhovými otvormi umiestnenými vedľa seba pri hornom okraji predmetu (tab. 44: 9, 

                                                                 
211 Špecifický je železný nôž s bronzovým ukončením rukoväte v tvare hlavičky pantera z mohyly 6 z Berestnjagi zo včas-

noskýtskeho obdobia (Kovpanenko 1981, 7 nn., obr. 2: 5). Najviac tvarových a metrických podobností s nálezmi z lokalít 
vekerzugskej kultúry vykazuje bojový nôž z pohrebiska Aleroevskoe-I z centrálneho Kaukazu (Vinogradov, 1972, obr. 
45: 1).  

212 Definícii bojového noža s určitosťou zodpovedajú iba exempláre z hrobov na pohrebiskách Szentes-Vekerzug a Csárdaszallás, 
v prípade zvyšných nálezov sa zachovali iba kostené rukoväte, preto nemožno spoľahlivo stanoviť dĺžku čepele. K nálezom, 
ktoré vyhodnotil T. Kemenczei (2005), treba priradiť novší nález zo žiarového hrobu 110 z Abony (Polgár, 2007, 318, 
obr. 26).  

213 Tu s prehľadom analógií najmä zo severného Pričiernomoria.  
214 Vzhľadom na to, že táto lokalita je publikovaná iba formou predbežnej správy, opierame sa iba o datovanie autorov vý-

skumu. 
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9a). Bronzový plechový exemplár kónického tvaru, miestami so zachovanou výzdobou v podobe radov kruhových 

očiek, z druhého hrobu má rovnako pri hornom okraji dva malé kruhové otvory (tab. 100: 5, 5a). Práve otvory pri 

hornom okraji predmetov, pomocou ktorých sa tieto následne nitmi upevňovali na ďalší podklad, ako aj sprievodné 

nálezy v podobe železných nožov a absencia hrotov kopijí v uvedených hroboch potvrdzujú použitie týchto pred-

metov ako nákončí pošiev nožov. Ani v jednom prípade sa však nepodarilo určiť ich polohu vo vzťahu k polohe 

noža. Ako indícia nám v danom prípade slúžia niektoré hrobové celky z východného Maďarska. V hrobe 348 na 

pohrebisku Tápiószele sa značne skorodované železné nákončie pošvy identické tomu z hrobu 41/52 z Chotína IA 

nachádzalo in situ na čepeli jedného zo železných nožov (Párducz, 1966, 69, tab. 52: 6, 6a), pričom sprievodné 

nálezy tvorili iba tri hroty šípov. Obdobnú situáciu registrujeme aj v kostrovom hrobe 36 na pohrebisku Nyáre-

gyháza (Kisfaludi, 2004, 171, tab. 13: 2). Rovnakú funkciu predpokladáme aj v prípade bronzového predmetu  

z hrobu 338 z Tápiószele, ktorý je analógiou k nákončiu pošvy z kostrového hrobu 44/61 z Chotína IB, nielen čo 

sa týka tvaru, ale aj rozmerov (Párducz, 1966, 67, tab. 50: 2). Keďže v danom hrobe sa nákončie našlo len spolu 

s brúsikom, jeho bližšie chronologické zaradenie je problematické. Podobné nálezy z Rumunska zhodnotil A. Vulpe, 

ktorý ich priradil k pošvám bodných zbraní s rukoväťou a v súvislosti s ich použitím aj ako chráničov hrotov 

kopijí správne poukázal na ich polyfunkčný charakter (Vulpe, 1990, 97 nn., tab. 32: 211 – 229, 33: 230 – 235). 

Určujúcim kritériom k priradeniu k jednej alebo druhej kategórii je podľa nás nielen prítomnosť alebo absencia 

hrotu kopije či bodnej zbrane s násadou v rámci hrobového celku, ale aj prítomnosť alebo absencia dvoch otvorov 

pri hornom okraji predmetu, ktoré na chráničoch hrotov kopijí nezaznamenávame. Na základe nálezov z pohre-

bísk Ferigile a Băiţa A. Vulpe ohraničil výskyt týchto predmetov druhou polovicou 7. až záverom 6. stor. pred Kr. 

(ibidem, 102). S uvedeným datovaním korešponduje aj datovanie kostrového hrobu 44/61 z Chotína IB z prvej 

polovice 6. stor. pred Kr. (Kozubová, 2011a, 91), ako aj hrobu 36 na pohrebisku Nyáregyháza z druhej polovice 

6. stor. pred Kr. Ešte staršie je špecifické bronzové nákončie pošvy trapézoidného tvaru z hrobu 78 na pohrebi-

sku Alsótelekes-Dolinka, ukončené štylizovanou zvieracou hlavičkou a zdobené kruhovými očkami (Kemenczei, 

2009, tab. 136: 7; Patay, 1961, 33, obr. 10), ktoré aj napriek chýbajúcim sprievodným nálezom môžeme datovať 

na základe analógií z okruhu pamiatok kelermeskej fázy včasnoskýtskej kultúry zo severného Kaukazu do druhej 

polovice až záveru 7. stor. pred Kr. Nález nákončia pošvy z detského hrobu z Novozavedennoe-II vykazuje s exem-

plárom z Alsótelekesa-Dolinka značné tvarové a výzdobné analógie (Petrenko et al., 2006, 401 n., obr. 6: 1, 7: 2, 3; 

Vol´naja, 2002, obr. 6: 1). Vzhľadom na datovanie analógií z Rumunska zaraďujeme kostrový hrob 41/52 z Chotí-

na IA do druhej polovice 6. stor. pred Kr. a správnosť uvedeného datovania potvrdzuje aj sprievodný nález britvy  

v hrobe, doloženej aj v hrobe 36 z Nyáregyházy (Kisfaludi, 2004, tab. 13: 4 – 6; Kozubová, 2009, 87, 89; 2012a, 

67 nn.).  

 

 

Obr. 33 Chotín IA, IB. Kovové nákončia pošiev železných bojových nožov 

 
Na chotínskych pohrebiskách bolo možné bojové nože spoľahlivo doložiť len v jedenástich hroboch, v ktorých 

boli bez výnimky pochovaní dospelí muži. V hroboch sa vyskytli buď samostatne (štyri hroby), alebo v kombi-

nácii s ďalšou kategóriou zbraní, spravidla s diaľkovými zbraňami, v žiarovom hrobe 87/54 z Chotína IA dopl-

nenými aj kovaním tulca na šípy (päť hrobov) alebo hrotom kopije (jeden hrob). Súčasti konských postrojov – 

zubadlo sa našlo iba v kostrovom hrobe 119/53 z Chotína IA.  
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3.4.1.3. Úderové zbrane  

3.4.1.3.1. Železné bojové sekerky – čakany  
Kategóriu úderových zbraní z hodnoteného súboru zastupuje síce málopočetná skupina bojových sekier s jed-

ným rozšíreným ostrím, ktoré v tejto práci označujeme termínom čakany a ktoré sú vďaka svojmu širokému ostriu 

polyfunkčnou zbraňou. Úderové zbrane z lokalít vekerzugskej kultúry a ciumbrudskej skupiny, vrátane ich nále-

zov z chotínskych pohrebísk, komplexne vyhodnotila a publikovala o nich dve štúdie autorka tejto publikácie 

(Kozubová, 2010a; 2010b), preto podobne ako v prípade diaľkových zbraní, aj tu iba stručne uvádzame publiko-

vané výsledky, predovšetkým čo sa týka ich typologickej klasifikácie a chronologického zaradenia jednotlivých 

nálezových celkov z chotínskych pohrebísk.  

Na základe umiestnenia otvoru na porisko sme čakany vekerzugského typu, resp. železné sekerky s jedným 

ostrím rozdelili na dva základné typy (typy I – II), v rámci ktorých sme následne vyčlenili niekoľko variantov, príp. 

subvariantov. Smerodajné pre vypracovanie typologického členenia boli predovšetkým dva znaky, a to umiestnenie 

otvoru na porisko a tvar obucha. 

Typ I – čakany so symetricky umiestneným otvorom na porisko  

Čakany (obr. 34) sú z boku mierne alebo výraznejšie oblúkovito prehnuté. Otvor na porisko je umiestnený 

približne v strede celkovej dĺžky čakana. Na základe tvarovania obucha môžeme v rámci uvedeného typu vyčleniť 

niekoľko variantov, z ktorých niektoré možno ďalej členiť na subvarianty. Spoločným menovateľom pre všetky 

exempláre typu I okrem symetricky umiestneného otvoru na porisko je značne široké, niekedy až vejárovito rozší-

rené ostrie (Kozubová, 2010a, 47). 

Variant I1 – subvarianty I1a, I1b 

Kladivkovitý obuch je rovno zrezaný a v porovnaní s dlhým tylovým nástavcom mierne zhrubnutý. Tylový 

nástavec má v priereze štvoruholníkový, zriedkavo kruhový tvar. Na základe otvoru na porisko rozlišujeme dva 

subvarianty (I1a – otvor na porisko je vodorovný a pri pohľade zhora má takmer štvorcový tvar; I1b – otvor na 

porisko je zboku zhrubnutý). Jediný exemplár variantu I1 v rámci oboch hodnotených pohrebísk bol doložený 

v kostrovom hrobe 49/61 z Chotína IB (tab. 102: 4), ktorý môžeme na základe sprievodných nálezov, predovšet-

kým bronzového liateho krúžku s výčnelkom po odliatí (tab. 103: 6) spoľahlivo datovať do druhej polovice 6. stor. 

pred Kr. (Kozubová, 2008, 73; 2009, 78; 2010a, 49). Čakany typu I/variantu 1 sú vo vekerzugskej kultúre, ako aj 

v ciumbrudskej skupine najpočetnejšie zastúpeným tvarom úderových zbraní.  

Variant I2  

Obuch čakana je guľovito alebo kónicky ukončený. Úzky tylový nástavec, ktorý má v priereze štvoruholníkový, 

zriedkavo kruhový tvar, sa smerom k obuchu mierne zužuje. Otvor na porisko je zboku obvykle zhrubnutý (Ko-

zubová, 2010a, 51, obr. 5: 9, 9a, 6: 1, 1a, 4, 4a). Čakany variantu I2 nie sú početnou kategóriou úderových zbraní 

a vo svojom výskyte v rámci Karpatskej kotliny sa koncentrujú iba na lokalitách vekerzugskej kultúry. Časť z nich 

nemá známe nálezové okolnosti. Variant I2 sa vo svojom výskyte obmedzuje iba na východné Maďarsko. 

Variant I3  

Obuch čakana je ukončený zoomorfne, a to buď značne štylizovanou hlavičkou dravého vtáka, alebo hlavičkou 

bližšie neidentifikovaného zvieraťa. Značne úzky tylový nástavec, ktorý má v priereze štvoruholníkový tvar, je 

výrazne oblúkovito prehnutý smerom nadol. Otvor na porisko je zboku zhrubnutý iba nepatrne (Kozubová, 2010a, 

51, obr. 6: 6, 6a, 7, 7a). Variant I3 v inventári hrobov na chotínskych pohrebiskách doložený nie je. Čakany va-

riantu I3 sa vyznačujú, v porovnaní s variantom I1, pomerne úzkym ostrím a v Karpatskej kotline sa vyskytujú 

nanajvýš sporadicky a bez výnimky ide o nálezy bez známych nálezových okolností. 

Typ II – čakany s asymetricky umiestneným otvorom na porisko  

Čakany typ II (obr. 35) sú zboku len nepatrne oblúkovito prehnuté. Otvor na porisko má pri pohľade zhora 

kruhový tvar a je od obucha umiestnený približne v jednej tretine celkovej dĺžky čakana. Na základe tvarovania 

obucha môžeme v rámci uvedeného typu vyčleniť niekoľko variantov. Spoločným menovateľom pre všetky exem-

pláre typu II okrem asymetricky umiestneného otvoru na porisko je značne široké, niekedy až vejárovito rozšírené 

ostrie (Kozubová, 2010a, 51). 

Variant II1 

Krátky tylový nástavec je v priereze takmer kruhový. Obuch má terčovitý tvar. Jeden exemplár čakana varian-

tu II1 sa našiel v kostrovom hrobe 46/61 z Chotína IB (tab. 101: 6). Jeho presnejšie chronologické zaradenie je 

vzhľadom na chýbajúce priame analógie v susedných oblastiach a nie príliš chronologicky citlivé sprievodné ná-

lezy problematické. S prihliadnutím na datovanie vzdialenejších analógií k čakanom variantu II2 z lokalít zo sever-
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ného Kaukazu a zo Zakaukazska, ale predovšetkým na základe kostrového hrobu 2 z lokality Retz v Dolnom 

Rakúsku môžeme hrob 46/61 zaradiť do prvej polovice 6. stor. pred Kr., hoci v danom prípade nevylučujeme ani 

druhú polovicu, respektíve záver 6. stor. pred Kr. V danom hrobovom celku sa totiž vyskytol špecifický bronzový 

otvorený tyčinkový náramok oválneho tvaru s odseknutými koncami – subvariant II3a (tab. 101: 5) s priamymi 

analógiami v kostrovom hrobe 48 na pohrebisku Vámosmikola-Istvánmajor, ktorý však na základe sprievodných 

nálezov v podobe sklenených korálikov s vrstvenými očkami, ako aj tyčinkového závesku s uškom na zavesenie 

nemôžeme zaradiť skôr ako do stupňa HD3 (Kozubová, 2010a, 52; Laczus – Párducz, 1969, tab. 56: 16). Na da-

tovanie hrobu 46/61 skôr do druhej polovice 6. stor. pred Kr. ukazuje aj nález dvojdielnej britvy (tab. 101: 4; 

Kozubová, 2012b, 68 nn.).  

 

 
 

Obr. 34 Čakany typu I z lokalít vekerzugskej kultúry (podľa Kozubová, 2010a, obr. 2: 4, 4: 4, 5: 9, 6: 6) 
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Obr. 35 Čakany typu II z lokalít vekerzugskej kultúry (podľa Kozubová, 2010a, obr. 1: 4, 7: 3, 10: 3) 

 

Variant II2  

Pre čakany variantu II2 je síce charakteristický asymetricky umiestnený otvor na porisko, ale obuch je kladiv-

kovitý a rovno zrezaný (Kozubová, 2010a, 52, obr. 7: 3, 3a, 4, 4a). Variant II2 v hodnotenom súbore z chotínskych 

pohrebísk zastúpený nie je. 

Variant II3  

Čakany variantu II3 sa vyznačujú krátkym tylovým nástavcom, značne rozšíreným ostrím a kotúčovitým obu-

chom, pričom asymetricky umiestnený otvor na porisko je tuľajkovito tvarovaný. Tylový nástavec kruhového 

prierezu je v porovnaní s čakanmi ostatných variantov typu II o niečo dlhší. Uvedený typ čakanov možno ozna-

čiť aj ako čakany typu Repjachovataja Mogila, ktoré majú preukázateľne východný pôvod. Vo svojom výskyte 

v rámci karpatsko-dunajského priestoru sú obmedzené takmer výlučne na východné Maďarsko (Kozubová, 2010a, 

53, obr. 10: 3, 3a). Ani tento špecifický a zriedkavo sa vyskytujúci variant bojových sekeriek nie je na chotínskych 

pohrebiskách doložený. 

Najčastejšie vyskytujúcim sa typom úderových zbraní sú vo vekerzugskej kultúre čakany typu I. Sú tiež za-

stúpené v ciumbrudskej skupine a sporadicky ich nachádzame aj v oblastiach ležiacich severne, západne a juho-

západne od územia rozšírenia vekerzugskej kultúry. Naopak, v prípade typu II jeho frekventovaný výskyt zazna-
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menávame takmer výlučne na lokalitách vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku. Vzhľadom na uvedenú 

skutočnosť môžeme posledný spomenutý typ čakanov vo vekerzugskej kultúre považovať za prejav lokálneho 

vývoja tejto kategórie úderových zbraní (Kozubová, 2010a, 60). Výnimkou je v tomto ohľade iba čakan z hrobu 2 

z pohrebiska Retz v Dolnom Rakúsku (ibidem, 55; Teržan, 1998, 516, obr. 1, tab. 1 – 3, 4: 1 – 3). Oba typy I a II 

nenachádzajú medzi čakanmi zo severopontskej oblasti morfologicky zodpovedajúce analógie a odhliadnuc od 

podobných čakanov z centrálneho a najmä severozápadného Kaukazu, môžu byť považované za typ zbrane, špeci-

fický iba pre vekerzugskú kultúru, príp. ciumbrudskú skupinu. V tejto súvislosti treba podotknúť, že čakany ako 

typ úderovej zbrane nemajú v strednej Európe pôvod v starších typoch sekeriek a zreteľne sa tiež odlišujú od tvarov 

sekeriek z doby halštatskej. Ich pôvod preto bezpochyby súvisí s kaukazskou oblasťou, kde formálne podobné 

zbrane tvorili nielen súčasť hrobových inventárov, ale boli tiež často zobrazované aj na kamenných antropomorf-

ných stélach.
 
V severopontskej oblasti nemajú čakany zo skýtskeho obdobia predlohy v nálezoch z predchádzajú-

ceho časového úseku. Naproti tomu sa železné čakany s dlhým tylovým nástavcom objavujú až vo včasnoskýtskom 

období, preto nie je vylúčené, že ich vzdialenejšími predlohami mohli byť kaukazské bronzové sekerky kobansko-

kolchidského typu so značne rozšíreným ostrím a kotúčovitým obuchom, doložené v kolchidskej a kobanskej kul-

túre v neskorej dobe bronzovej (Kozubová, 2010a, 60 n.). K najstarším čakanom vo vekerzugskej kultúre patria 

tie, ktoré majú priame analógie na východe a sú datované do druhej polovice až záveru 7. stor. pred Kr., čiže 

predovšetkým ide o varianty I3 a II3. Čakany domáceho typu II, ako aj niektoré varianty typu I, predovšetkým 

variant I1, naopak, našli svoje uplatnenie počas dlhšieho časového úseku. Ako dokladajú podobné čakany subva-

riantu I1b z nálezísk kobanskej kultúry a z Kelermesu, oba typy sa na Kaukaze bežne používali počas celého 7. stor. 

pred Kr. Do rovnakého časového úseku môžeme zaradiť aj niektoré exempláre z východného Maďarska (napr . 

Alsótelekes-Dolinka), Sedmohradska (Cristeşti) a Rakúska (Retz). Ťažisko výskytu oboch typov spadá vo veker-

zugskej kultúre a v susedných oblastiach (Slovinsko, Morava, Rakúsko, Sedmohradsko) do celého 6. stor. pred 

Kr. a ako dokladajú niektoré datovateľné nálezy z Potisia (Tiszakeszi-Fáy-kert), s určitosťou pretrvávajú ešte do 

záveru polovice 5. stor. pred Kr. (Törökszentmiklós-Surján: hrob 46) (bližšie pozri Kozubová, 2010a; 2010b).  

Dva hroby so železnými čakanmi z Chotína IB síce nie sú dostačujúce pre generalizovanie záverov týkajúcich 

sa charakteru výzbroje dospelých mužov, potvrdzujú však zistenia, ku ktorým sme dospeli analýzou hrobových 

celkov s čakanmi z celého územia rozšírenia vekerzugskej kultúry (Kozubová, 2010a, 57). Výzbroj tých bojov-

níkov, ktorá pozostávala aj zo železného čakana, je z hľadiska spoluvýskytu čakanov s ďalšími kategóriami zbraní 

či dokonca so súčasťami konských postrojov značne variabilná a dokazuje, že vlastníctvo čakana ako zbrane nebolo 

vyhradené iba pešiakom (napríklad hrob 46/61 z Chotína IB), ale aj jazdcom (napríklad hrob 49/61 z Chotína IB). 

Túto variabilitu pozorujeme dokonca aj v rámci jednotlivých pohrebiskových lokalít.  

3.4.2. Ochranné súčasti výzbroje 

Túto kvantitatívne výrazne malú skupinu nálezov zastupujú na chotínskych pohrebiskách chrániče tela. Tie sú 

doložené iba súčasťami šupinových pancierov, ktoré patria k militáriám východného pôvodu. Z východného Ma-

ďarska sú prostredníctvom ozdobných kovaní doložené aj štíty.
215

 Nálezy šupín z pancierov, ako aj z kovaní štítov 

z Karpatskej kotliny komplexne zhodnotil najmä S. A. Skoryj (1984, 95 nn.), čiastočne sa im venovali aj iní autori 

(napríklad Kemenczei, 2009, 50; Kozubová, 2009, 74).  

3.4.2.1. Súčasti šupinových pancierov 

Časť nálezov z chotínskych pohrebísk sa zachovala v značne fragmentárnom stave, čo sťažuje možnosť ich 

spoľahlivého priradenia ku kovovým šupinám z panciera, preto sme ich do našej analýzy nezahrnuli (žiarový hrob 

61/53 z Chotína IA: tab. 17: 10, 11 a kostrový hrob 124/53 z Chotína IA: tab. 51: 9, 10, 12, 13). Pri niektorých 

predmetoch môžeme na základe ich tvaru a umiestnenia otvorov na pripevnenie spoľahlivo vylúčiť ich použitie 

ako šupín z panciera (kostrový hrob 179/53 z Chotína IA: tab. 68: 8).
216

 Takto sa analyzovaná skupina nálezov 

                                                                 
215 Ku kovaniam štítov z Mezökeresztesa-Zöldhalompuszta a Tápiószentmártonu pozri napríklad Rieth, 1971, 111 nn.; Sko-

ryj, 1984, 95 n.; Chochorowski, 1985a, 106 nn., obr. 34: 1, 2; Chochorowski, 1998, 486; Smirnova, 1999, 174. Naposledy 
ich komplexne vyhodnotil T. Kemenczei (1999). V prípade uvedených predmetov je možná aj ich iná interpretácia ako 
kovaní štítov. Vzhľadom na analógie najmä zo severokaukazskej oblasti a na vyobrazenia gorytov na kamenných antro-
pomorfných stélach V. S. Ol´chovskij (2004, 356) dospel k názoru, že mohli byť použité aj ako ozdobné kovania gorytov.  

216 Väčšina bádateľov však tento bronzový plechový predmet zaradila medzi šupiny z panciera (Chochorowski, 1985a, 105; 
Párducz, 1973, 61; Skoryj, 1984, 84). Niektoré šupiny zo severopontskej oblasti síce majú podobný tvar, ale otvory sú 
vždy pravidelne umiestnené vedľa seba pozdĺž horného okraja (Černenko, 2006, tab. 1: 1, 2: 62, 6: 129). Niel en 
v kostrovom hrobe 179/53 z Chotína IA, ale aj v kostrovom hrobe 124/53 z Chotína IA bola pochovaná žena, čo rovnako 
vylučuje možnosť ich použitia ako šupín z panciera, hoci v stepnej zóne severného Pričiernomoria sa ochranná výzbroj 
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zúžila na dve tenké bronzové šupiny zo žiarového hrobu 86/54 z Chotína IA (tab. 26: 22, 23), ktorú môžeme dopl-

niť o jednu železnú šupinu z panciera z domu 56 z Molpíra v Smoleniciach (Dušek – Dušek, 1995, tab. 120: 20; 

Romsauer, 2004, tab. 1: 5). Šupiny majú obdĺžnikový tvar so zaobleným dolným okrajom a štyri otvory na pri-

pevnenie, umiestnené takto: tri otvory vedľa seba pozdĺž rovného horného okraja a jeden otvor približne v strede 

jednej z bočných hrán.  

Podobné bronzové a železné šupiny z panciera sú vo východnom Maďarsku doložené iba na piatich lokalitách: 

Ártánd-Zomlin puszta (Párducz, 1965, tab. 11 – 13), Törökszentmiklós-Surján (hrob 90: Csalog – Kisfaludi, 1985, 

obr. 5: 13 – 15), Tarnabod-Téglásdomb (hrob 1: Párducz, 1969a, tab. 3 – 6), Csárdaszállás (hrob 17: Kemenczei, 

2005, 201; Oláh – Szenánszky, 1982, 294) a Csanytelek-Újhalastó (2 hroby; Galántha, 1986, 72). Túto skupinu 

môžeme doplniť o bronzovú šupinu z hrobu 3 zo Simerie (Piski) v Rumunsku (Roska, 1913, obr. 6: 4). Uvedené 

šupiny majú rovnaký tvar ako nálezy z nášho územia, od seba sa navzájom líšia iba rozmermi a počtom otvorov 

na pripevnenie (2 až 7). V Chotíne IA, v Törökszentmiklósi-Surján a v Simerii boli šupiny v hroboch zastúpené 

jedným až piatimi exemplármi, čo poukazuje na ich symbolické uloženie do hrobu. Naproti tomu počet šupín  

v hrobe z Tarnabodu-Téglásdomb dosahoval 220 – 230 (Párducz, 1969a, 37) a z Ártándu 690 – 700 kusov (Pár-

ducz, 1965, 145, 194), čo nás oprávňuje domnievať sa, že do oboch hrobov boli vložené pravdepodobne celé pan-

ciere.
217

 Mimo územia rozšírenia vekerzugskej kultúry sa tvarovo identické bronzové a železné šupiny z panciera 

vyskytli iba v mohyle 2 z lokality Jalžabet pri Varaždine v severozápadnom Chorvátsku, a to spolu so špecific-

kými a v podmienkach strednej Európy jedinečnými predmetmi označovanými v ruštine ako „vorvarky“ (Šimek, 

1998, 500, obr. 8: 5 – 6, 8; 9).
218 

Ide o malé, zväčša kónické bronzové liate predmety s pozdĺžnym otvorom, ktoré 

slúžili na zaťaženie kožených zaväzovacích remeňov panciera (Mošinskij, 2006, 29 n.). Okrem nálezového celku 

z Ártándu-Zomlin puszta podobné predmety na lokalitách vekerzugskej kultúry s dokladmi výskytu šupinových 

pancierov doložené nie sú (Kemenczei, 2009, tab. 4: 7).  

Panciere pokryté identickými šupinami, aké poznáme z nálezísk vekerzugskej kultúry, sú bežne zastúpené 

v nálezových celkoch zo stepnej a lesostepnej zóny severného Pričiernomoria a zriedkavo aj severného Kaukazu 

počas celého skýtskeho obdobia.
219

 Najstaršie nálezy šupinových pancierov, a to bronzových, patria už do 8. stor., 

presnejšie do jeho záveru a sú späté s náleziskami klasického novočerkasského horizontu (napr. Steblev – mohyla 

15: Kločko – Skoryj, 1993, 81, obr. 3: 3 – 5; Uašchitu: Ėrlich, 1994, 35 n.; Industrija I – hrob 4 alebo Klin-Jar – 

hrob 16: Dudarev, 1999, 55; Ivantchik, 2001, 115). Väčšina z nich však pochádza z hrobov zo 4. a  3. stor., čo 

poukazuje na ich malú použiteľnosť pri datovaní (Černenko, 1968, 10; 2006, 135).
220

 Tvar šupín nie je chronolo-

gicky určujúci, keďže sa po celé obdobie ich používania nemenil. Výnimkou je iba 4. stor. pred Kr., keď sa  

v severopontskej oblasti okrem bežne používaných tvarov so zaobleným spodným okrajom objavujú aj  exem-

pláre so zahroteným okrajom (Černenko, 2006). Aj napriek skutočnosti, že šupinové panciere tvoria v Karpa t-

skej kotline kvantitatívne nevýraznú kategóriu nálezov, môžeme konštatovať, že sa vo svojom výskyte časovo 

obmedzujú iba na prvú polovicu 6. stor. pred Kr. (Kozubová, 2009, 74). Rovnaké časové zaradenie predpokla-

dáme aj v prípade žiarového hrobu 86/54 z Chotína IA. Uvedené datovanie potvrdzujú predovšetkým nálezy  

z Törökszentmiklósa-Surján, z mohyly 2 z lokality Jalžabet (Šimek, 1998, 509), ako aj z Csárdaszállása (Kemen-

czei, 2005, 201). Výnimkou v danom ohľade môže byť iba nálezový celok z Ártándu-Zomlin puszta, v prípade 

                                                                                                                                                                                                        
pokrytá šupinami sporadicky vyskytla aj v ženských hroboch so zbraňami, datovaných do 4. stor. pred Kr. (napríklad  
Akkermen´ – mohyla 16: Il´inskaja – Terenožkin 1983, 177 n.).  

217 S. A. Skoryj (1984, 86) sa domnieva, že pancier z Ártándu mal šupinami pokrytú iba hrudnú a chrbtovú časť, pretože 
medzi šupinami neboli zastúpené kovové detaily, ktorými sa na pancier upínali rukávy. Podľa E. V. Černenka (1968, 145) 
je prítomnosť železných a bronzových šupín v Ártánde dokladom toho, že bol vyrobený z dvoch častí, pričom železné šu-
piny pokrývali spodnú a bronzové vrchnú časť. Na niektorých lokalitách zo severného Pričiernomoria sa v rámci jedného 
hrobu našli až dva panciere, jeden pokrytý bronzovými a druhý železnými šupinami (napríklad Ordžonikidze-Šachty 22 – 
hrob 2 v mohyle 12: Terenožkin et al. 1973, 168 nn., obr. 48 – 52).  

218 Spolu sa tu našlo vyše 40 kusov šupín, určenie ich presného počtu sťažuje značne fragmentárne zachovanie. V otvoroch 
niektorých z nich sa zachovali nity s veľkou hlavičkou, ktorých funkcia je nejasná. Upevnenie šupín na kožený podklad 
pomocou nitov v severopontskej oblasti nie je doložené, šupiny sa tu na podklad vždy našívali (Minžulin, 1991, 140, obr. 
8). Niektoré exempláre majú tvar obdĺžnika s otvormi v rohoch (Šimek, 1998, obr. 8: 7), ich príslušnosť k šupinám 
z panciera alebo z ostatných častí ochrannej výzbroje je sporná, hoci v severopontskej oblasti sa podobne tvarované pred-
mety, ale s odlišne umiestnenými otvormi v rámci obrannej výzbroje ako šupiny používali (Černenko, 1968, obr. 8: 9, 11; 
Minžulin, 1991, obr. 1: 2 – 7).  

219 K pancierom zo skýtskeho obdobia všeobecne: Černenko, 1968; 1991; 2006; Liberov, 1965, 16 n., tab. 20; Meljukova, 1964, 
69 nn., tab. 22; Rjabkova, 2010; Savčenko, 2004. K výskytu šupinových pancierov na Kaukaze: Dudarev, 1999, 55; Ėrlich, 
1994, 35 n.; Ėrlich – Skakov, 2005, 204 n.; Ivantchik, 2001, 254 nn. Zriedkavejšie sú panciere doložené v hroboch sauro-
matskej kultúry z 5 a 4. stor. pred Kr. (Smirnov, 1961, 75). V prípade šupinových pancierov treba podotknúť, že ide o typ 
ochrannej výzbroje, zloženej z dvoch materiálovo odlišných častí, pretože kovové šupiny sa upevňovali na kožený pod-
klad (Černenko, 1968, 12; 2006, 9 nn.).  

220 V prípade včasnoskýtskych lokalít s dokladmi šupinových pancierov však E. V. Černenko (2006) uvádza zastarané dato-
vanie.  
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ktorého však nie je spoľahlivo dokázané, či ide o inventár jedného alebo viacerých hrobov (Kemenczei, 2009, 

tab. 4 – 6; Párducz, 1965).
221

 V prípade, že nálezy boli pôvodne súčasťou jedného hrobového celku, ten môže  

byť najnovšie datovaný už do záveru 7., príp. do prelomu 7. a 6. stor. pred Kr. Pre uvedené datovanie sa ukazuje 

ako určujúca bronzová hydria, podľa J. G. Szilágyho vyrobená v dielni v gréckej Sparte okolo rokov 570 – 560 

(Szilágyi 1965). C. M. Stibbe (2004, 38) však nedávno dospel k názoru, že grécka hydria bola vyrobená skôr, ako 

sa domnieval Szilágyi, a to v poslednej štvrtine 7. stor. pred Kr. Pravdepodobne nepatrne starší ako uvedené 

lokality, s výnimkou Ártandu, je nález bronzovej šupiny zo Smoleníc-Molpíra, ktorý v súlade s celkovým dato-

vaním hradiska nie je mladší ako záver 7./začiatok 6. stor. pred Kr. (Parzinger – Stegmann-Rajtár, 1988, 175). Do 

4. stor. pred Kr. patria nálezy šupín východného typu z oblasti dolného toku Dunaja, ktoré však súvisia so štítmi 

a nie s panciermi (napríklad Braničevo, Kolmen, Jankovo vo východnom Bulharsku a Gurbăneşti pri Bukurešti: 

Kull, 1997, 211; Skoryj, 1984, 86 n., 92 nn., obr. 2: 6, 9). Na záver treba zdôrazniť, že prítomnosť dvoch mate-

riálovo odlišných šupín z panciera v rámci jedného nálezového celku nemôže byť, ako sa nesprávne domnieva 

A. Hellmuth (2007, 76 nn.), smerodajná pri jeho zaradení do 7. stor. pred Kr. Bimetalické šupinové panciere síce 

nie sú v severopontskej oblasti také časté ako panciere zložené iba zo železných šupín, ale s rôznou intenzitou sa 

tu používali počas celého skýtskeho obdobia od 7. až do záveru 3. stor. pred Kr., s jasným ťažiskom ich rozšírenia 

v 5. stor. pred Kr. (Černenko, 2006, 10, tab. 2). Aj napriek výskytu takých efektívnych zbraní, akými sú hroty 

šípov východného typu alebo železné čakany, môžeme konštatovať, že v Karpatskej kotline nie sú adekvátne 

efektívne spôsoby ochrany tela bojovníka zastúpené v takej miere ako v prípade severného Pričiernomoria, čo 

v neposlednom rade súvisí s odlišným kultúrno-politickým vývojom oboch regiónov.  

3.5. KONSKÝ POSTROJ  

Konský postroj ako jeden z prostriedkov ovládania je na chotínskych pohrebiskách zastúpený kvantitatívne rela-

tívne malou skupinou kovových nálezov, ktoré tvoria súčasť uzdy alebo ohlávky.
222

 Ďalšiu kategóriu predstavujú 

predmety, ktoré síce patria k výstroju jazdca, ale sú rovnako ako uzda potrebné na ovládanie koňa (jazdecké bičíky 

– nagajky).
223

 Súčasti konského postroja patria medzi skupinu nálezov, ktoré sú pomerne spoľahlivou východis-

kovou bázou na vypracovanie periodizácie halštatskej a skýtskej kultúry, preto podobne ako v prípade militárií, 

aj tu sme pri kultúrno-priestorovej analýze zohľadnili nálezy súčastí konského postroja nielen z chotínskych po-

hrebísk, ale aj ďalšie nálezy z juhozápadného Slovenska. Súčasti konských postrojov, ako aj výstroj jazdca veker-

zugskej kultúry sme podrobne zhodnotili a výsledky publikovali v troch štúdiách (Kozubová, 2008; 2011a; 2012a), 

preto tu opäť len v krátkosti zhrnieme publikované výsledky s ohľadom najmä na nálezy z chotínskych pohrebísk. 

Ostatné aspekty skúmanej problematiky ku konskému postroju vekerzugskej kultúry, ktoré sme podrobne analy-

zovali v štúdiách z rokov 2008, 2011 a 2012, na tomto mieste neuvádzame.  

3.5.1. Uzda 

Súčasti uzdy, ako ohlávka so zubadlom a s vôdzkou a dekoratívne časti, ktoré sú doložené na lokalitách ve-

kerzugskej kultúry na juhozápadnom Slovensku, predovšetkým na chotínskych pohrebiskách, môžeme iba rám-

covo, z hľadiska funkcie, rozdeliť na funkčné súčasti konských postrojov, čiže zubadlá, na dekoratívne súčasti 

konských postrojov, čiže ozdoby ohlávky (faléry a prevliečky), a na ostatné súčasti uzdy (zvieracie zuby a kly) 

(Kozubová, 2011a, 72).
224

  

                                                                 
221 V prípade datovania Ártándu, pri ktorom ale nie je jasné, či ide o jeden alebo o viaceré hrobové celky, nie sú názory báda-

teľov doposiaľ jednotné. Na základe bronzovej hydrie vyrobenej v Sparte v prvej štvrtine 6. stor. pred Kr., pri ktorej sa 
predpokladá, že sa na túto lokalitu dostala s určitým časovým oneskorením, sa väčšina bádateľov prikláňa k datovaniu do 
druhej štvrtiny 6. stor. pred Kr., príp. okolo roku 550 (napríklad Kemenczei, 2001 – 2002, 66; Párducz, 1965, 226, tab. 1 – 3; 
Patay, 1990, 80, tab. 67: 146), zatiaľ čo B. Teržan (1998, 518, 524), akceptujúc včasnejší začiatok expanzie východných 
nomádskych skupín do Karpatskej kotliny, datuje nálezový celok podobne ako B. Kull (1997, 211) už do začiatku 6. stor. 
pred Kr.  

222 K slovenskej terminológii jednotlivých súčastí konského postroja pozri Ožďáni et al., 1992, 11, 66 nn.  
223 K ďalším prostriedkom ovládania koňa môžeme okrem jazdeckých bičíkov priradiť jednak kovové ostrohy, jednak palice 

na poháňanie zapriahnutých koní (tzv. stimulus). Ani ostrohy, ani súčasti stimulu nemáme v inventári hrobov vekerzugskej 

kultúry nateraz spoľahlivo doložené. 
224 Uvedené členenie z hľadiska funkcie však nemožno chápať striktne, pretože zubadlo (kategória funkčné súčasti) môže byť 

aj ozdobné a faléra (kategória dekoratívne súčasti) môže mať v rámci uzdy aj praktickú funkciu.  
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3.5.1.1. Zubadlá  

Všetky celokovové zubadlá (obr. 36) s pevným upevnením bočníc z lokalít vekerzugskej kultúry sú železné  

a patria ku konštrukčne jednotnému typu, ktorý sa v odbornej literatúre súhrne označuje ako vekerzugské zubad-

lá alebo zubadlá typu Szentes-Vekerzug. Udidlo, hladká stredná časť zubadla, je dvojdielne a jeho obe ramienka 

sú ukončené veľkým koncovým uškom na prevlečenie oprát. Udidlo je s bočnicami pevne spojené pomocou nitu. 

Bočnica má po bokoch stredného otvoru alebo uška na nit jeden ďalší otvor alebo uško na prevlečenie remeňov 

ohlávky (Kozubová, 2011a, 73). 

Zubadlá typu Szentes-Vekerzug sa vyznačujú veľkou variabilitou tvarov bočníc a ich ukončenia, zatiaľ čo 

udidlo je vždy rovnaké. Pri vypracovaní typologických radov sa v odbornom bádaní vo všeobecnosti zaužíval 

princíp posudzovať udidlo a bočnice zubadla samostatne a pre každú z uvedených častí sa vypracúva typologic-

ká klasifikácia osobitne. Keďže všetky zubadlá typu Szentes-Vekerzug majú udidlá rovnaké, tohto zaužívaného 

princípu sme sa nepridržiavali a zubadlá sme posudzovali ako celok. Zubadlá typu Szentes-Vekerzug sme rozde-

lili do dvoch základných typov a tie ďalej členili na varianty. Dôležitým kritériom ich členenia sú predovšetkým 

typ otvorov bočníc (ušká alebo očká), celkový tvar bočníc a ich ukončenie (Kozubová, 2011a, 75).
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Typ I – zubadlá typu Szentes-Vekerzug s bočnicami s uškami 

Otvory majú tvar ušiek, ktoré vybiehajú z tela bočnice. Bočnice sú oblúkovito prehnuté a v porovnaní s typom 

II pomerne úzke. Väčšina bočníc zubadiel je v mieste ušiek kvadraticky rozšírená a plochá, smerom ku koncom 

sa zužujú a postupne nadobúdajú tvar tyčinky. Na základe ukončenia bočníc sme vyčlenili tri varianty. 

Variant I1  

Mierne oblúkovito prehnuté bočnice sú na hornom konci zdobené zvieracou hlavičkou. Jedna kompletná tyčin-

ková bočnica zubadla z kostrového hrobu 120/53 z Chotína IA je ukončená značne schematickou vtáčou hlavičkou 

(tab. 50: 2). Kostrový hrob 120/53 z Chotína IA zaraďujeme na základe sprievodných nálezov – hrotov šípov do 

druhej polovice 6. stor. pred Kr. (Kozubová, 2009, 78, 80; 2011a, 76).  

Variant I2  

Mierne oblúkovito prehnuté bočnice zubadla z kostrového hrobu 119/53 z Chotína IA sú na dvoch koncoch 

zaoblené a na jednom konci gombíkovito ukončené (tab. 49: 20). Nálezový celok zaraďujeme do druhej polovice 

6. stor. pred Kr., opierame sa pritom čiastočne o polohu hrobu v rámci areálu pohrebiska. Ten sa nachádzal v tesnej 

blízkosti kostrového hrobu 120/53 so zubadlom variantu I1 (Kozubová, 2009, 78, 80; 2011a, 79).  

Variant I3 

Výrazne oblúkovito prehnuté bočnice sú na oboch koncoch roztepané a stočené do očka. Variant I3 je zastú-

pený zubadlom zo žiarového hrobu 1/76 z Nitry-Dolných Krškán, jediným svojho druhu (Romsauer, 1993, 20, 

obr. 10: 3). Bronzové prevliečky typu I podľa A. Kozubovej umožňujú hrob spoľahlivo zaradiť už do druhej polo-

vice až záveru 7. stor. pred Kr. (Kozubová, 2011a, 79, 89; pozri podkapitolu 3.5.1.2.2.).  

Typ II – zubadlá typu Szentes-Vekerzug s bočnicami s očkami 

Stredná časť s tromi otvormi je vždy kvadraticky rozšírená a plochá. Na základe tvaru bočnice a jej ukončenia 

sme typ II rozdelili na tri varianty (Kozubová, 2011a, 79). 

Variant II1  

Bočnice zubadiel zo žiarového hrobu 22/52 z Chotína IA sú rovné, v mieste otvorov kvadraticky rozšírené 

a značne široké. Konce bočníc sú výrazne zúžené, jeden z nich je zahrotený a druhý stočený do očka. Koniec  

jednej z bočníc je odlomený, pravdepodobne bol zahrotený rovnako ako jeden z koncov druhej kompletnej boč-

nice (tab. 6: 18). Tento hrobový celok zaraďujeme s ohľadom na sprievodné nálezy hrotov šípov a datovanie 

väčšiny ostatných exemplárov zubadiel variantu II1 nie neskôr ako do záveru 6. stor. pred Kr. (Kozubová, 2009, 

81; 2011a, 80).  

Variant II2  

Zubadlo z kostrového hrobu 40/52 z Chotína IA sa podobá na variant II1, bočnice sú iba mierne oblúkovito 

prehnuté a zúžené tyčinkové konce sú ukončené značne štylizovanou vtáčou hlavičkou (tab. 43: 3). Na základe 

bronzového krížového kovania tulca typu I a prevliečok ohlávky konskej uzdy typu II podľa A. Kozubovej hrob 

spoľahlivo datujeme do prvej polovice 6. stor. pred Kr. (Kozubová, 2009, 105; 2011a, 81, 90; pozri podkapitoly 

3.4.1.1.2. a 3.5.1.2.2.).  

                                                                 
225 Typologicko-chronologickej analýze zubadiel typu Szentes-Vekerzug sa venovali viacerí bádatelia, ktorí sa zároveň pokú-

šali odpovedať na otázku ich genézy (napríklad Párducz, 1965, 149 nn.; Guštin – Teržan, 1975, mapa 1; Kemenczei, 1985, 
obr. 1; 2009, 51 n.; Chochorowski, 1985a, 114 nn., obr. 40; Werner, 1988, 12 nn., tab. 68A). 
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Obr. 36 Chotín IA, IB, Nitra-Dolné Krškany. Zubadlá 

 

Variant II3  

Na celej dĺžke ploché a rovnako široké, mierne oblúkovito prehnuté bočnice zubadla z kostrového hrobu 220/54 

z Chotína IA sú na oboch koncoch nepatrne rozšírené a majú tvar krúžku (tab. 76: 1). Vzhľadom na analógie so 

zubadlom z Nevickoe a na základe prevliečky typu III podľa A. Kozubovej môžeme kostrový hrob 220/54 datovať 

do prvej polovice 5. stor. pred Kr. (Kozubová, 2009, 73 n.; 2011a, 81, 90; pozri podkapitolu 3.5.1.2.2.).  
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Konštrukčne sa zubadlá typu Szentes-Vekerzug odlišujú nielen od zubadiel z východoeurópskych lokalít z pred-

skýtskeho a skýtskeho obdobia a z lokalít príbuzných kultúr v oblasti Eurázie,
 
ale aj od zubadiel halštatskej kultúry. 

V nálezových komplexoch zo severopontsko-kaukazského regiónu sa v neskorej dobe bronzovej a v dobe skýtskej 

nevyskytujú zubadlá s pevným upevnením bočníc na udidlo pomocou nitu.
226 

Tu sa uplatnili dva odlišné kon-

štrukčné princípy, oba však spočívajú vo voľnom upevnení bočníc (bližšie pozri Kozubová, 2011a, 73 nn.). V dobe 

halštatskej a vo včasnej dobe laténskej sú v Európe rozšírené zubadlá s voľným upevnením bočníc (napríklad 

Kossack, 1954; Metzner-Nebelsick, 2002, 291 nn.; Stöllner, 2002, 111 n., 114 n.; Trachsel, 2004, 41 nn., 463 nn., 

479 nn.). V Prednej Ázii sa naproti tomu celokovové zubadlá s pevným upevnením bočníc prvýkrát sporadicky 

objavujú už na konci 9. stor. pred Kr. a od polovice 8. stor. pred Kr. Keď úplne nahradili staršie typy viacdielnych 

zubadiel s voľným upevnením bočníc, ich výskyt nadobudol masový rozsah. V prípade predoázijských zubadiel sa 

bočnice na udidlo neupevňovali pomocou nitov, ale bočnice sa odlievali spolu s udidlom ako jeden celok. Ťažisko 

ich rozšírenia sa nachádza najmä v Zakaukazsku, Iráne a na území Urartu, podobné zubadlá nachádzame ako pre-

doázijský import tiež na ostrove Samos, kde sú datované do poslednej štvrtiny 8. a do 7. stor. pred Kr. (Ivantchik, 

2001, 202 n., obr. 98, 99). Do rovnakého časového úseku ako predoázijské celokovové zubadlá je datovaná má-

lopočetná skupina zubadiel s pevným upevnením bočníc z alpskej oblasti a z  Maďarska, ale aj zo severného 

Kaukazu, z lesostepnej zóny severného Pričiernomoria a z východného Balkánu (označované tiež ako zubadlá typu 

Endže-Konstantinovka) (bližšie pozri Kozubová, 2011a, 74, pozn. 7). Aj napriek uvedeným analógiám sú zubadlá 

typu Szentes-Vekerzug špecifické spôsobom upevnenia bočníc a udidla, preto sú pravdepodobne výsledkom auto-

chtónneho vývoja, v rámci ktorého nezohrávali žiadnu úlohu oblasti ležiace západne a východne od vekerzugskej 

kultúry, ani domáce podložie. Upevnenie pomocou nitov registrujeme v rámci všetkých spomenutých zubadiel  

s pevným upevnením bočníc iba na zubadlách typu Szentes-Vekerzug. Medzi najstaršími zubadlami typu Szentes-

Vekerzug a najmladšími zubadlami s pevným upevnením bočníc z alpskej oblasti a zubadlami typu Endže-

Konstantinovka je istý časový hiát a zároveň sa neprekrýva ani ich priestorové rozšírenie (ibidem, 75).  

Najstaršie zubadlá typu Szentes-Vekerzug z druhej polovice 7. stor. pred Kr. (napríklad Perebykovcy, Ferigile 

– mohyla 41, Nagytarcsa, Gyöngyös, Nitra-Dolné Krškany), ako aj z prvej polovice 6. stor. pred Kr. (napríklad 

Atenica – mohyla 2, Chotín IA – kostrový hrob 40/52, Curtea de Argeş) tvoria kvantitatívne menšiu skupinu nále-

zov, ktorá je zastúpená nielen vo vekerzugskej kultúre, ale aj v susedných oblastiach (ibidem, 85 n.). V tejto súvis-

losti sú obzvlášť dôležité zubadlá z pohrebiskových lokalít západopodolskej skupiny zo stredného Podnestria, 

ktoré sú nielen jedny z najstarších, ale sú tu určite cudzím prvkom a svoje masovejšie uplatnenie v miestnom  

konskom postroji nenašli. Nie je však vylúčené, že práve ony mohli zohrávať dôležitú úlohu vo vývoji zubadiel 

typu Szentes-Vekerzug. Väčšina zubadiel z lokalít vekerzugskej kultúry a kultúry Ferigile patrí rámcovo do druhej 

polovice 6. až prvej polovice 5. stor. pred Kr. Na základe chronologicky málo signifikantných sprievodných nále-

zov väčšiny týchto zubadiel nemôžeme vylúčiť ich skoršie (prvá polovica 6. stor.), ako aj neskoršie datovanie 

(druhá polovica 5. stor.) (ibidem, 75). Prvé zubadlá typu Szentes-Vekerzug sa v Slovinsku objavili v závere 6. stor. 

pred Kr., väčšina z nich však patrí do prvej polovice 5. stor. pred Kr., kde môžeme zaradiť aj niektoré zubadlá  

z pohrebiska Szentlőrinc v južnom Zadunajsku. Naproti tomu zubadlá lokálneho typu 6 podľa M. Guština a B. Ter-

žanovej, respektíve nášho variantu II4, patria až do druhej polovice 5. stor. pred Kr. (Guštin – Teržan, 1975, 91). 

Zarážajúca je absencia zubadiel typu Szentes-Vekerzug v ciumbrudskej skupine, kde sa uplatnili zubadlá kon-

štrukčne podobné nálezom zo severopontskej oblasti (Vasiliev, 1980, 167, tab. 16: 1 – 15). Konský postroj sa 

v hroboch ciumbrudskej skupiny objavuje zriedkavo (Vulpe, 1990, 16 n.). Zubadlá z Chotína IA sa vo svojom 

výskyte obmedzujú najmä na druhú polovicu 6. stor. pred Kr., niektoré pravdepodobne patria do prvej polovice 

5. stor. pred Kr. 

3.5.1.2. Súčasti ohlávky  

Z chotínskych pohrebísk, ako aj z ďalších lokalít vekerzugskej kultúry z juhozápadného Slovenska sú dolože-

né dve skupiny súčastí ohlávky (obr. 37), a to faléry a prevliečky. V prípade falér a niektorých typov prevliečok 

je ich funkcia v rámci konskej uzdy zväčša jasná. Niektoré prevliečky, najmä typu II, mohli byť multifunkčnými 

predmetmi, používanými nielen ako súčasti konského postroja, ale aj ako súčasti kroja. V danom prípade o ich 

funkčnom naznačení môžeme rozhodnúť iba na základe analógií, sprievodných nálezov a polohy v hrobe (Kozu-

bová, 2011a, 86). Typologické triedenie falér a prevliečok pre vekerzugskú kultúru celkovo vypracoval J. Cho-

chorowski (1985a, 108 nn., obr. 35, 36) a nálezy súčastí konskej uzdy z Karpatskej kotliny a susedných regiónov 

naposledy komplexne vyhodnotila C. Metzner-Nebelsick (2002, 302 n.).
 227

 

                                                                 
226 Výnimkou je napríklad zubadlo z Perebykovcy v západnom Podolí (Smirnova, 1993). 
227 Pozri tiež Pare, 1992, 139 nn. a Trachsel, 2004, 443 nn., 467 nn., 524 nn., 547 nn.  
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3.5.1.2.1. Faléry 

Bronzová terčovitá faléra malých rozmerov z kostrového hrobu 210/54 z Chotína IA je hladká a mierne oblú-

kovito klenutá. Na jej spodnej strane sa zachovali zvyšky značne širokého tyčinkového uška, pomocou ktorého 

sa faléra prevliekla cez rovnako široký remeň ohlávky (tab. 73: 10). Hrob datujeme s ohľadom na sprievodné nále-

zy hrotov šípov, ako aj na základe analógií z pohrebiska Algyő do záveru 6. až prvej polovice 5. stor. pred Kr. 

(Kozubová, 2009, 77; 2011a, 87). 

3.5.1.2.2. Prevliečky 

Na základe celkového tvaru sme v rámci prevliečok vyčlenili štyri typy. Všetky prevliečky z územia juhozá-

padného Slovenska sú bronzové a liate.  

Typ I – prevliečky s platničkou v tvare trojlístka 

Dve prevliečky zo žiarového hrobu 1/76 z Nitry-Dolných Krškán majú platničku plasticky tvarovanú do podoby 

trojlístka a na jej spodnej strane je umiestnené široké tyčinkovité uško (Romsauer, 1993, obr. 10: 1, 2). Vzhľadom 

na spoľahlivé chronologické zaradenie paralel zo severopontsko-kaukazskej oblasti nemôžeme hrob z Nitry-

Dolných Krškán datovať neskôr ako do druhej polovice až záveru 7. stor. pred Kr. (Kozubová, 2011a, 87 nn.). 

Typ II – prevliečky s dutou polguľovitou hlavicou 

Dve prevliečky z kostrového hrobu 40/52 z Chotína IA s dutou polguľovitou hlavicou a masívnym širokým 

tyčinkovitým uškom (tab. 43: 6, 7) sú v podmienkach vekerzugskej kultúry jedinečné. Tvarovo identické prevliečky 

sú označované tiež ako „košíčkovité“. Vzhľadom na datovanie podobných prevliečok v susedných oblastiach, ako 

aj na základe sprievodných nálezov, predovšetkým bronzového krížového kovania tulca na šípy variantu I1 podľa 

A. Kozubovej, patrí kostrový hrob 40/52 z Chotína IA do prvej polovice 6. stor. pred Kr. (Kozubová, 2009, 105; 

2011a, 90). 

 

 

Obr. 37 Chotín IA, IB. Súčasti ohlávky 

 

Typ III – prevliečky s platničkou kosoštvorcového tvaru 

Masívna prevliečka s plochou a hladkou platničkou kosoštvorcového tvaru z kostrového hrobu 220/54 z Cho-

tína IA má na spodnej strane dve priečne umiestnené tyčinkovité ušká (tab. 75: 25). Hrob z Chotína IA môžeme 

s ohľadom na datovanie podobných prevliečok zo severopontsko-kaukazskej oblasti zaradiť do prvej polovice  

5. stor. pred Kr. (Kozubová, 2011a, 90).  

Typ IV – terčovité prevliečky s vtlačenou stredovou puklicou a so širokým okrajom 

Čiastočne poškodená prevliečka z kostrového hrobu 44/61 z Chotína IB má na spodnej strane užšie tyčinkovité 

uško. Stredová puklica má mierne kónický tvar (tab. 100: 6). Vzhľadom na datovanie prevliečok typu IV, resp. 

typu Rvenice v susedných oblastiach vekerzugskej kultúry nie je hrob z Chotína IB mladší ako z prvej polovice 

6. stor. pred Kr. (Kozubová, 2011a, 91). 

Súčasti ohlávky v podobe falér či prevliečok tvoria málo frekventovanú skupinu nálezov vekerzugskej kultúry 

nielen na území juhozápadného Slovenska, ale aj vo východnom Maďarsku. S výnimkou falér sa prevliečky  
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typov I – IV vo svojom výskyte obmedzujú iba na juhozápadné Slovensko, pričom časť z nich ukazuje na kontakty 

západným (typ II a IV) a časť východným smerom (typ III). Z niektorých východomaďarských lokalít pochádza-

jú aj také typy súčastí ohlávok, vrátane rozdeľovačov remeňov, ktoré sa v nálezových celkoch z juhozápadného 

Slovenska nevyskytli (bližšie pozri Kozubová, 2011a, 92 n.). Sporadický výskyt rozdeľovačov remeňov v rámci 

vekerzugskej kultúry zodpovedá situácii v severopontsko-kaukazskej oblasti, kde sú rozdeľovače rovnako málo 

frekventovanou skupinou nálezov, čo platí najmä pre mladšie obdobia skýtskej kultúry.  Rozdeľovače remeňov 

sú tu charakteristické najmä pre lesostepnú zónu severného Pričiernomoria a pre včasnoskýtske obdobie, prípadne 

ešte pre 6. stor. pred Kr., avšak v 5. stor. pred Kr. sa z konskej uzdy vytrácajú (napríklad Iľinskaja, 1961; 1968; 

1975; Petrenko, 1967). Na druhej strane je ale vo vekerzugskej kultúre zarážajúci sporadický výskyt prevliečok  

v porovnaní so severným Pričiernomorím a severným Kaukazom, kde sú práve rôzne tvarované prevliečky kvan-

titatívne výrazne zastúpenou skupinou súčastí konského postroja. Uvedené konštatovanie sa týka nielen skýtske-

ho, ale aj predskýtskeho obdobia (napríklad Terenožkin, 1976; Petrenko, 1967; Iľinskaja, 1973). Rozdeľovače  

a najmä prevliečky remeňov tvoria značne frekventovanú skupinu nálezov tiež v prostredí halštatskej kultúry, kde 

sú typické najmä pre jej starší úsek, zatiaľ čo v mladšej a neskorej dobe halštatskej ich počet v nálezových celkoch 

výrazne klesá. Rozdeľovače remeňov sa v stupni HD1 objavujú iba zriedkavo a
 
neskôr ich už neregistrujeme, na-

proti tomu prevliečky našli v rámci konského postroja uplatnenie až do včasnej doby laténskej, i keď nie v takej 

miere ako v stupni HC (napríklad Metzner-Nebelsick, 2002, 302 nn.; Trachsel, 2004, 41 nn., 467 nn., 524 nn.).  

3.5.1.3. Ostatné súčasti uzdy 
Do tejto kategórie nálezov sme zaradili zvieracie zuby a kly s dvoma otvormi v koreni, ktoré môžeme s kon-

skou uzdou spoľahlivo spájať iba v prípade kostrového hrobu 220/54 z Chotína IA (tab. 76: 3 – 6). Kančie kly  

a zuby medveďa nie sú chronologicky citlivými nálezmi, dokladom ich obľúbenosti je nielen značné priestorové 

rozšírenie, ale aj ich dlhodobé používanie (Kozubová, 2011a, 91). 

3.5.2. Výstroj jazdca 

3.5.2.1. Nagajky 

Funkčné naznačenie troch kostených dutých valcovitých predmetov z kostrových hrobov 143/53 z Chotína IA 

(obr. 38; tab. 55: 12) a 49/61 z Chotína IB (obr. 38; tab. 103: 1, 2) bolo možné na základe východných analógií 

spoľahlivo interpretovať ako súčasti rúčok jazdeckých bičíkov – nagajok (bližšie pozri Kozubová, 2008).  

 

 
 

Obr. 38 Chotín IA, IB. Súčasti rúčok jazdeckých bičíkov 
 

Skúmané nálezy z chotínskych pohrebísk M. Dušek (1966, 31) považoval za kostené rúčky železných nožov, 

pričom k rovnakej interpretácii ich funkcie dospel aj J. Chochorowski (1985a, 80 n.). Možnosti použitia týchto 

predmetov ako rúčok železných nožov protirečí hneď niekoľko skutočností.
228

 V súvislosti s určením možnej 

                                                                 
228 Predovšetkým prítomnosť dvoch malých protiľahlých otvorov umiestnených pri spodnom okraji predmetov, ktoré by boli 

v prípade železných nožov s tŕňovitou rukoväťou z funkčného hľadiska úplne zbytočné, ale práve naopak, tieto zabezpe-
čovali upevnenie predmetov na pevný podklad; ďalej absencia stôp po korózii železa na vnútornej strane stien predmetov, 
ktoré by zanechala tŕňovitá rukoväť noža a nemenej závažná je aj absencia železného noža v inventári kostrového hrobu 
143/53 z Chotína IA a značne malé rozmery železného noža z kostrového hrobu 49/61 z Chotína IB. 
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funkcie týchto nálezov bola pre nás však rozhodujúca interpretácia tvarovo blízkych paralel k predmetom z Cho-

tína, ako aj z niektorých ďalších lokalít vekerzugskej kultúry z nálezísk zo skýtskeho obdobia zo stepnej a leso-

stepnej zóny severného Pričiernomoria ako konštrukčných detailov jazdeckých bičíkov – nagajok. Keďže výskyt 

nagajok vo vekerzugskej kultúre je spätý so severopontsko-kaukazskou oblasťou, mnohé sporné otázky ich inter-

pretácie bolo možné vyriešiť len po zrealizovaní hĺbkovej analýzy materiálu z posledného zmieneného územia 

(Kozubová, 2008, 57 – 68). Avšak na základe výzdoby a materiálu môžeme nagajky z nálezísk vekerzugskej kul-

túry spoľahlivo označiť za regionálnu zvláštnosť, zastúpenú najmä v hrobových celkoch z jej staršieho úseku  

vývoja (druhá polovica 7. až prvá polovica 6. stor. pred Kr.), a nesporne ich preto nemožno považovať za importy. 

Porovnanie zistených výsledkov analýzy nálezov z pohrebísk vekerzugskej kultúry a zo severopontsko-kaukaz-

skej oblasti poukazuje jednak na isté podobnosti, na základe ktorých môžeme hovoriť o istých spoločných ten-

denciách, a jednak aj na isté odlišnosti medzi oboma zmienenými kultúrnymi prostrediami. Konštrukčne nagajky 

z oboch regiónov predstavujú jeden typ, navzájom sa líšia iba prítomnosťou či absenciou a typom ozdobných  

detailov. Z tohto hľadiska má uvedené zistenie sčasti nadregionálny charakter. Nálezy súčastí nagajok typu Peski 

z územia vekerzugskej kultúry sa však v porovnaní so severným Pričiernomorím ukazujú ako pomerne jedno-

duchšie vyhotovené. Širšiu teritoriálnu platnosť má aj konštatovanie, že nagajky sú doložené v hroboch jedincov 

s výnimočným postavením. Poukazujú na to nielen nálezy zo severopontsko-kaukazského priestoru, ale aj nálezy 

výnimočne dobre zachovaných jazdeckých bičíkov z oblasti Altaja a ich zriedkavé doklady z lokalít vekerzugskej 

kultúry a susedných oblastí (Atenica v Srbsku) (ibidem, 79 n.). Nagajky sú jednoznačným dokladom toho, že vo 

vekerzugskom prostredí sociálny status pochovaného jedinca môžu dokumentovať aj výrobky z organických  

materiálov, preto aj im treba venovať zvýšenú pozornosť. Kostené predmety ako detaily rúčok jazdeckých bičíkov 

tak rozširujú repertoár komponentov, typických pre mužskú časť vekerzugskej populácie. V archeologickom ma-

teriáli predchádzajúceho časového úseku skúmané kostené nálezy nemajú v oblasti Karpatskej kotliny príslušné 

paralely. Ak by bol náš predpoklad, že v prípade týchto predmetov skutočne ide o súčasti jazdeckých bičíkov – 

nagajok, správny, tak tieto potom predstavujú v pravekom vývoji Karpatskej kotliny unikátny a najstarší archeo-

logicky sprostredkovaný doklad používania tohto typu nástroja na ovládanie koňa. Pozoruhodná je aj poloha naga-

jok v hrobe vo vzťahu k pochovanému jedincovi, keďže sa zväčša nachádzali v oblasti pásu alebo kostí predlaktia 

jednej z horných končatín. Oproti severopontskému regiónu sa nálezy súčastí jazdeckých bičíkov v prostredí 

vekerzugskej kultúry vyznačujú výrazne nižšou frekvenciou výskytu. Porovnanie hrobov s nagajkami ďalej uká-

zalo, že kým v severopontsko-kaukazskej oblasti sú v týchto hroboch pochovaní výlučne dospelí muži, vo veker-

zugskej kultúre sú nagajky sporadicky zastúpené aj v hroboch detí so značne bohatou výbavou, na základe ktorej 

je nesporné, že ide o nedospelých jedincov mužského pohlavia. Medzi hrobmi vekerzugskej kultúry a hrobmi zo 

severopontsko-kaukazskej oblasti, v oboch prípadoch s nagajkami typu Peski, je časový rozdiel najmenej 100 ro-

kov. Preto aj z chronologického hľadiska, a nie iba na základe geometrickej výzdoby, je v prípade nagajok z veker-

zugských lokalít nepochybné, že ide o výrobky, ktoré sa zhotovovali v domácom prostredí. Znalosť nagajok bola 

do Karpatskej kotliny sprostredkovaná práve z východu, hoci tu sa na nagajkách uplatnili iné výzdobné detaily 

(nagajky kelermeského typu). 

3.5.3. Konský postroj – zhrnutie  

V súbore hrobov z chotínskych pohrebísk, ktorých inventár tvorili súčasti konských postrojov, môžeme z hľa-

diska jednotlivých typov súčastí uzdy vyčleniť tri skupiny hrobov.  

Prvú reprezentujú hroby s kompletnou garnitúrou súčastí konských postrojov, ktorá pozostávala zo zubadla 

a z ďalších funkčných a ozdobných prvkov ohlávky (faléry, rozdeľovače remeňov a prevliečky). Tieto sa mohli 

v hrobe vyskytnúť buď samostatne (kostrový hrob 40/52 z Chotína IA), alebo v kombinácii so zbraňami (kostrový 

hrob 220/54 z Chotína IA). Bez výnimky ide o hroby mladších mužských jedincov vo veku juvenis a adultus, kto-

rých na základe dosiahnutých hodnôt celkového sociálneho indexu zaraďujeme k najbohatším (pozri kapitolu 7). 

Vo všetkých hroboch nielen prvej, ale aj nasledujúcej druhej skupiny sa našlo vždy iba jedno zubadlo. Obdobnú 

situáciu registrujeme aj na ostatných pohrebiskách vekerzugskej kultúry, na ktorých je doložený zvyk vkladať do 

hrobu súčasti uzdy v podobe len jedného zubadla. Príloha jedného zubadla v hrobe mala podľa niektorých bádate-

ľov symbolizovať jazdeckého koňa (napríklad Pare, 1992, 195 nn.; von Hase, 1969, 53 n.), resp. bola vyjadrením 

príslušnosti pochovaného jedinca k sociálne privilegovanej vrstve jazdcov.
229

  

                                                                 
229 Naopak, dve zubadlá mohli symbolizovať dva záprahové kone a až tri zubadlá v jednom hrobe by mohli ukazovať na jaz-

deckého koňa a dva záprahové kone, príp. na trojzáprah. Postroj pre záprahové kone tak symbolicky v hrobe nahrádzal 

voz. Zdá sa, že počet zubadiel (úzd) v hrobe bol aj výrazom toho, či pochovaný jedinec bol v hrobe prezentovaný iba ako 

jazdec alebo aj ako majiteľ, resp. „používateľ“ slávnostného voza (Kmeťová, 2011b, 78). 
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Pre druhú skupinu hrobov je charakteristický výskyt iba zubadla, ktoré bolo vždy kombinované buď s jednou 

(žiarový hrob 22/52 a kostrový hrob 119/53 z Chotína IA), alebo s dvoma rôznymi kategóriami zbraní (kostrový 

hrob 120/53 z Chotína IA). Aj tu ide bez výnimky o hroby dospelých mužov, ktorých môžeme v podmienkach 

hodnotených pohrebísk priradiť k najbohatším, ako aj k vyššej strednej vrstve. V prípade žiarového hrobu 22/52 

však celkový charakter výbavy vykazuje značné podobnosti s najbohatšími mužskými hrobmi (pozri kapitola 7).  

Tretiu skupinu tvoria hroby, v ktorých sú doložené buď len súčasti ohlávky konského postroja v podobe falér 

a prevliečok (kostrový hrob 210/54 z Chotína IA a kostrový hrob 44/61 z Chotína IB),
230

 alebo predmety späté  

s výstrojom jazdca – jazdecké bičíky (kostrový hrob 49/61 z Chotína IB). Opäť ide výlučne o hroby dospelých 

jedincov, ktorí na základe dosiahnutej hodnoty celkového sociálneho indexu, s výnimkou hrobu 210/54 (skupina 

priemerne vybavených hrobov), patria k sociálne nadradenej vrstve (pozri kapitola 7). Zdá sa, že vysoký sociálny 

status týchto mužov bol aspoň symbolicky zdôraznený funkčne neúplným konským postrojom, vloženým do hrobu. 

Vo všetkých hroboch tretej skupiny je doložený aj spoluvýskyt zbraní.  

3.6. PREDMETY DENNEJ POTREBY A NÁSTROJE 

Predmety dennej potreby a nástroje nepatria k spoľahlivým chronologickým indikátorom, pretože zo všetkých 

kategórií nálezov najmenej podliehali chronologickým zmenám, keďže ich primárny a často aj jediný význam je 

funkčný. Niektoré typy nálezov však jednak ukazujú na kontakty vekerzugskej kultúry so súdobými susednými, 

ako aj geograficky vzdialenejšími kultúrami a kultúrnymi skupinami, jednak dokladajú pretrvávanie istých 

tradícií zo záveru doby bronzovej a začiatku doby halštatskej a jednak ide o predmety charakteristické pre veker-

zugské kultúrne prostredie.  

3.6.1. Nože  

Železné nože (obr. 39) predstavujú na oboch hodnotených pohrebiskách spolu s hlinenými praslenmi najfrek-

ventovanejšiu kategóriu pracovných nástrojov.
231

 Nepochybne však ide o polyfunkčný typ predmetov, pretože 

okrem obyčajných nožov, používaných spravidla ako pracovné nástroje, sú vo vekerzugskej kultúre doložené aj 

dlhé bojové nože s dĺžkou nad 18,0 cm, patriace k bodným zbraniam s rukoväťou (pozri podkapitolu 3.4.1.2.2.).
232

 

Práve celková dĺžka odlišuje bojové nože od obyčajných železných nožov. Obe kategórie nálezov sa totiž vyzna-

čujú rovnakými morfologickými znakmi, akými sú typ, resp. tvar rukoväte, tvar chrbta a ostria čepele, a vyrábali 

sa aj z rovnakého materiálu, a to zo železa. Presné zaradenie nálezov železných nožov z oboch hodnotených po-

hrebísk do kategórie bojových alebo pracovných nožov, ale aj ich jemnejšiu typologickú klasifikáciu v značnej 

miere sťažuje fragmentárny stav zachovania väčšiny hodnotených nálezov.  

Na základe tvaru rukoväte sme v rámci pracovných nožov vyčlenili dva základné typy.
233

 

Typ I – železné nože s tŕňovitou rukoväťou 

V nálezovom materiáli z oboch hodnotených pohrebísk absolútne dominujú železné nože s tŕňovitou rukoväťou. 

Na základe tvaru chrbta a ostria sme v rámci hodnoteného typu vyčlenili dva varianty. Špecifický tretí variant 

predstavujú miniatúrne nožíky. 

Variant I1 

Najpočetnejšie sú exempláre s oblúkovito prehnutým chrbtom a ostrím, pričom stupeň prehnutia sa pohybuje od 

mierneho až po nepatrný (tab. 2: 6, 28: 3, 33: 1, 34: 6, 44: 1, 5, 65: 8, 9, 71: 10, 77: 16, 91: 47, 108: 8, 113: 2, 116: 5).  

Variant I2 

O niečo zriedkavejšie nálezy železných nožov variantu I2 sa vyznačujú takmer alebo úplne rovným chrbtom 

a ostrím (tab. 11: 6, 15: 3, 21: 12, 25: 6, 43: 4, 66: 10, 99: 3, 103: 7, 107: 2, 109: 4). 

                                                                 
230 Problematickým sa javí kostrový hrob 44/61 z Chotína IB, ktorý bol porušený, a nie je tak vylúčené, že jeho hrobový inventár 

je nekompletný.  
231 Nože mohli byť použité na porciovanie mäsa, spracovanie dreva, spracovanie kože, spracovanie mäkkého kameňa a kosti.  
232 Špecifické sú železné nože, ktoré na základe polohy v hrobe vo vzťahu k ostatným nálezom mohli byť použité na porcio-

vanie mäsa či iných potravín, keďže tieto sa v hrobe spravidla nachádzali v tesnej blízkosti alebo priamo medzi mäsitými 

prídavkami v podobe zvieracích kostí. Nože na porciovanie mäsa na oboch hodnotených pohrebiskách nie sú spoľahlivo 

doložené. 
233 Do analýzy sme zaradili len tie exempláre, v prípade ktorých nám stav ich zachovania umožňoval spoľahlivo sa vyjadriť 

k ich celkovej dĺžke, ako aj k typu rukoväte. 
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Obr. 39 Chotín IA, IB. Železné nože 

Variant I3 

Štyri identické miniatúrne železné nože zo „žiarového“ hrobu 12/52, z kostrových hrobov 13/52 a 254/54 z Cho-

tína IA (tab. 4: 7, 38: 15, 82: 4) a zo žiarového hrobu 69/62 z Chotína IB (tab. 108: 9) majú výrazne oblúkovito 

prehnutý chrbát a rovné ostrie. Nie je vylúčené, že sa používali aj na kozmetické účely, napríklad ako predmety na 

orezávanie nechtov. 

Typ II – železné nože s jazykovitou rukoväťou 

Len výnimočne sú v inventári hrobov na chotínskych pohrebiskách zastúpené železné nože s jazykovitou ru-

koväťou so zachovanými nitmi, pomocou ktorých sa na rukoväť upevňovalo obloženie vyrobené z kostí alebo  

z iného organického materiálu (tab. 73: 4, 104: 1). Kostené zdobené obloženie rukoväte sa čiastočne zachovalo na 

železnom noži zo žiarového hrobu 67/53 z Chotína IA a blízke paralely k výzdobnému motívu v podobe vodo-

rovného pásu so sieťovým ornamentom (tab. 19: 12) nachádzame na niektorých kostených puzdrách dvojdielnych 

britiev (pozri podkapitolu 3.3.2.). Na čepeľ tohto noža bol pritavený ďalší malý železný nôž bez zachovanej ruko-

väte, so spevňovacou objímkou (tab. 19: 13). Fragment podobného železného noža so zachovanou spevňovacou 

objímkou pochádza zo žiarového hrobu 87/54 na tom istom pohrebisku z druhej polovice 6. stor. pred Kr. (tab. 

27: 14),
234

 ako aj zo žiarového hrobu 94/54 (tab. 29: 7). 

Nálezy železných nožov vo funkcii pracovných nástrojov sú početné aj na ostatných pohrebiskách veke r-

zugskej kultúry (ich neúplný zoznam u pozri Kemenczei, 2009, 179, zoznam 1), a keďže boli v strednej, juho-

východnej a vo východnej Európe rozšírené počas celej doby halštatskej, nie sú vhodné na jemnejšie datovanie 

(Metzner-Nebelsick, 2002, 409; Rebay, 2006, 163 n.; Stegmann-Rajtár, 2009, 83; Stöllner 2002, 102 n.; Vulpe, 

1990, 81 – 90).  

3.6.2. Šidlá 

Kompletne zachované železné šidlá (obr. 40) sa v hodnotenom nálezovom súbore z chotínskych pohrebísk 

vyskytli iba v troch hroboch z Chotína IA, a to v žiarových hroboch 54/53 (tab. 15: 17) a 98/54 (tab. 30: 13) a v kos-

trovom hrobe 41/52 (tab. 44: 4).
235

 Všetky tri exempláre sa vyznačujú minimálnou koróziou povrchu. Kým špe-

cifický exemplár z hrobu 54/53 v podobe krátkej tyčinky šesťuholníkového prierezu je zahrotený iba na jednom 

konci, dlhé šidlá štvoruholníkového prierezu z hrobov 98/54 a 41/52 majú zahrotené oba konce a patria k typom 

šidiel, ktoré sú relatívne často zastúpené v inventári hrobov na ostatných pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo 

východnom Maďarsku. Výraznú koncentráciu kompletne zachovaných exemplárov s minimálnou koróziou 

                                                                 
234 V hrobe 2 v mohyle 1 na pohrebisku kultúry Ferigile v Tigveni sa okrem železného zubadla vekerzugského typu vyskytol 

aj nožík s identickou objímkou ako v žiarovom hrobe 87/54 z Chotína IA (Vulpe – Popescu, 1972, obr. 4: 3). Tento hrobový 

celok možno na základe krátkeho meča – akinaku typu Tigveni datovať do prvej polovice 5. stor. pred Kr. (Kozubová, 2011a, 

80; Vulpe, 1990, 90;). 
235 Šidlá sa uplatnili najmä pri opracovaní dreva a kože, nezriedka tiež kovu (Stöllner, 2002, 101).  
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povrchu pozorujeme najmä na pohrebisku Alsótelekes-Dolinka (Kemenczei 2009, tab. 135: 17; Patay – B. Kiss, 

2001 – 2002, obr. 7: 3, 5, 8: 6, 11: 1, 12: 5, 21: 8). Ďalšie kompletne zachované železné šidlo pochádza z hrobu 7 

na pohrebisku Muhi-Kocsmadomb (Kemenczei, 2009, tab. 36: 11). V inventári viacerých hrobov na chotínskych 

pohrebiskách sa vyskytli železné, značne skorodované a neúplne zachované tyčinky štvoruholníkového alebo 

kosoštvorcového prierezu, ktoré funkčne pravdepodobne súviseli so šidlami, a  preto môžeme predpokladať, že 

počet nálezov šidiel bol v hodnotenom súbore pôvodne vyšší (napríklad žiarový hrob 112/54 alebo kostrové hroby 

168/53, 174/53 a 269/54 z Chotína IA, kostrový hrob 90/62 z IB).  

Presnejšie datovať môžeme iba kostrový hrob 41/52, ktorý na základe železného nákončia pošvy bojového noža 

a dvojdielnej britvy zaraďujeme do druhej polovice 6. stor. pred Kr. (tab. 44: 6, 9).  

3.6.3. Ihly 

Jediný spoľahlivo doložený nález bronzovej ihly v rámci hodnoteného súboru pochádza zo žiarového, pravdepo-

dobne mužského hrobu 86/54 (obr. 40; tab. 26: 14), ktorý na základe bronzových šupín z panciera zaraďujeme 

do prvej polovice 6. stor. pred Kr. (tab. 26: 22, 23; Kozubová, 2009, 74). Zo žiarového hrobu 91/54 z toho istého 

pohrebiska pochádza železná ihla so zachovanou časťou kŕčka. Ihla s výrazne zúženým a zahroteným hrotom 

je veľmi tenká a má kruhový prierez (tab. 28: 12). Vzhľadom na značne úzky kŕčok obdĺžnikového prierezu 

a neobvykle malú hrúbku ihly sa môžeme domnievať, že ide skôr o ihlu na šitie ako o ihlicu. Rovnaké konštato-

vanie sa vzťahuje aj na nález železnej ihly z kostrového hrobu 265/54 (tab. 83: 14).  

Predmety, ktoré by sme funkčne mohli spájať s ihlami na šitie, možno v podmienkach vekerzugskej kultúry 

spoľahlivo identifikovať iba výnimočne, pričom ich výraznejšiu koncentráciu pozorujeme najmä na pohrebisku 

Sanislău v severozápadnom Rumunsku (Németi, 1982, obr. 7: 15, 8: 10, 18: 9; ďalej tiež Alsótelekes-Dolinka – 

hrob 161: Patay – B. Kiss, 2001 – 2002, obr. 21: 13). Podobné nálezy ihiel, ktoré našli svoje využitie v textilnej 

produkcii, sa vyskytli napríklad aj na pohrebiskových lokalitách v Rakúsku, kde sú známe najmä z hrobových 

celkov zo staršej doby halštatskej a ich výraznú koncentráciu tu pozorujeme najmä na pohrebisku v Hallstatte 

(Berg, 1962, tab. 47: 1; Kromer, 1959a, tab. 1: 25, 7: 26, 26: 9, 64: 8, 72: 21, 80: 13, 81: 4; Rebay, 2006, 164). 

 

 
 

Obr. 40 Chotín IA, IB. Šidlá, ihly a kamenné brúsiky 

3.6.4. Kamenné brúsiky  

Jednou z charakteristických zložiek materiálnej náplne vekerzugskej kultúry na celom území jej rozšírenia sú 

bezpochyby nálezy kamenných brúsikov (obr. 40). Z chotínskych pohrebísk pochádza dokopy až deväť exem-

plárov, z ktorých päť sa našlo v Chotíne IA (žiarové hroby 24/52, 87/54 a 92/54 a kostrové hroby 156/53 a 167a, 

b, c/53; tab. 7: 17, 27: 2, 28: 16, 59: 2, 62: 44) a štyri exempláre sa vyskytli v Chotíne IB (kostrové hroby 20/61, 

44/61, 49/61 a 68/62; tab. 95: 6, 100: 4, 103: 10, 109: 3). V deviatich prípadoch ide o brúsiky pravidelného alebo 

mierne nepravidelného úzkeho obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi, zriedkavo aj oválneho tvaru, pretiah-

nutého do dĺžky (hrob 20/61 z IA), ktoré na základe prítomnosti alebo absencie závesného otvoru na jednom  

z koncom môžeme rozdeliť na dva typy, a to na: 
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Typ I – brúsiky so závesným otvorom (napríklad tab. 27: 2)  

Typ II –brúsiky bez závesného otvoru (napríklad tab. 95: 6)  

Pozoruhodné je zistenie, že kým na pohrebisku Chotín IA sú nálezy kamenných brúsikov častejšie zastúpené 

v inventári žiarových hrobov, v Chotíne IB sa vyskytli iba v hroboch kostrových.  

Nálezy kamenných brúsikov typu I a II poznáme aj z ostatných pohrebísk vekerzugskej kultúry tak na juhozá-

padnom Slovensku, ako aj vo východnom Maďarsku a v severozápadnom Rumunsku (napríklad Maňa: Benadik, 

1983, tab. 1: 9; Sanislău: Németi, 1982, obr. 5: 15; Casnytelek-Újhalastó: Galántha, 1981, obr. 9: 19; Szentes-

Vekerzug: Kemenczei, 2009, tab. 70: 10, 77: 2; Tiszavasvári-Csárdapart: Kemenczei, 2009, tab. 124: 48; Tisza-

vasvári-Dózsa telep: ibidem, tab. 105: 5, 107: 9, 109: 9 alebo Törökszentmiklós-Surján: Csalog – Kisfaludi, 1985, 

obr. 4: 8).
236

 Ich výraznú koncentráciu zaznamenávame najmä na pohrebisku Alsótelekes-Dolinka (Kemenczei 

2009, tab. 137: 8; Patay – B. Kiss, 2001 – 2002, obr. 7: 4, 11: 8, 18: 13, 15, 16, 17). Zaujímavá je ich úplná ab-

sencia na mnohých pohrebiskách vo východnom Maďarsku (napríklad Orosháza-Gyopáros: Juhász, 1976; Vá-

mosmikola-Istvánmajor: Laczus – Párducz, 1969 alebo Békéscaba-Fényes: Párducz, 1943). 

Nálezy kamenných brúsikov z lokalít zo záveru doby bronzovej a zo včasnej doby železnej v širšom teritoriál-

nom kontexte naposledy podrobne zhodnotili C. Metzner-Nebelsick (2002, 398 – 402) a M. Burghardt (2012). Je 

však nepochybné, že v strednej a juhovýchodnej Európe ich výskyt doložený počas dlhého časového úseku, najmä 

od záveru doby bronzovej a v dobe halštatskej a pretrváva až do doby laténskej (Hellebrandt, 1999, 92).
237

 Je tiež 

zrejmé, že v rámci záveru doby bronzovej a v dobe železnej sa kamenné brúsiky predovšetkým so závesným otvo-

rom vo svojom výskyte koncentrujú na lokalitách vekerzugskej kultúry. Pomerne časté sú nálezy kamenných 

brúsikov typu II, najmä tých, ktoré sú tvarovo takmer identické s brúsikom z detského kostrového hrobu 20/61  

z Chotína IB (tab. 95: 6), na pohrebisku kalenderberskej skupiny v Statzendorfe, kde však dosahujú o niečo menšie 

dĺžkové rozmery ako chotínsky exemplár (3,4 – 8,3 cm) a vyskytli sa v hroboch zo stupňa HC, ktoré môžeme na 

základe sprievodného inventára považovať za hroby žien (Rebay, 2006, 182, 289 n., tab. 89: PA_43061). Ako  

však dokladá napríklad pohrebisko Pottenbrunn v Dolnom Rakúsku, kamenné brúsiky bez závesného otvoru sa 

vyskytujú až do včasnej – staršej doby laténskej a uvedené analógie tak nemôžu byť použité pri chronologickom 

zaradení hrobu 20/61 z Chotína IB (Ramsl, 2002, 89).  

Z deviatich hrobov na chotínskych pohrebiskách, v ktorých inventári sa našli kamenné brúsiky, môžeme na 

základe chronologicky citlivých sprievodných nálezov, najmä zbraní a súčastí konských postrojov, presnejšie 

datovať len štyri hrobové celky. Kým kostrový hrob 44/61 z Chotína IB patrí na základe prevliečky konského 

postroja typu IV podľa A. Kozubovej do prvej polovice 6. stor. pred Kr., žiarový hrob 87/54 z Chotína IA a kos-

trové hroby 49/61 a 68/62 z Chotína IB zaraďujeme do druhej polovice 6. stor. pred Kr. (Kozubová, 2009, 74, 106; 

2011a, 91). Môžeme tak predpokladať, že kamenné brúsiky sa na oboch hodnotených pohrebiskách vo svojom 

výskyte viažu predovšetkým na 6. stor. pred Kr. a nie je tak vylúčené, že do rovnakého časového úseku môžeme 

datovať aj zvyšných päť hrobových celkov.
238

  

3.6.5. Prasleny 

K najpočetnejšie zastúpeným kategóriám pracovných nástrojov na oboch hodnotených pohrebiskách patria 

okrem železných nožov bezpochyby aj hlinené prasleny. Prasleny z hľadiska tvaru, charakteru výzdoby povrchu 

a rozmerov predstavujú pomerne heterogénnu skupinu nálezov. Aj napriek tomu, že v prípade praslenov je veľmi 

dôležitý ich tvar, hmotnosť a rozmery, ktoré mali vplyv na funkciu vretena pri pradení (Belanová – Čambal – 

Stegmann-Rajtár, 2007; Gleba, 2008), pri ich typologickej klasifikácii na základe nálezov z chotínskych pohrebísk 

sme prednostne zohľadnili výzdobné a nie tvarové hľadisko. Práve charakter výzdoby je dôležitým kultúrnym 

indikátorom nálezov praslenov v širšom priestore strednej Európy.  

Na základe prítomnosti alebo absencie výzdoby ich rozdeľujeme na dva základné typy. Prasleny boli spravidla 

vyrobené z jemne plavenej keramickej hmoty bez prímesí, príp. so sporadickými prímesami drobných kamien-

kov a niektoré exempláre boli potiahnuté tenkou hlinkou, farebne sa odlišujúcou od povrchu praslena. Celkovo 

bolo v hroboch na chotínskych pohrebiskách nájdených dokopy 95 praslenov, z nich 48 bolo zdobených a zvyš-

ných 47 nezdobených. V 53 hroboch sa vyskytol iba jeden praslen, desať hrobových celkov obsahovalo dva exem-

pláre, v štyroch hroboch (žiarový hrob 39/53 a kostrový hrob 25/52 z IA, žiarové hroby 8/61 a 74a, b/62 z IB) sa 

                                                                 
236 Neúplný zoznam kamenných brúsikov pozri T. Kemenczei (2009, 187, zoznam 12).  
237 K nálezom kamenných brúsikov v kontexte doby halštatskej a laténskej v Rakúsku  napríklad pozri Rebay, 2006, 182 n.; 

Ramsl, 2002, 89; Stöllner, 2002, 109. 
238 Zdá sa, že do druhej polovice 6. stor. pred Kr. môžeme zaradiť aj žiarový hrob 12 na pohrebisku v Mani (pozri podkapitolu 

3.3.2.).  
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našli tri prasleny a maximálny možný počet praslenov v rámci jedného nálezového celku, a to štyri exempláre, 

zaznamenávame iba v dvoch hroboch (žiarový hrob 23/52 z IA a kostrový hrob 42/61 z IB).
239

  

Typ I – nezdobené prasleny  

Z hľadiska tvaru rozdeľujeme nezdobené prasleny (obr. 41) na päť variantov, v rámci ktorých môžeme na zá-

klade vydutia následne vyčleniť niekoľko subvariantov.  

Variant I1 – dvojkónické prasleny 

Dvojkónické prasleny sa vyznačujú rôzne tvarovaným vydutím, na základe ktorého sme vyčlenili tri subva-

rianty.  

Subvariant I1a  

V podmienkach oboch hodnotených pohrebísk k jedným z najfrekventovanejších nepochybne patria nezdobené 

dvojkónické prasleny so zaobleným vydutím (tab. 8: 6, 9: 10, 10: 11, 30: 17, 40: 30, 48: 11, 60: 5, 67: 13, 72: 57, 

84: 4, 15, 98: 16, 99: 38, 39).  

Subvariant I1b  

Pre prasleny subvariantu I1b je charakteristické ostro lomené vydutie (tab. 14: 15, 15: 5, 17: 8, 30: 3, 33: 25, 

39: 12, 54: 19, 56: 21, 69: 8, 80: 48, 87: 14, 111: 2).  

Subvariant I1c  

Nielen na chotínskych pohrebiskách, ale v podmienkach vekerzugskej kultúry celkovo sa dvojkónické prasleny 

subvariantu I1c s hranatým vydutím (tab. 17: 8, 40: 4, 106: 37) vyskytujú zriedkavo. 

Variant I2 – guľovité prasleny 

Guľovité prasleny sú vždy mierne alebo výrazne sploštené a na rozdiel od praslenov variantu I1 sa vyznačujú 

menšími rozmermi (tab. 7: 13, 15, 34: 5, 40: 31, 57: 13, 81: 20, 90: 46, 99: 41). Spolu s dvojkónickými exemplármi 

variantu I1 patria k charakteristickým typom praslenov vekerzugskej kultúry.  

 

 
 

Obr. 41 Chotín IA, IB. Prasleny typu I 

Variant I3 – ploché prasleny 

V hodnotenom súbore nálezov sa nachádza jediný plochý praslen, z oboch strán vtlačený dovnútra, ktorý po-

chádza zo žiarového hrobu 58/53 z Chotína IA (tab. 16: 16). Jeho keramický inventár pozostáva z neúplnej vy-

sokej dvojkónickej vázy s podsadenou spodnou časťou, ku ktorej priame analógie nachádzame v žiarovom hrobe 

s dvojdielnou britvou 68/53 z Chotína IA a ktorá v keramickom inventári vekerzugskej kultúry patrí už k mladším – 

neskorohalštatským tvarom váz (tab. 16: 15, 20: 2). Dvojdielne britvy patria vo vekerzugskej kultúre k typom 

toaletných predmetov obzvlášť charakteristickým pre nálezové celky zo stupňa HD2, hoci tu sporadicky zazna-

menávame ich výskyt ešte v stupni HD3 (pozri podkapitolu 3.3.2.; tiež Kozubová, 2012b). K praslenom môžeme 

pravdepodobne zaradiť aj malý exemplár z kostrového hrobu 2/52 z Chotína IA (tab. 36: 13), ktorý na základe 

bronzového závesku typu I patrí do stupňa HD2 (pozri podkapitolu 3.1.2.3.1.). 

Variant I4 – prasleny so širokým hraneným vydutím  

Ide spravidla o dvojkónické exempláre, ktoré sa vyznačujú pomerne širokým hraneným vydutím (tab. 21: 15, 

25: 3, 76: 8, 99: 40). Uvedený typ praslenov je v podmienkach vekerzugskej kultúry charakteristický takmer vý-

lučne pre chotínske pohrebiská. 

                                                                 
239 Neúplný zoznam praslenov z lokalít vekerzugskej kultúry naposledy vypracoval T. Kemenczei (2009, 186, zoznam 10). 
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Variant I5 – kónické prasleny  

V hodnotenom súbore nálezov sa nachádza jediný nezdobený kónický praslen, na širšej strane vtlačený dovnút-

ra, ktorý pochádza zo žiarového hrobu 100/54 na pohrebisku Chotín IA (tab. 30: 15). Hrniec s esovito profilova-

nou hornou časťou je zdobený na vydutí radom vtlačených hlbokých jamiek nepravidelného tvaru (tab. 30: 14)  

a priame analógie nachádza v kostrovom hrobe 1 zo Zemensdorfu v Dolnom Rakúsku zo stupňa HD3, v ktorom sa 

vyskytli aj dve oblúkové spony velémskeho typu (Jerem, 1996, 97, obr. 2: 1 – 3).
240

 

Nielen na chotínskych, ale aj na ostatných pohrebiskách vekerzugskej kultúry na juhozápadnom Slovensku, vo 

východnom Maďarsku a v severozápadnom Rumunsku patria k najpočetnejším prasleny variantov I1 a I2 (naprí-

klad Preseľany nad Ipľom: Balaša, 1959, tab. 4: 4; Nógrádkövesd: Patay, 1955, tab. 12: 9, 10; Orosháza-Gyopáros: 

Juhász, 1976, obr. 2: 5, 3: 5, 5: 3, 8: 5; Vámosmikola-Istvánmajor: Laczus – Párducz, 1969, tab. 55: 4, 56: 5; 

Törökszentmiklós-Surján: Csalog – Kisfaludi, 1985, obr. 2: 26, 3: 10, 4: 20, 30, 31; Békéscsaba-Fényes: Párducz, 

1943, obr. 1: 4, tab. 10: 5; Heves: Szabó, 1969, tab. 13: 1, 2; Algyő: Bende, 2003, obr. 2: 6; Nyáregyháza: Kisfa-

ludi, 2004, tab. 5: 9, 7: 16, 13: 15, 14: 8, 17: 3; Tápiószele: Párducz, 1966, tab. 11: 1, 4, 10, 11, 12, 22, 23, 13: 38, 

41, 14: 16, 15: 10, 11, 16: 6, 18: 7, 19: 22, 23, 38: 21, 39: 28, 38, 40, 44: 10, 45: 15, 46: 9, 12, 49: 28, 35, 53: 12, 

60: 22, 62: 14, 66: 2, 3, 10, 68: 21; Szentes-Vekerzug: Párducz, 1954, tab. 5: 2, 9: 7, 14: 27, 28: 5, 6, 18, obr. 21: 

16; 1955, tab. 2: 27, 3: 1 alebo Alsótelekes-Dolinka: Patay – B. Kiss, 2001 – 2002, obr. 18: 1 – 7, 9 – 12).
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 Sú 

pomerne frekventované aj na sídliskách vekerzugskej kultúry (napríklad Tiszalök-Börtön: Scholtz, 2006, obr. 3: 3, 

Tiszaszőlős-Csontospart III: Cseh, 2006, obr. 13: 5, 6 alebo Nitra-Mikov dvor: Romsauer, 1993, tab. 5: 7). Ne-

zdobené, ako aj zdobené dvojkónické a guľovité prasleny sú obzvlášť charakteristické práve pre vekerzugskú kul-

túru. Naopak, na pohrebiskových a sídliskových náleziskách halštatských skupín severovýchodoalpskej oblasti 

počas celej doby halštatskej jednoznačne dominujú kónické, na širšej strane dovnútra vtlačené zdobené a nezdo-

bené exempláre (Ranseder, 2006, 321 n., tab. 14: 10, 45: 10, 73: 5; Rebay, 2006, 112 – 115; Romsauer, 1993, 19; 

Stegmann-Rajtár, 2009, 84 n., tab. 4: 1, 15: 6). V rámci vývoja staršej doby železnej v strednej Európe môžeme 

teda guľovitý a dvojkónický tvar praslenov považovať za špecifický skôr pre vekerzugské kultúrne prostredie.
242

 

Prasleny variantu I4 so široko hraneným vydutím sa vo svojom výskyte obmedzujú na chotínske pohrebiská.  

Typ II – zdobené prasleny  

Zdobené prasleny (obr. 42) rozdeľujeme na základe charakteru výzdoby, príp. jej umiestnenia na niekoľko va-

riantov, ktoré môžeme ďalej členiť na subvarianty.  

Variant II1 – prasleny zdobené obvodovými ryhami 

Na základe tvaru praslenov môžeme vyčleniť dva subvarianty. 

Subvariant II1a 

Tento subvariant zastupujú guľovité mierne sploštené prasleny (tab. 4: 6, 9, 9: 11, 11: 36, 29: 5, 36: 14, 40: 32, 

46: 11, 67: 4, 91: 4, 93: 6, 115: 11). 

Subvariant II1b 

V podmienkach chotínskych pohrebísk je jedinečný praslen hruškovitého tvaru zo žiarového hrobu 58/61 z Cho-

tína IB (tab. 105: 14).  

Na základe sprievodných nálezov môžeme chronologicky presnejšie zaradiť iba malú časť praslenov variantu 

II1, v prípade ktorých sa zdá, že sú v Chotíne IA a IB charakteristické skôr pre neskorohalštatský úsek, presnejšie 

pre stupne HD2 (napríklad kostrový hrob 2/52 z IA) a HD3 (napríklad žiarový hrob 39/53 a kostrový hrob 43/52 

z IA). Do neskorohalštatského obdobia patrí aj žiarový hrob 8/61 z Chotína IB, v ktorého inventári sa okrem 

bimetalického zrkadla typu I (pozri podkapitolu 3.3.1.) a jedného praslenu subvariantu II1a našli aj dva ďalšie 

prasleny subvariantov II2b a II3a (tab. 93: 5 – 7). Do staršieho úseku pochovávania na oboch pohrebiskách zo 

stupňa HD1 však s určitosťou môžeme zaradiť žiarový dvojhrob 74a, b/62 z Chotína IB, v ktorého inventári sa našli 

bronzové náramky, zdobené skupinkami priečnych rebier, umiestnenými v pravidelných odstupoch a s hladkými 

medziúsekmi (tab. 110: 6 – 9; pozri podkapitolu 3.1.3.1.1.). 

 

                                                                 
240 Ešte mladší, zo stupňa LTA, je exemplár zo sídliska Inzersdorf-Walpersdorf v Dolnom Rakúsku (Ramsl, 1998, 45 n., tab. 

9: 892). 
241 Na pohrebiskách Szentes-Vekerzug a Alsótelekes-Dolinka pozorujeme takmer absolútnu dominanciu nezdobených pras-

lenov, kým v Tápiószele je pomer počtu zdobených exemplárov k počtu nezdobených takmer vyrovnaný (Párducz 1952; 
1954; 1955; 1966; Patay, 1961; 1962; Patay – B. Kiss, 2001 – 2002). 

242 Hoci guľovité a dvojkónické, spravidla nezdobené prasleny sú pomerné časté tiež na lokalitách horákovskej skupiny, aj tu 
z kvantitatívneho hľadiska prevažujú kónické exempláre (Golec, 203, 41, tab. 6: A, E; Parzinger – Barth – Nekvasil, 1995, 
tab. 55 – 57).  
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Variant II2 – prasleny zdobené zvislými žliabkami 

Medzi praslenmi variantu II2 prevažujú najmä guľovité mierne sploštené exempláre, menej časté sú prasleny 

dvojkónického tvaru so zaobleným vydutím. Na základe umiestnenia žliabkov môžeme vyčleniť tri subvarianty, 

z ktorých prvý je najfrekventovanejší. 

Subvariant II2a  

Na povrchu praslenu sa nachádzajú zvislé žliabky, kladené vodorovne vedľa seba (tab. 7: 14, 16, 25: 2, 29, 6, 

45: 16, 51: 14, 110: 11, 116: 9). 

Subvariant II2b  

Ojedinelé nálezy praslenov subvariantu II2b sú zdobené zvislými žliabkami, umiestnenými v troch alebo v šty-

roch skupinkách (tab. 57: 28, 93: 5).  

Subvariant II2c  

Ide o zriedkavé prasleny zdobené šikmými zvislými žliabkami (tab. 81: 21, 93: 11).  

Variant II3 – prasleny zdobené skupinkami rytých koncentrických elíps 

Medzi praslenmi variantu II2 prevažujú guľovité mierne sploštené exempláre a len niektoré z nich sú dvojkó-

nické a majú zaoblené vydutie. Na základe počtu skupín koncentrických elíps rozlišujeme dva subvarianty. 

 

 
 

Obr. 42 Chotín IA, IB. Prasleny typu II 
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Subvariant II3a 

Subvariant II3a zastupujú prasleny zdobené troma skupinkami koncentrických elíps (tab. 9: 5, 11: 35, 78: 6, 

88: 29, 93: 7). 

Subvariant II3b  

K tomuto subvariantu zaraďujeme jeden praslen so štyrmi skupinkami koncentrických elíps z kostrového hrobu 

82/62 z Chotína IB (tab. 112: 10). 

Aj keď na základe sprievodných nálezov môžeme presnejšie datovať iba malú časť praslenov variantu II3, je 

zrejmé, že ide o typ praslenov, ktorý bol v Chotíne IA a IB používaný počas dlhšieho časového úseku, a to celého 

stupňa HD. K najstarším nálezom patrí exemplár subvariantu II3a zo žiarového hrobu 32/53 z Chotína IA, v ktoré-

ho inventári sa našla neúplne zachovaná malá dvojkónická váza zdobená na hrdle rytým meandrovitým pásom, 

ohraničeným z oboch strán radom vpichov (tab. 9: 3). Podobnú výzdobu, aj keď len maľovanú, nachádzame na 

hrdlách niektorých nádob z hradiska Molpír v Smoleniciach zo stupňa HC2 a začiatku stupňa HD1 (Dušek  – 

Dušek, 1984, tab. 29: 1, 3; Hellmuth, 2006a, 153 n.; 2006b, 201, 206; Parzinger – Stegmann-Rajtár, 1988, 167 nn.). 

Nepochybne k najmladším nálezom variantu II3 patrí exemplár zo žiarového hrobu 39/53 z Chotína IA zo záveru 

stupňa HD2 až stupňa HD3, v ktorom je doložený spoluvýskyt praslenov variantov II1, II3 a  II5 (tab. 11: 35 – 

37). Do neskorohalštatského obdobia zaraďujeme aj žiarový hrob 8/61 z Chotína IB s trojkombináciou praslenov 

subvariantov II1a, II2b a II3a (tab. 93: 5 – 7).
243

  

Variant II4 – ploché a guľovité sploštené melónovité prasleny  

Guľovité sploštené alebo takmer ploché melónovité prasleny (tab. 7: 18, 17: 9, 41: 12) patria k málo zastúpeným 

typom praslenov nielen na oboch hodnotených pohrebiskách, ale aj na lokalitách vekerzugskej kultúry vo východ-

nom Maďarsku. Na juhozápadnom Slovensku sú doložené na pohrebisku Chotín IA, kde na základe sprievodných 

nálezov môžeme ich výskyt chronologicky ohraničiť 6. stor. pred Kr. V žiarovom hrobe 25/52 sa vyskytla neúplná 

hlboká polguľovitá misa (tab. 7: 18), ktorá patrí k typickým keramickým tvarom najmä na náleziskách kalenderber-

skej skupiny a napríklad na základe sídliskových nálezov v Hostiach či hrobových celkov z Kleinkleinu je zrejmé, 

že ide o tvar mís zo stupňa HD1 (Bujna – Romsauer, 1984, 441 n., 444, tab. 1: 3, 2: 12, 3: 9, 10; Dobiat, 1980, 

80, tab. 105: 6, 7).
244 

Na základe bronzových náramkov a keramického inventára v podobe zdobených malých váz 

s blízkymi analógiami v halštatskom prostredí datujeme do stupňa HD1 aj žiarový hrob 61/53 a kostrový hrob 

26/52 z Chotína IA (tab. 17: 1, 2, 4, 5, 9, 41: 8, 12; pozri podkapitoly 3.1.1.2.1. a 3.1.3.1.1.). Melónovité prasleny 

predstavujú lokálne špecifikum pohrebiska Chotín IA a na ostatných pohrebiskách či sídliskách vekerzugskej 

kultúry sa nevyskytli.  

Variant II5 – kónické prasleny zdobené na obvode zvislými žliabkami 

Dva kónické, na širšej strane dovnútra vtlačené prasleny zo žiarových hrobov 20/52 a 39/53 z Chotína IA, zdo-

bené na obvode zvislými žliabkami (tab. 5: 52, 11: 37) patria v podmienkach vekerzugskej kultúry k zriedkavým 

typom praslenov (napríklad Vámosmikola-Istvánmajor: Laczus – Párducz, 1969, tab. 53: 16; Sándorfalva-Eperjes: 

Galántha, 1982 – 1983, obr. 7: 4 alebo Szob-Gregersen-kerti: Ilon, 1985, tab. 1: 3). Priame analógie k nim nachá-

dzame na pohrebiskových a sídliskových lokalitách halštatskej kultúry severovýchodoalpskej oblasti, najmä kalen-

derberskej a horákovskej skupiny (Griebl, 1997, 57 n., obr. 26; 2004, tab. 4: 10, 91: 4; Parzinger – Barth – Nekvasil, 

1995, tab. 58: 566 – 581; Preinfalk, 2003, 122 n.; Ranseder, 2006, 321 n., tab. 3: 19, 20: 5 – 7). Ich výskyt v ná-

lezovom materiáli vekerzugskej kultúry tak ukazuje na kontakty miestneho osídlenia s halštatskou kultúrou. Pre 

datovanie hrobu 39/53 sú dôležité jednak sklenené koráliky s vrstvenými očkami, jednak sklenené melónovité korá-

liky, ktoré sa v jednotlivých hrobových celkoch na pohrebiskách vekerzugskej kultúry s ťažiskom ich výskytu najmä 

na pohrebisku Szentes-Vekerzug takmer výlučne vyskytujú spolu s neskorohalštatskými typmi sklenených korálikov. 

Hrob 39/53, rovnako ako žiarový hrob 165 zo Sándorfalvy-Eperjes či kostrový hrob 1 zo Szobu-Gregersen-kerti 

datujeme najskôr do záveru stupňa HD2, príp. už do stupňa HD3, a je tak zrejmé, že prasleny variantu II5 sa vo ve-

kerzugskej kultúre vyskytujú aj v mladších nálezových súvislostiach ako ich západné – kalenderberské paralely.  

Variant II6 – dvojkónické prasleny s rytou výzdobou na vydutí 

Na základe charakteru výzdoby rozlišujeme dva subvarianty. 

Subvariant II6a  

Ide o dvojkónické prasleny zdobené na vydutí zvislými žliabkami alebo ryhami (tab. 15: 18, 68: 10, 94: 7). Pras-

len z birituálneho hrobu 16a, b/61 z Chotína IB môžeme na základe vysokej dvojkónickej vázy so zaobleným 

                                                                 
243 Identická trojkombinácia zdobených praslenov ako v žiarovom hrobe 8/61 z Chotína IB bola zaznamenaná aj v žiarovom 

hrobe 2 z Orosházy-Gyopáros, ktorý sprievodné nálezy sklenených korálikov s vrstvenými očkami zaraďujú najskôr na 
záver stupňa HD2, príp. už do stupňa HD3 (Juhász, 1976, 231, obr. 1: 10 – 12).  

244 Polguľovité misy z lokalít kalenderberskej skupiny majú spravidla omfalické dno a sú zdobené buď plasticky, alebo na 
vnútornej ploche vykazujú maľovanú výzdobu.  
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vydutím zdobeným štyrmi jazykovitými výčnelkami (tab. 94: 3) datovať rámcovo do 6. stor. pred Kr. Podobné 

nádoby, avšak s jazykovitými výčnelkami umiestnenými pod maximálnym vydutím sú doložené najmä v nálezo-

vom materiáli z hradiska Molpír v Smoleniciach, kde v keramickej náplni kalenderberskej skupiny reprezentujú 

lužický podiel (Dušek – Dušek, 1984, tab. 38: 4, 50: 26, 70: 2, 141: 3, 6; 1995, tab. 21: 11, 26: 2, 5, 6, 29: 47, 93: 

8, 10; Romsauer – Pieta, 1992, 216). Vo vekerzugskej kultúre, ako to dokladá napríklad objekt z Hubiny z druhej 

polovice 6. stor. pred Kr., sú vysoké dvojkónické vázy so širokým zaobleným vydutím, spravidla s podsadenou 

spodnou časťou tela a s jazykovitými výčnelkami umiestnenými na maximálnom vydutí, ako aj pod ním charak-

teristické najmä pre nálezové celky z juhozápadného Slovenska zo 6. stor. pred Kr., hoci nemôžeme vylúčiť ich 

možný výskyt ešte v mladšom chronologickom úseku vekerzugskej kultúry (Kozubová, 2008, 74; Romsauer – 

Pieta, 1992, 217, tab. 2: 10). Uvedenému chronologickému zaradeniu birituálneho hrobu 16a, b/61 z Chotína IB 

do 6. stor. pred Kr. neprotirečí ani nález jedného či dvoch fragmentárne zachovaných bronzových náramkov zdo-

bených na koncoch a na oblúku zvislými rytými líniami (tab. 94: 8 – 13).  

Podobné prasleny sú na pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku doložené zriedkavo (na-

príklad Orosháza-Gyopáros: Juhász, 1976, obr. 5: 1, Törökszentmiklós-Surján: Csalog – Kisfaludi, 1985, obr. 2: 6, 

4: 16; Nyáregyháza: Kisfaludi, 2004, tab. 12: 13 alebo Muhi-Kocsmadomb: Kemenczei, 2009, tab. 37: 2).  

Subvariant II6b  

Nanajvýš zriedkavé dvojkónické prasleny subvariantu II6b sú na vydutí zdobené vodorovným radom jamiek 

(tab. 111: 12). 

Variant II7 – dvojkónické prasleny s rytou výzdobou nad a pod vydutím 

Do tejto skupiny patria tri prasleny so špecifickou výzdobou. Praslen z kostrového hrobu 255/54 z Chotína IA 

je z oboch strán vydutia zdobený rytou zdvojenou cikcakovitou výzdobou (tab. 82: 9). Praslen zo žiarového hrobu 

74/62 z Chotína IB zo stupňa HD1 je po oboch stranách vydutia zdobený kombináciou jamiek a zvislých žliabkov 

(tab. 110: 10) a v nálezovom materiáli vekerzugskej kultúry, ako aj susedných kultúrnych regiónov priame alebo 

vzdialené analógie nenachádzame.
245

 Výzdoba dvojkónického praslenu z kostrového hrobu 76/62 z Chotína IB 

pozostáva z troch šrafovaných trojuholníkov, umiestnených z prevažnej časti nad maximálnym vydutím (tab. 111: 1). 

Dva podobne zdobené dvojkónické a kónické prasleny pochádzajú zo sídliskových objektov kalenderberskej 

skupiny z Molpíra v Smoleniciach zo stupňa HC2 až začiatku stupňa HD1 (Dušek – Dušek, 1984, tab. 83: 8, 116: 

16; Parzinger – Stegmann-Rajtár, 1988, 167 nn.). Praslen podobný exempláru z kostrového hrobu 255/54 z IA 

pochádza iba z kostrového hrobu 49 na pohrebisku Törökszentmiklós-Surján zo stupňa HD1, v ktorého inventári 

sa vyskytla aj malá hlinená rebrovaná cista (Csalog – Kisfaludi, 1985, obr. 3: 9, 11). Hlinené rebrované cisty val-

covitého tvaru predstavujú v keramickom inventári vekerzugskej kultúry cudzí prvok a početné analógie k nim 

nachádzame na sídliskových a pohrebiskových lokalitách kalenderberskej skupiny zo stupňov HC2 a HD1 (Griebl, 

2004, 246; Ranseder, 2006, 296, pozn. 382, 383, tab. 68: 2; Rebay, 2006, 110; Teržan, 1998, 514). Podobnú zdvo-

jenú cikcakovitú výzdobu nachádzame na niektorých praslenoch z hradiska Molpír v Smoleniciach zo stupňa HC2 

a zo začiatku stupňa HD1, ide však spravidla o kónické exempláre a v prípade dvojkónických tvarov je výzdoba 

situovaná iba nad alebo pod maximálnym vydutím (Dušek – Dušek, 1984, tab. 40: 2, 49: 11, 129: 26, 157: 31, 

164: 34; 1995, tab. 46: 49, 50, 102: 11; Parzinger – Stegmann-Rajtár, 1988, 167 nn.). Na zaradenie kostrového 

hrobu 255/54 z Chotína IA už do začiatku stupňa HD1 ukazuje aj keramický inventár v podobe malej amfory 

(tab. 82: 17) a miniatúrneho hrnca, zdobeného rytou výzdobou s priamymi analógiami na pohrebisku kalender-

berskej skupiny v Statzendorfe (Rebay, 2006, tab. 110: B_054).  

Variant II8 – ploché prasleny s výzdobou v podobe jamiek 

Do tejto skupiny patrí v podmienkach oboch hodnotených pohrebísk jedinečný praslen z kostrového hrobu  

42/52 z Chotína IA bez bližších analógií ako vo vekerzugskej kultúre (tab. 45: 8). Sporadicky sa prasleny varian-

tu II8 vyskytli v nálezovom materiáli z hradiska Molpír v Smoleniciach zo stupňa HC2 až začiatku stupňa HD1 

(Dušek – Dušek, 1984, tab. 84: 32; 1995, tab. 68: 13, 118: 28).  

Variant II9 – esovito profilovaný praslen zdobený na vydutí zvislými žliabkami 

Variant II9 je v hodnotenom nálezovom súbore zastúpený iba exemplárom z kostrového hrobu 133/53 z Cho-

tína IA (tab. 53: 39). Priame analógie k tomuto praslenu nachádzame na lokalitách kalenderberskej skupiny medzi 

málopočetnými nálezmi tzv. turbanovitých praslenov (Griebl, 1997, 57 n., tab. 80: 1). 

Podobne ako nezdobené guľovité a dvojkónické prasleny variantov I a II, aj zdobené exempláre variantov II1, 

II2 a II3, resp. prasleny zdobené obvodovými ryhami, zvislými žliabkami a skupinkami rytých koncentrických 

elíps patria k štandardným typom praslenov vekerzugskej kultúry, ktoré sú doložené nielen na pohrebiskách 

                                                                 
245 Jamky v kombinácii s inými výzdobnými motívmi sporadicky zaznamenávame na niektorých dvojkónických a kónických 

praslenoch z pohrebiska kalenderberskej skupiny v Statzendorfe (Rebay 2006, tab. 114: PA_38169, 115, PA_42862). 
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(napríklad Nové Zámky: Stegmann-Rajtár, 2009, tab. 2: 12; Preseľany nad Ipľom: Balaša, 1959, tab. 2: 3, 9, 3: 5, 6; 

Orosháza-Gyopáros: Juhász, 1976, obr. 1: 10 – 12, 2: 4, 4: 3, 7: 3 – 5; Vámosmikola-Istvánmajor: Laczus – Párducz, 

1969, tab. 54: 4, 56: 15; Törökszentmiklós-Surján: Csalog – Kisfaludi, 1985, obr. 3: 7, 4: 12, 13; Békéscsaba-

Fényes: Párducz, 1943, tab. 8: 40; Heves: Szabó, 1969, tab. 11: 6 – 8, 12: 3; Muhi-Kocsmadomb: Hellebrandt, 

1996 – 1997, obr. 26: 6; Sanislău: Németi, 1982, obr. 12: 9, 16: 15; Algyő: Bende, 2003, obr. 4: 13, 14; Nyáre-

gyháza: Kisfaludi, 2004, tab. 9: 5, 13, 10: 12; Alsótelekes-Dolinka: Patay – B. Kiss, 2001 – 2002, obr. 18: 8; Szentes-

Vekerzug: Párducz, 1954, tab. 14: 3; 1955, tab. 10: 13, 14, 17; Tápiószele: Párducz, 1966, tab. 12: 26, 13:35 – 

37, 14: 17, 19: 7, 17, 39: 31, 44: 11, 53: 5, 61: 2, 62: 9, 64: 14, 68: 2, 20; Tiszavasvári-Csárdapart: Kemenczei, 

2009, tab. 115: 12, 120: 12, 13, 122: 7; Tiszavasvári-Dózsa telep: ibidem, tab. 109: 4, 112: 2 alebo Hortobágy-

Árkus: ibidem, tab. 8: 6), ale aj na sídliskách (napríklad Nitra-Chrenová III: Romsauer, 1993, tab. 11: 23). V su-

sedných regiónoch najmä halštatskej a lužickej kultúry, príp. kultúr včasnej doby železnej na severnom Balkáne 

ich pozorujeme iba sporadicky a ich výskyt tu môžeme považovať za doklad kontaktov miestneho osídlenia s no-

siteľmi vekerzugskej kultúry. Ich nálezy registrujeme napríklad na hradisku lužickej kultúry v Detve-Kalamárke 

(Šalkovský, 2009, obr. 25) či na sídlisku a pohrebisku Donja Dolina v severnej Bosne, kde zaznamenávame vý-

raznú koncentráciu najmä praslenov variantu II3, a to predovšetkým v hroboch z druhej polovice 7. a prvej polo-

vice 6. stor. pred Kr. (Truhelka, 1904, tab. 13: 13, 16, 18, 20, 22, 14: 17 – 30, 15: 1 – 20, 26: 1 – 11, 42: 14, 20, 

47: 8, 51: 17, 60: 23, 30).
246

 Ich výskyt na sídliskových lokalitách horákovskej skupiny sa viaže najmä na stupeň 

HD2 (Golec, 2003, 46, tab. 56: N, O). Kým melónovité prasleny variantu II4 sa vo svojom výskyte obmedzujú 

iba na pohrebisko Chotín IA, exempláre variantu II5 a subvariantu II6a sú jedným z charakteristických typov 

praslenov halštatskej kultúry najmä v severovýchodoalpskej oblasti, kde sú doložené tak v kalenderberskej, ako 

aj v horákovskej skupine a sporadicky sa tu vyskytujú až do neskorej doby halštatskej a včasnej doby laténskej 

(Berg, 1976, obr. 1: 10, 11; Griebl, 1997, 57 n., obr. 26; Parzinger – Barth – Nekvasil, 1995, tab. 57: 559 – 561, 

58: 562 – 581; Nebelsick et al., 1997, 98 nn.; Ramsl, 1998, 29, tab. 31: 51, 52, 34: 131, 62: 410, 411, 84: 703, 

704, 99: 885; 2002, 90, tab. 18). Analógie v halštatskom prostredí, najmä však v kalenderberskej skupine nachá-

dzame aj k praslenom variantov II7, II8 a II9. 

3.7. INÉ  

V prípade niektorých kategórií/typov predmetov nemožno na základe ich fragmentárneho stavu zachovania či 

chýbajúcich analógií v susedných kultúrnych regiónoch spoľahlivo stanoviť ich funkčné naznačenie, alebo sa 

mohli používať na viaceré účely. Týka sa to najmä hlinených pečatidiel – pintader, kostených dutých valcovitých 

predmetov, plochých kamenných podložiek či rôznych bronzových krúžkov a kovaní.  

3.7.1. Hlinené pečatidlá 

V hodnotenom súbore z chotínskych pohrebísk sa vyskytlo dokopy 26 hlinených pečatidiel, z toho 18 pochá-

dza z Chotína IA a až osem exemplárov z Chotína IB. Ide o relatívne malé predmety vyrobené z keramickej hmoty 

s rovnou pečatnou plochou, na ktorej je umiestnené rôzne tvarované držadlo. Držadlo môže mať kruhový, oválny, 

štvorhranný alebo nepravidelný prierez, môže byť značne široké a ploché alebo, naopak, pomerne úzke a pretiahnu-

té do výšky. V strede držadla niektorých exemplárov, najmä tých s malou pečatnou plochou je umiestnený malý 

závesný otvor (tab. 12: 35). Na základe rozmerov predovšetkým pečatnej plochy môžeme niektoré pečatidlá zaradiť 

k miniatúrnym predmetom (tab. 12: 35), pri iných je, naopak, pečatná plocha značné dlhá a široká, ale jej celková 

dĺžka obvykle nepresahuje 15,0 cm (tab. 4: 12).
247

 Väčšina hodnotených exemplárov je vyrobená z jemne plavenej 

hliny a na povrchu niektorých pečatidiel sa zachovali zvyšky hlinky.  

Nálezy pečatidiel z lokalít vekerzugskej a čiastočne tiež halštatskej kultúry komplexne vyhodnotili J. Kisfaludi 

(1997) a F. Schwellnus (2010) a okrajovo sa nimi zaoberali aj J. Chochorowski (1985a, 81 nn., obr. 23; 1998, 

484 nn., obr. 5) a T. Kemenczei (2009, 93 n.). Typologickú klasifikáciu pečatidiel, z ktorej vychádzame pri vy-

hodnotení ich nálezov z chotínskych pohrebísk, vypracovala J. Kisfaludi, ktorá v rámci nich na základe dĺžkových 

a šírkových rozmerov pečatnej plochy vyčlenila dve základné skupiny, a to pečatidlá s veľkou pečatnou plochou 

(od 5,0 do 10,0 cm)
248

 a pečatidlá s malou pečatnou plochou (od 1,0 do 5,0 cm) (Kisfaludi, 1997, 76).
249

 Uvede-
                                                                 
246 K datovaniu pohrebiska Donja Dolina bližšie pozri napríklad H. Parzinger (1991) a B. Teržan (1974). 
247 Pečatidlá s veľkou pečatnou plochou sú spravidla neúplné, preto nemožno spoľahlivo určiť ich pôvodnú celkovú dĺžku. 
248 Na základe nálezov pečatidiel zo „žiarového“ hrobu 13/52 z Chotína IA je nepochybné, že ich dĺžka mohla presiahnuť aj 

10,0 cm.  
249 J. Kisfaludi vyhotovila nielen katalóg lokalít s nálezmi dokopy 147 pečatidiel, ktorý o nové exempláre čiastočne doplnila 

F. Schwellnus (2010, 220 – 222, obr. 2), ale tieto aj kresebne zdokumentovala. Vo svojom katalógu nezohľadnila nálezy 
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ného členenia sa pridŕžala pri analýze nálezov hlinených pečatidiel zo strednej Európy aj F. Schwellnus, ktorá 

v rámci oboch základných typov následne vydelila z hľadiska výzdobných motívov na pečatnej ploche niekoľko 

variantov (Schwellnus, 2010, 211 n., obr. 4, 5). Menej početné pečatidlá s veľkou pečatnou plochou sú v porovnaní 

s exemplármi s malou pečatnou plochou spravidla menej variabilné z hľadiska celkového tvaru, ako aj charakteru 

výzdoby pečatnej plochy. V súlade s typologickou klasifikáciou pečatidiel podľa J. Kisfaludiovej sme ich nálezy 

z oboch hodnotených pohrebísk rozdelili na dva základné typy a tie sme na základe charakteru výzdobných motí-

vov ďalej členili na varianty. Pri pečatidlách typu I F. Schwellnus rozlišuje štyri základné varianty: motív svastiky, 

umiestnený na pečatnej ploche buď osamotene, alebo v radoch; motív koncentrických kosoštvorcov alebo trojuhol-

níkov usporiadaných v niekoľkých radoch nad sebou alebo zoomorfná výzdoba v podobe značne schematizova-

ných zvieracích postáv pokrývajúcich celú pečatnú plochu (Schwellnus, 2010, obr. 4: 1 – 4). Výzdoba exemplárov 

typu II je o niečo rôznorodejšia ako pri pečatidlách s veľkou pečatnou plochou a v rámci nich F. Schwellnus roz-

lišuje až 10 variantov, pričom pečatidlá variantu 11 sú nezdobené. K najčastejším motívom patrí motív rozetky, 

koncentrické krúžky, koncentrické kosoštvorce, motív špirálky či svastiky (Schwellnus, 2010, obr. 5 : 1 – 11). 

V danej súvislosti však treba zdôrazniť, že zoznam výzdobných motívov pri pečatidlách typu II nie je v práci 

F. Schwellnusovej kompletný.  

Typ I – pečatidlá s veľkou pečatnou plochou  

Pre pečatidlá typu I (obr. 43) je charakteristická obdĺžniková, oválna alebo štvorhranná pečatná plocha. Spolu 

osem pečatidiel pochádza len z pohrebiska Chotín IA. Na základe výzdoby sme vyčlenili sedem variantov. Zau-

jímavým zistením je, že väčšina pečatidiel typu I v rámci celého územia rozšírenia, ktorá sa našla v hrobových 

celkoch, pochádza práve z Chotína IA. 

Variant I1 

Pečatidlá variantu I1 sa vyznačujú spravidla obdĺžnikovou, zriedkavo oválnou pečatnou plochou, celoplošne 

zdobenou motívom koncentrických kosoštvorcov (tab. 4: 12, 14). 

Dve pečatidlá tohto variantu pochádzajú zo „žiarového“ hrobu 13/52, ktorý je na základe malého lekythosu 

datovaný do prvej polovice 5. stor. pred Kr. (tab. 4: 10). Uvedený hrob zároveň potvrdzuje nesprávnosť názoru 

T. Kemenczeia o chronologickom zaradení hlinených pečatidiel, ktorý v podmienkach vekerzugskej kultúry 

vylučuje ich výskyt do 5. stor. pred Kr. a predpokladá ich výskyt iba v závere 7. a počas celého 6. stor. pred Kr. 

(Kemenczei 2009, 94).  

Pečatidlá podobné nášmu variantu I1 nie sú časté ani vo východnom Maďarsku a dva exempláre pochádzajú  

z východného Slovenska (Kisfaludi, 1997, obr. 3: 2, 5: 1, 3). 

Variant I2 

Pečatidlo variantu I2 má obdĺžnikovú plochu zdobenú vetvičkovitým ornamentom (tab. 4: 11). Jedno neúplné 

pečatidlo pochádza zo spomenutého „žiarového“ hrobu 13/52 a nemá bližšie analógie.  

Variant I3 

Pečatidlo tohto variantu, jedinečné v podmienkach vekerzugskej kultúry, sa vyznačuje obdĺžnikovou pečatnou 

plochou, na ktorú bol celoplošne nanesený meandrovitý motív (tab. 12: 18). Jedno ďalšie podobné pečatidlo, avšak 

s trojuholníkovou pečatnou plochou pochádza z hradiska kalenderberskej skupiny Molpír v Smoleniciach z druhej 

polovice 7. stor. pred Kr. (Kisfaludi, 1997, obr. 5: 4). Ide o výzdobný motív, ktorý je skôr typický pre pečatidlá 

zo západného regiónu ich rozšírenia, čiže z lokalít halštatskej kultúry (Schwellnus, 2010, obr. 7).  

Variant I4 

Dve značne poškodené pečatidlá zo žiarového hrobu 42/53 (tab. 12: 19 – 29) majú pečatnú plochu zdobenú 

radmi rovnoramenných trojuholníkov, vnútri ktorých sú umiestnené malé jamky.  

Pečatidlá zdobené radmi rovnoramenných trojuholníkov sú najfrekventovanejším variantom hlinených pečatidiel 

a vo svojom výskyte sa obmedzujú takmer výlučne na územie vekerzugskej kultúry (Kisfaludi, 1997, obr. 3).  

Variant I5 

Pečatná plocha exemplárov variantu I5 je zdobená svastikou (tab. 85: 12).  

Značne heterogénna skupina pečatidiel s podobnou výzdobou je v Karpatskej kotline zastúpená väčším poč-

tom nálezov ako pečatidlá variantu I5 a vo svojom výskyte sa obmedzuje na Zadunajsko (Kisfaludi, 1997, obr. 4, 

5: 5, 6).  

                                                                                                                                                                                                        
pečatidiel z pohrebiska Abony a z okolia Košíc (Polgár 2007, obr. 14; Gašaj, 2013, 140, obr. 111). Preto sa pri uvádzaní 
analógií k jednotlivým nálezom pečatidiel z chotínskych pohrebísk odvolávame na obrazovú prílohu v štúdii J. Kisfalu-
diovej (1997, obr. 2 – 12).  
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Obr. 43 Chotín IA. Pečatidlá typu I 

Variant I6 

Pre exempláre variantu I6 je príznačná výzdoba z cikcakovitých línií umiestnených nahusto nad sebou (tab. 

85: 8). Pečatidlo z kostrového hrobu 269/54 je v podmienkach vekerzugskej kultúry jedinečné a nemá analógie 

ani v prostredí halštatskej kultúry. 

Variant I7 

Výzdoba pečatnej plochy ďalšieho jedinečného pečatidla z kostrového hrobu 148/53 pozostáva z radu jamiek 

nepravidelného oválneho tvaru, prerušených šikmými ryhami (tab. 57: 28).  

Typ II – pečatidlá s malou pečatnou plochou  

Oveľa početnejšie sú pečatidlá s malou pečatnou plochou (obr. 44), ktoré sa vyznačujú značnou variabilitou 

tvarov, ako aj výzdobných motívov na pečatnej ploche. Ich pečatná plocha má spravidla kruhový, štvorcový, 

trojuholníkový, oválny alebo kosoštvorcový tvar, ale môžu sa vyskytnúť aj iné neobvyklé tvary, ako napríklad 

tvar šesťcípej hviezdice. Podobne ako pri pečatidlách typu I sme pri členení exemplárov s malou pečatnou plochou 

na varianty zohľadnili výzdobné hľadisko. Na rozdiel od pečatidiel typu I, sú nálezy typu II zastúpené na oboch 

hodnotených pohrebiskách. 

Variant II1  

Exempláre variantu II1 predstavujú pečatidlá so štvorcovou alebo kosoštvorcovou pečatnou plochou, členenou 

pomocou štyroch kosoštvorcov s jamkou kruhového tvaru v strede (tab. 7: 10, 111: 13, 14, 16, 112: 9). 

Pečatidlo zo žiarového hrobu 23/52 z Chotína IA patrí na základe štíhlej vázy s plynulou esovitou profiláciou 

(tab. 7: 11) s priamymi analógiami na sídlisku v Soproni-Krautacker s najväčšou pravdepodobnosťou do stupňa 

HD3 (Jerem, 1981a, obr. 14: 12).  

Početné analógie k variantu II1 nachádzame aj na ďalších pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo východnom 

Maďarsku, avšak sprievodné nálezy alebo neisté nálezové okolnosti ich neumožňujú presnejšie chronologicky 

zaradiť (Kisfaludi, 1997, obr. 10: 8, 11, 15, 16, 11: 11).  

Variant II2 

Pečatidlo zo žiarového hrobu 39/53 z IA zo záveru stupňa HD2 – stupňa HD3 má pečatnú plochu nepravidelné-

ho kosoštvorcového tvaru, zdobenú v strede kruhovou jamkou (tab. 11: 9). V podmienkach vekerzugskej kultúry 

nemá blízke analógie.  

Variant II3 

Ide o jedinečné pečatidlo s kruhovou pečatnou plochou členenou pomocou štyroch koncentrických trojuholní-

kov usporiadaných do kríža (tab. 12: 19). Uvedené pečatidlo zo žiarového hrobu 42/53 z IA nemá blízke analógie 

ani vo vekerzugskej kultúre, ani v susedných kultúrnych regiónoch. 

Variant II4 

Značne malé pečatidlá s kruhovou pečatnou plochou zdobenou koncentrickými kruhmi (tab. 22: 4, 106: 7) patria 

medzi najčastejšie sa vyskytujúce varianty pečatidiel, ktoré sa vo svojom výskyte viažu takmer výlučne na územie 
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vekerzugskej kultúry (Kisfaludi, 1997, 7: 5 – 9).
250

 Špecifické je cievkovité pečatidlo s dvoma pečatnými plochami 

kruhového tvaru z „kostrového“ hrobu 292/54 z Chotína IA, z ktorých jedna je zdobená motívom koncentrických 

kruhov a opačná pečatná plocha má tvar rozetky s koncentrickými kruhmi v strede (tab. 89: 4).  

 

 
 

Obr. 44 Chotín IA, IB. Pečatidlá typu II 

 

Variant II5 

Pečatná plocha kosoštvorcového tvaru je zdobená koncentrickými kosoštvorcami (tab. 26: 4). Aj k variantu II5 

nachádzame priame analógie na pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku (Kisfaludi, 1997, 

obr. 10: 1, 3, 6). 

Variant II6 

Malé pečatidlá z kostrového hrobu 20/52 z Chotína IA a kostrového hrobu 59/61 z Chotína IB majú štvorcovú 

pečatnú plochu zdobenú motívom svastiky (tab. 39: 11, 106: 6). Na základe malej vázy vyrobenej na kruhu, so 

značne širokým stlačeným vydutím patrí hrob 20/52 do neskorej doby halštatskej (tab. 39: 8). 

Variant II7 

Poškodené pečatidlo z kostrového hrobu 59/61 z Chotína IB má pečatnú plochu členenú pomocou troch plôch 

trojuholníkového tvaru, zdobených koncentrickými trojuholníkmi (tab. 106: 8). 

Variant II8 

Zo žiarového hrobu 79/62 z Chotína IB pochádza pečatidlo s pečatnou plochou v tvare šesťcípej hviezdice, 

ktorá je v strednej časti zdobená koncentrickými kruhmi (tab. 111: 15). Priame analógie k tomuto pečatidlu na 

ostatných pohrebiskách vekerzugskej kultúry nenachádzame, výzdobne sú mu blízke pomerne frekventované 

rôzne veľké exempláre s pečatnou plochou v tvare rozetky, v strede spravidla zdobenej koncentrickými krúžkami 

(Kisfaludi, 1997, obr. 7: 12 – 18, 8: 1 – 6, 8 – 11). 

Variant II9 

Dve pečatidlá zo žiarových hrobov 26/52 a 43/53 z Chotína IA sa vyznačujú kosoštvorcovou pečatnou plochou, 

zdobenou rôzne nanesenými žliabkami, a to buď v podobe závitnice alebo šikmých žliabkov. V podmienkach 

vekerzugskej kultúry ide o jedinečné nálezy bez bližších analógií aj v prostredí halštatskej kultúry (tab. 8: 4, 12: 

35).  

Keďže hlinené pečatidlá vekerzugskej kultúry naposledy komplexne vyhodnotila F. Schwellnus (2010), ktorá 

sa podrobne vyjadrila k ich možnej funkcii a k pôvodu, a tiež z kultúrno-teritoriálneho hľadiska prehľadne analyzo-

vala jednotlivé výzdobné motívy na pečatných plochách, nebudeme sa im tu ďalej podrobne venovať. Z hľadiska 

                                                                 
250 Výnimkou je iba pečatidlo zo sídliska Velemszentvid v Zadunajsku, odkiaľ pochádza niekoľko ďalších pečatidiel rôznych 

variantov typu II, ktorých výskyt súvisí s kontaktmi miestneho osídlenia s nositeľmi vekerzugskej kultúry (Kisfaludi, 
1997, obr. 2: 1, 5: 6, 6: 4, 7: 18, 8: 9).  
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ich funkcie nie je vylúčené, že ide o predmety viacnásobného využitia, najmä ak berieme do úvahy skutočnosť, 

že v hodnotenom súbore nálezov sú zastúpené exempláre rôznych rozmerov, a to od pomerne veľkých až k minia-

túrnym (Chochorowski, 1998, 484). Nie je úplne vylúčené, že hlinené pečatidlá sa mohli používať aj ako nástroje 

na nanášanie výzdoby z organických farbív na textil alebo kožu (Kisfaludi, 1997, 78 n.). Takýto spôsob použitia 

pečatidiel však nie je nateraz v archeologickom materiáli spoľahlivo doložený a z technického hľadiska sa javí 

skôr ako nemožný (von Kurzynski, 1996, 17).
251

 Menšie exempláre, najmä tie, ktoré majú v mieste držadla malý 

závesný otvor, mohli na základe ich spoluvýskytu v hroboch s organickými farbivami v podobe okra či síry a s kos-

tenými dutými valcovitými schránkami na uchovávanie kozmetických prípravkov, príp. s miniatúrnymi nádobami 

alebo s plochými kamennými podložkami (napríklad žiarové hroby 26/52 a 72/54 z Chotína IA, kostrový hrob 6 

a žiarový hrob 83 zo Szabadszállása-Józan: Kisfaludi, 1997, 92 n.), slúžiť aj na nanášanie organických farbív na 

kožu tela alebo tváre, čiže na príležitostné pomaľovanie tela a tváre, resp. na zmývateľné „tetovanie“. Takéto 

funkčné použitie sa javí ako najviac pravdepodobné (Chochorowski, 1998, 484). V  danej súvislosti však treba 

poukázať na to, že pečatidlá sa vyskytovali nielen v hroboch, ale doložené sú najmä na sídliskách v západných 

regiónoch ich rozšírenia, čiže v prostredí halštatskej kultúry (pozri katalóg Schwellnus, 2010, 220 n.).
252

 Na zá-

klade nálezových okolností tak môžeme v jednotlivých kultúrnych regiónoch rozšírenia pečatidiel predpokladať aj 

ich rôznu funkciu, keď vo východnom regióne, ktorý sa územne kryje s vekerzugskou kultúrou a v ktorom zazna-

menávame aj hlavné ťažisko výskytu hlinených pečatidiel z doby železnej, sú takmer výlučne doložené v hroboch 

najmä dospelých žien (pozri kapitolu 5), zatiaľ čo menej početné exempláre spravidla s veľkou pečatnou plochou 

z východoalpskej oblasti halštatskej kultúry mohli mať aj inú funkciu než zdobenie tela a tváre. F. Schwellnus na 

základe etnografických paralel nevylučuje ani možnosť použitia pečatidiel na označenie niektorých mäkkých potra-

vín, ako chleba, syrov či masla, alebo dokonca na nanášanie výzdoby na steny obydlí vymazaných hlinou, čo by tak 

súviselo s apotropajnou funkciou pečatidiel (Schwellnus, 2010, 219).
253

  

Na základe sprievodných nálezov v hroboch s pečatidlami z chotínskych pohrebísk, ako aj z pohrebísk veker-

zugskej kultúry vo východnom Maďarsku možno jemnejšie datovať len malú časť z nich, a zdá sa, že v Chotíne 

IA sa pečatidlá vo svojom výskyte viažu najmä na neskorohalštatský úsek, v prevažnej miere na stupeň HD3 (žia-

rové hroby 13/52, 23/52 a 39/53 a kostrový hrob 20/52). Výnimkou je nepochybne miniatúrne pečatidlo s malým 

závesným otvorom v držadle zo žiarového hrobu 43/53 z Chotína IA, v ktorom sa vyskytla veľká dvojkónická váza 

s mierne podsadenou spodnou časťou a so štyrmi plastickými výčnelkami pod maximálnym zaobleným vydutím 

(tab. 12: 30), ktorá je v podmienkach vekerzugskej kultúry obzvlášť typická pre jej materiálnu náplň zo záveru 7. 

a zo 6. stor. pred Kr. (Kozubová, 2008, 74; Romsauer – Pieta, 1992, 217). Takmer identická váza pochádza aj zo 

žiarového hrobu 86/54, ktorý patrí na základe sprievodných nálezov do prvej polovice 6. stor. pred Kr. a rovnaké 

datovanie tak predpokladáme aj v prípade žiarového hrobu 43/53. Do rovnakého časového úseku, pravdepodobne 

už do záveru 7. stor. pred Kr. môžeme zaradiť aj pečatidlo zo žiarového hrobu 314 na pohrebisku Tápiószele,  

v ktorom sa našla malá váza zdobená na vydutí zvislými kanelúrami. Jej početné analógie nachádzame v keramic-

kom inventári zo stupňa HC z lokalít halštatskej, príp. lužickej kultúry (Párducz, 1966, tab. 45: 23; Teržan, 1998, 

514, pozn. 27). Mnohé hlinené pečatidlá z pohrebísk vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku doteraz 

neboli publikované spolu so sprievodnými nálezmi, preto je takmer nemožné spoľahlivo sa vyjadriť k ich chrono-

logickému zaradeniu (napríklad Csanytelek-Újhalastó či Szabadszállás-Józan). Presnejšie môžeme datovať 

exempláre zo žiarového hrobu 16 z Hortobágy-Árkus, ktorý patrí do záveru stupňa HD2 až do stupňa HD3 (pozri 

podkapitolu 3.1.2.3.; Kemenczei, 2009, tab. 8: 1 – 9). Do druhej polovice 6. stor. pred Kr., resp. do stupňa HD2 

patrí aj žiarový hrob 100 na pohrebisku Törökszentmiklós-Surján, ktorého inventár pozostával z jedinečnej 

v rukách vyrobenej kónickej misy s dvoma plastickými, vlnovkovito tvarovanými uškami, umiestnenými verti-

kálne na okraj nádoby (Csalog – Kisfaludi, 1985, obr. 6: 1). Podobná misa, avšak vyrobená na kruhu, pochádza  

z hrobu 10 na pohrebisku Ciucurova v Dobrudži z tretej štvrtiny 6. stor. pred Kr. (Simion, 1995, 154, 156, obr. 

10: 3, 13: 3). Do stupňa HD3 na základe chronologicky citlivejších sprievodných nálezov v podobe sklenených 

korálikov s vrstvenými očkami, spôn s ozdobnou päťkou alebo oblúkových spôn so štvoruholníkovitým zachyco-

vačom zaraďujeme hlinené pečatidlá zo žiarového hrobu 2 z Orosházy-Gyopáros, z kostrového hrobu z Mezőtúru, 

                                                                 
251 Farebná výzdoba, nanesená takýmto spôsobom na povrch textílií či kože by nebola trvácna.  
252 Tu registrujeme tri oblasti ich rozšírenia: juhozápadné Nemecko, kde sú však doložené pečatidlá zo stupňa BzD, západné 

Maďarsko a južná Morava (horákovská skupina halštatskej kultúry). Osobitné postavenie zaujíma hradisko kalenderber-
skej skupiny Molpír v Smoleniciach (Kisfaludi, 1997, obr. 1; Schwellnus, 2010, obr. 2).  

253 Pri pečatidlách z nálezísk vekerzugskej kultúry vylučujeme ich možné použitie ako predmetov slúžiacich na výzdobu 

keramiky v podobe kolkovania, pretože v keramickom repertoári danej kultúry tento spôsob výzdoby na nádobách dolo-

žený nie je. V danej súvislosti sa však vynára otázka možného pretrvávania tradícií vekerzugskej kultúry v mladšej dobe 

železnej práve vo výzdobných motívoch na včasnolaténskej keramike, vyhotovených kolkovaním, najmä v podobe kon-

centrických kruhov. Kolky z koncentrických kruhov sú príznačné predovšetkým pre keramiku vo včasnej dobe laténskej, 

tiež v stupni LTA, ale v stredodunajskom priestore pozorujeme ich výskyt najmä na hrobovej keramike ešte do stupňa 

LTB2/LTC1 (bližšie Čambal, 2012b, 102 n.; Goláňová, 2007; 2012; Schwappach, 1971).  
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zo žiarového hrobu 144 zo Szabadszállása-Józan, z kostrového hrobu 86 zo Szentesa-Vekerzug, z kostrového 

hrobu 307 z Tápiószele a z hrobu 23 z Tiszavasvári-Dózsa-telep (pozri podkapitoly 3.1.2. a 3.2.1.1.; Juhász, 

1976, tab. 1: 4 – 9; Kemenczei, 2009, tab. 104: 2 – 13; Kisfaludi, 1983, obr. 1: 6; 1997, 83; Párducz, 1954, 28: 7, 11; 

1966, tab. 44: 12, 14). Sumarizujúc uvedené zistenia týkajúce sa chronologického zaradenia hrobov vekerzugskej 

kultúry s hlinenými pečatidlami z juhozápadného Slovenska, ako aj z východného Maďarska, môžeme konštato-

vať, že ich najstaršie nálezy patria do záveru 7. až prvej polovice 6. stor. pred Kr., avšak ťažisko ich výskytu sa 

viaže na neskorohalštatský úsek, predovšetkým na záver stupňa HD2 a na stupeň HD3. Aj nálezy pečatidiel  

z lokalít východohalštatskej kultúry sú datované pomerne široko a najstaršie exempláre patria najmä do stupňov 

HC2 – HD1. Dokladajú to napríklad ich nálezy z hradiska Molpír v Smoleniciach a  zo sídliska Göttlesbrunn 

v Dolnom Rakúsku zo záveru stupňa HC2 až začiatku stupňa HD1 (Griebl, 2004, 127 n., tab. 91: 1; Kisfaludi, 

1997, obr. 5: 4; Parzinger – Stegmann-Rajtár, 1988, 167 nn.). Ide však o pečatidlá, ktoré sa tvarom a charakterom 

výzdoby pečatnej plochy líšia od pečatidiel vekerzugskej kultúry a predstavujú tak osobitný variant tohto typu 

predmetov, rozšírený najmä v prostredí halštatskej kultúry s ťažiskom v oblastiach severozápadne a severový-

chodne od Álp. Špecifický je plochý hrob 1 z Führholzu v Korutánsku s výbavou zmiešaného charakteru, ktorý 

okrem jedného hlineného pečatidla s trojuholníkovou pečatnou plochou a s výzdobou, aká je charakteristická pre 

pečatidlá nášho variantu I4, obsahoval viaceré predmety typické pre vekerzugskú kultúru, ako v rukách vyrobenú 

keramiku a plochú kamennú podložku (Teržan, 1998, 531 n., tab. 12: 7, 9, 10). Tento hrob datujú do  záveru 

stupňa HD3, príp. už do začiatku stupňa LTA jednak oblúková spona východoalpského typu so zachycovačom 

ukončeným štylizovanou zvieracou hlavičkou a dvojdielna zápona s puzdrom a s krátkym hákom, jednak úzka 

železná sekerka s tuľajkou, ktorá je obzvlášť typická pre hrobové celky zo záveru doby halštatskej a začiatku doby 

laténskej z východného Slovinska (Teržan, 1998, 532 n., tab. 12: 2, 4, 5).  

Čo sa týka pôvodu hlinených pečatidiel vekerzugskej kultúry, v odbornej literatúre existujú dva názory. Abso-

lútna väčšina bádateľov, vrátane J. Chochorowského, sa prikláňa k názoru, že ich objavenie sa vo východokarpat-

skom regióne súvisí s kultúrnym impulzom z kaukazskej oblasti, vrátane Zakaukazska (Dagestan, Azerbajdžan, 

južné Osetsko a Abcházsko), pretože práve v tomto širokom kultúrno-geografickom regióne je zaznamenaná 

výrazná koncentrácia hlinených, zriedkavo tiež bronzových pečatidiel tvarovo a výzdobne často podobných peča-

tidlám vekerzugskej kultúry. Ich nálezy sú tu časté najmä na sídliskových lokalitách kobanskej kultúry zo záveru 

doby bronzovej a zo včasnej doby železnej (najmä predskýtske obdobie) z 10. až 8. stor. pred Kr., ale sporadicky 

tu pretrvávajú až do 5. až 4. stor. pred Kr. (Aliev, 1971, 226, obr. 3; Chochorowski, 1998, 484 nn., obr. 5; Krupnov, 

1962, 193; 1965; 1969, 105 nn.; Kozenkova, 1982, tab. 41: 10 – 21; Magomedov, 1972, 119, obr. 5: 1 – 5; Mošin-

skij – Skakov, 2001, 99 n., obr. 8: 2; Vinogradov – Dudarev, 1979, 162, 168, obr. 1: 1, 2).
254

 Menej časté sú nálezy 

kostených a bronzových pečatidiel na severnom Kaukaze, najmä však v jeho severozápadnej časti, kde ich naj-

staršie exempláre patria do včasnoskýtskeho obdobia zo 7. stor. pred Kr. a zdobené sú geometricky, ako aj zoo-

morfne (pohrebiská Kelermes a Krasnoe Znamja: Galanina 1997, 163 nn., tab. 34: 106; Petrenko, 2006, 99, tab. 

56, 107: 7), zatiaľ čo najmladšie nálezy bronzových pečatidiel pochádzajú z hrobových celkov zo 4. stor. pred Kr. 

(pohrebisko Uljap: Kantorovič – Ėrlich, 2007, 125, kat. 79, 80). Môžeme tak konštatovať, že kým v Zakaukaz-

sku a na centrálnom Predkaukazsku sa nálezy hlinených a bronzových pečatidiel koncentrujú takmer výlučne na 

sídliskách najmä kobanskej kultúry z 10. až 8. stor. pred Kr., na severozápadnom Kaukaze sú spravidla súčasťou 

inventára elitných hrobov včasnomeótskej kultúry a pozorujeme tu najmä koncentráciu exemplárov vyrobených 

z kosti. V danej súvislosti je zarážajúca úplná absencia podobných nálezov zo záveru doby bronzovej a zo včasnej 

doby železnej v severopontskej oblasti, pretože jedinou výnimkou je tu iba nález hlineného pečatidla so štvorcovou 

pečatnou plochou s motívom svastiky z gréckej kolónie Nikonij v severozápadnej časti Pričiernomoria, ktoré po-

chádza zo sídliskovej vrstvy datovanej až do prvej polovice 5. stor. pred Kr. a je tak zrejmé, že ide buď o „import“ 

z východokarpatského prostredia, alebo o miestnu napodobeninu podľa vekerzugských predlôh (Brujako, 1993, 

57 nn.; Chochorowski, 1998, obr. 5: 30). V prípade posledného spomenutého pečatidla je zaujímavé aj jeho dato-

vanie, pretože toto sa kryje s ťažiskom výskytu pečatidiel vekerzugskej kultúry v poslednej štvrtine 6. až prvej polo-

vici 5. stor. pred Kr. Vzhľadom jednak na odlišnú chronologickú pozíciu kaukazských pečatidiel, ktoré sú staršie 

ako nálezy vekerzugskej kultúry a ich mladšie exempláre sa s pečatidlami z východokarpatskej oblasti tvarovo 

a výzdobne zhodujú minimálne, jednak na chýbajúce nálezy pečatidiel zo synchrónnych nálezísk v severnom 

Pričiernomorí, ktoré by mohli ukazovať na možnú trasu, po ktorej sa pečatidlá z Kaukazu rozšírili do Karpatskej 

kotliny sprostredkovane cez severopontský región, nepovažujeme za dostatočne odôvodnené spájať výskyt hline-

ných pečatidiel vo vekerzugskej kultúre s kaukazským regiónom. Navyše, vo vekerzugskej kultúre sú pečatidlá 

doložené v iných nálezových súvislostiach ako pečatidlá z kaukazských lokalít, ktoré tak pravdepodobne mali aj 

odlišnú funkciu. V danej súvislosti je zaujímavý názor F. Schwellnusovej, podľa ktorej pri pečatidlách ide o typ 

predmetov, ktorý nevykazuje žiadne striktné tradície s predchádzajúcim časovým úsekom a ide tak skôr o perio-

                                                                 
254 Na sídlisku neskorokobanskej kultúry v Sauare z 5. až 4. stor. pred Kr. sa dokonca vyskytli aj v podmienkach celého Kaukazu 

jedinečné kamenné kadluby na odlievanie bronzových pečatidiel (Mošinskij – Skakov, 2001, obr. 8: 1, 3; 9)  



 134 

dicky sa vyskytujúcu kategóriu nálezov bez genetickej väzby na predchádzajúce obdobie. Avšak autorka rovnako 

nevylučuje možnosť, že výskyt hlinených pečatidiel vo východokarpatskom regióne v  dobe halštatskej súvisel 

s kultúrnym impulzom zo severopontsko-kaukazskej oblasti, najmä ak zoberieme do úvahy nielen ich absen-

ciu v nálezovom materiáli zo záveru doby bronzovej, ale aj pomerne intenzívne východné vplyvy, ktoré sa po-

dieľali na formovaní celkového obrazu vekerzugskej kultúry (Schwellnus, 2010, 219). Nesporné je však to, že  

v Karpatskej kotline sa počas doby halštatskej výrazná koncentrácia hlinených pečatidiel zistila iba na lokalitách 

vekerzugskej kultúry a ich podobné nálezy v prostredí halštatskej kultúry sú jednak nepočetné a jednak sa od 

typických vekerzugských pečatidiel odlišujú aj tvarovo. Preto hlinené pečatidlá zo strednej Európy môž eme 

považovať za predmety, ktoré sú špecifické takmer výlučne pre materiálnu náplň vekerzugskej kultúry a majú tak 

preukázateľne lokálny charakter.  

3.7.2. Kostené valcovité predmety 

Zo žiarového hrobu 26/52 z Chotína IA pochádza neúplný dutý kostený valcovitý predmet s malým otvorom 

umiestneným na jeho spodnom okraji. Povrch predmetu pokrýva rytá výzdoba v troch vodorovných pásoch, pri-

čom centrálny pás pozostáva zo zdvojenej cikcakovitej línie a z trojice trojuholníkovito usporiadaných kruhových 

očiek, ohraničený je z oboch strán pásom so sieťovým ornamentom (obr. 45; tab. 8: 2). Nálezy podobných širo-

kých a pomerne nízkych dutých valcovitých predmetov z kosti či parohoviny z pohrebísk vekerzugskej kultúry, 

ktorých povrch nezriedka pokrýva rytá výzdoba, sú predovšetkým vďaka nálezovým okolnostiam, ako napríklad 

ich spoluvýskytu s hlinenými pečatidlami, s kúskami organických farbív v podobe okra alebo síry, s plochými 

kamennými podložkami a s miniatúrnymi nádobami v prevažne bohato vybavených hroboch dospelých jedincov 

ženského pohlavia, funkčne interpretované ako schránky na uchovávanie kozmetických prípravkov v podobe orga-

nických farbív (Kisfaludi, 1997, 80; Kozubová, 2008, 53 nn.). V danej súvislosti však treba zdôrazniť, že nie všetky 

duté kostené valcovité predmety, ktorých spoločným menovateľom je okrem ich valcovitého tvaru a geometrickej 

výzdoby povrchu aj prítomnosť dvoch malých, oproti sebe umiestnených otvorov, musia mať automaticky rov-

nakú funkciu, pretože časť z nich funkčne patrí ku konštrukčným detailom jazdeckých bičíkov. Určujúcim krité-

riom na spoľahlivé odlíšenie oboch zmienených kategórií kostených nálezov je okrem ich rozmerov predovšetkým 

poloha oboch protiľahlých malých otvorov na tele predmetu. Pokým pri súčastiach rúčok jazdeckých bičíkov sa 

mohli nachádzať aj v strednej časti predmetu, v prípade schránok na uchovávanie kozmetických prípravkov otvory 

musia byť z dôvodu upevnenia dna z organického materiálu (pravdepodobne z dreva), a pre zabezpečenie funkč-

nosti predmetu umiestnené na jeho spodný okraj (Kozubová, 2008, 55).
255

 

Nepočetné nálezy podobných valcovitých predmetov najmä z lokalít vekerzugskej kultúry naposledy vyhodno-

tila J. Kisfaludi (1997). Tá však za schránky na uchovávanie kozmetických prípravkov – anorganických farbív ne-

správne považuje aj pomerne malé bronzové duté valcovité závesky, tzv. Klapselanhänger zo žiarového hrobu 16 

z pohrebiska Hortobágy-Árkus, ako aj zo žiarového hrobu 144 z pohrebiska Szabadszállás-

Józan (Kemenczei, 2009, 116, 134, tab. 8: 3, 63: 4; Kisfaludi, 1997, 88, 93). Nie celkom 

jednoznačné funkčné použitie sa nám javí aj v prípade niektorých pomerne úzkych val-

covitých predmetov bez otvorov na jednom z okrajov zo sídliskových, sporadicky tiež 

pohrebiskových lokalít halštatskej kultúry zo západného Maďarska a juhozápadného 

Slovenska (hradisko Molpír v Smoleniciach), ktoré J. Kisfaludi taktiež zaradila do danej 

kategórie nálezov (Kisfaludi, 1997, obr. 14: 5 7, 15: 1 3).
256

 

Jednotlivé nálezy kostených valcovitých predmetov z lokalít vekerzugskej kultúry, 

ktoré môžeme preukázateľne spájať so schránkami na uchovávanie kozmetických prí-

pravkov, sú tvarovo a konštrukčne takmer identické a iba na základe prítomnosti alebo absencie výzdoby na 

povrchu ich môžeme rozdeliť na dva typy. Výraznú koncentráciu hodnotených nálezov pozorujeme najmä na po-

hrebisku Tápiószele (Kisfaludi, 1997, obr. 13: 2, 3, 5, 14: 1, 2, 4, 15: 6). 

                                                                 
255 Na uzatvorenie schránok pravdepodobne slúžili veká z organického materiálu (z dreva), tak ako to pozorujeme v prípade 

niektorých veľkých valcovitých hlinených alebo kostených predmetov zo včasnoskýtskej kultúry v lesostepnej zóne sever-
ného Pričiernomoria (Kovpanenko, 1977, 51, 67, obr. 5: 11; 6). Horný otvor schránok tiež mohol byť prekrytý kúskom 
textílie či kože a utesnený pomocou šnúrky.  

256 Geometricky zdobené kostené fragmenty zo žiarového hrobu 4 na pohrebisku Preseľany nad Ipľom (Kisfaludi, 1997, obr. 
14: 3) a zo žiarového hrobu 9 z Nových Zámkov nemožno funkčne spoľahlivo interpretovať, s najväčšou pravdepodob-
nosťou však nejde o kostené obloženia rukovätí železných nožov, ako sa v prípade novozámockého exemplára domnieva 
S. Stegmann-Rajtár (2009, 84, tab. 2: 8). Uvedená bádateľka sa zároveň pri interpretácii jeho funkčného naznačenia odvoláva 
na „analógie“ z hrobov v Chotíne IA a IB, ktoré však preukázateľne patria ku konštrukčným detailom jazdeckých bičíkov 
či ku schránkam na uchovávanie kozmetických prípravkov (bližšie pozri Kozubová, 2008).  

 

 
 

Obr. 45 Chotín IA. Kos-

tený valcovitý predmet 
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Typ I – geometricky zdobené kostené valcovité predmety 

Nálezy typu I sa vyznačujú okrem malých otvorov, umiestnených na jednom z okrajov aj rytou geometrickou 

výzdobou, ktorá spravidla pokrývala celý vonkajší povrch predmetov. K typu I môžeme priradiť exemplár zo 

žiarového hrobu 26/52 z Chotína IA (tab. 8: 2).  

Väčšina kostených valcovitých schránok z východného Maďarska patrí k typu I a boli podobne ako dvojdielne 

britvy zdobené buď jedným výzdobným motívom (viacnásobná cikcakovitá línia, vodorovné pásy šrafovaných 

trojuholníkov alebo kosoštvorcov, kruhové očká, sieťový ornament: Kisfaludi, 1997, obr. 13: 1, 3, 4, 14: 4; ne-

dávno publikované nálezy zo žiarového hrobu 174 z Tiszalöku-Börtön: Scholtz, 2012, 78, tab. 5: 2, 3), alebo kom-

bináciou dvoch či až troch výzdobných motívov, spravidla umiestnených do vodorovných pásov (kombinácia 

šrafovaných trojuholníkov a prázdnych kosoštvorcov, kombinácia kruhových očiek, cikcakovitej línie a sieťového 

ornamentu či kombinácia cikcakovitých línií, šrafovaných trojuholníkov a šrafovaných kosoštvorcov: Kisfaludi, 

1997, obr. 13: 2, 4, 14: 1, 2). K najstarším nálezom schránok typu I pravdepodobne už zo začiatku stupňa  HD1 

patrí exemplár zo žiarového hrobu 314 z Tápiószele, v ktorom sa vyskytla malá váza s odsadeným vydutím zdo-

beným zvislými kanelúrami, ktorá má analógie v halštatskom prostredí zo stupňa HC (Párducz, 1966, tab. 45: 23, 

46: 1; Teržan, 1998, 514, pozn. 27). Za najmladší nález schránok typu I môžeme považovať exemplár z kostro-

vého hrobu z Mezőtúru zo stupňa HD3 (pozri podkapitoly 3.1.2.2.1. a 3.2.1.1.). 

Typ II – nezdobené kostené valcovité predmety 

Tri nezdobené exempláre typu II pochádzajú iba z pohrebísk Törökszentmiklós-Surján a Tápiószele (Kisfaludi 

1997, obr. 14: 4, 15: 4 – 6) a na základe sprievodných nálezov, presnejšie v rukách vyrobenej kónickej misy s dvo-

ma plastickými vlnovkovito tvarovanými uškami, umiestnenými na okraj nádoby vertikálne je možné presnejšie 

datovať iba exemplár zo žiarového hrobu 100 z Törökszentmiklósa-Surján, ktorý patrí do druhej polovice 6. stor. 

pred Kr. (Csalog – Kisfaludi 1985, obr. 6: 1; pozri podkapitolu 3.1.1.2.1.). 

Analógie k hodnoteným predmetom z pohrebísk vekerzugskej kultúry registrujeme jednak na pohrebisku v Hall-

statte, odkiaľ pochádza jeden zdobený neúplný exemplár (hrob 624: Kromer, 1959a, 121: 14) a jednak ich výraznú 

koncentráciu zaznamenávame na pohrebisku Magdalenska gora vo východnom Slovinsku (Tecco Hvala – Dular – 

Kocuvan, 2004, tab. 20D: 3, 4, 65C: 4, 84: 14, 15, 130A: 16, 17, 134D: 11). Ďalšiu koncentráciu dutých koste-

ných valcovitých predmetov s dnom – pyxíd, často s vrchnákom a bez rytej výzdoby registrujeme v gréckych 

kolóniách v severnom a sčasti aj v severozápadnom Pričiernomorí, kde sú funkčne interpretované ako schránky na 

uchovávanie ozdôb, ako aj kozmetických prípravkov a neboli vyrábané výlučne z kosti/parohoviny, ale aj z ke-

ramickej hmoty, dreva, skla a kameňa (Peters 1986, 68 nn., 143 nn., tab. 14; Teleaga, 2008, 295). Na rozdiel od 

nálezov z Hallstattu a z Magdalenskej gory však nepredstavujú priame analógie k dutým valcovitým predmetom 

z lokalít vekerzugskej kultúry.
257

 Povrch kosteného valcovitého predmetu z kostrového hrobu 624 z Hallstattu je 

zdobený niekoľkými vodorovnými radmi koncentrických poloblúkov a na základe sprievodného kruhového šperku 

v podobe bronzových dutých nánožníkov typu Hallstatt L 624 patrí rámcovo do stupňov HD1 – HD2 a uvedené da-

tovanie tak korešponduje s chronologickým zaradením niektorých exemplárov z východného Maďarska (Kromer, 

1959a, tab. 121: 17; Siepen, 2005, 135 n., tab. 93: 1543 – 1545). Aj kostené duté valcovité predmety z Magdalen-

skej gory sa výberom výzdobných motívov odlišujú od nálezov schránok na uchovávanie kozmetických prípravkov 

z lokalít vekerzugskej kultúry a sú spravidla zdobené tromi vodorovnými pásmi.
258

 Kým oba okrajové pásy majú 

identickú výzdobu (hladký cikcakovitý pás v kombinácii so šrafovanými trojuholníkmi alebo rad kruhových 

očiek), v širšej centrálnej časti predmetov je umiestnený odlišný výzdobný motív (obvykle kruhové očká, motív 

tzv. bežiaceho psa, meandrovitý motív). Ďalšia odlišnosť medzi slovinskými a vekerzugskými exemplármi spo-

číva v ich obvykle párovom ukladaní do hrobov žien z Magdalenskej gory.
259 

Chronologicky citlivé sprievodné 

nálezy, predovšetkým certoské spony typu XIII podľa B. Teržanovej a sklenené koráliky s vrstvenými očkami  

z niektorých hrobov zaraďujú výskyt kostených dutých valcovitých predmetov s niekoľkými malými otvormi na 

ich spodnom okraji v Magdalenskej gore do stupňa HD3, príp. už do LTA (hrob 55 v mohyle 13 alebo hrob 2  

v mohyle 1; Teržan, 1976, 338 nn., 357 – 363; Turk, 2005, 62).
260

 Starší je iba exemplár z hrobu 12 v mohyle 2, 

                                                                 
257 Rovnaké konštatovanie sa vzťahuje aj na hlinené a kostené pyxidy väčších rozmerov z lokalít v lesostepnej zóne severného 

Pričiernomoria zo včasnoskýtskeho obdobia, resp. zo 7. stor. pred Kr., ktorých telo s výškou okolo 16,0 cm a s priemerom 
od 10,5 do 14,0 cm spolu s pomerne plochým vrchnákom bolo bohato zdobené geometrickým inkrustovaným ornamentom  
v tradíciách černoleskej kultúry z neskorej doby bronzovej (Kovpanenko, 1977, 51, 67, obr. 5: 11; 6).  

258 Výnimkou je iba exemplár z hrobu 12 v mohyle 2, zdobený štyrmi vodorovnými radmi kruhových očiek (Tecco Hvala – 
Dular – Kocuvan, 2004, tab. 134D: 11). 

259 V prostredí vekerzugskej kultúry je výnimkou v danom ohľade žiarový hrob 174 z Tiszalöku-Börtön, kde boli v hrobe ženy 
nájdené hneď dva geometricky zdobené exempláre (Scholtz, 2012, 78, tab. 5: 2, 3).  

260 Plechové valcovité záušnice variantu 7a podľa S. Teccovej Hvalovej z hrobu 16 v mohyle 2 a im podobné ďalšie varianty 
typu 7 a typu 6 sa na tomto pohrebisku používali dlhší časový úsek, a to od začiatku stupňa HC2 až do záveru stupňa 
HD3, preto nie sú vhodné pre jemnejšie datovanie (Tecco Hvala, 2007, 481 nn., obr. 1; Tecco Hvala – Dular – Kocuvan, 
2004, tab. 20: 1, 2, 30: 1, 2, 5, 7, 8, 40: 7 – 9, 80: 1, 3, 95: 4 – 11).  
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ktorý na základe dvoch hadovitých spôn, z ktorých jedna patrí k typu s ozdobnou doštičkou prinitovanou na lúčik, 

môžeme zaradiť do stupňov HD1 – HD2 (Dular, 2003, 131 nn.; Tecco Hvala – Dular – Kocuvan, 2004, tab. 134D: 

6, 7). Kostené pyxidy z lokalít v severnom Pričiernomorí sú datované pomerne široko, a to do 5. až 3. stor. pred 

Kr. (Peters, 1986, 69).  

Kým v Magdalenskej gore sa v inventári hodnotených hrobových celkoch prasleny vyskytli len zriedkavo (hrob 

3 v mohyle 4 alebo hrob 2 v mohyle 1: Tecco Hvala – Dular – Kocuvan, 2004, tab. 65C: 1 – 3, 130A: 18) a v Hall-

statte chýbajú úplne, vo vekerzugskej kultúre pozorujeme vzájomné kombinácie kostených dutých valcovitých 

predmetov s hlinenými praslenmi a kamennými podložkami, sporadicky tiež s kúskami okra. Práve nepočetné 

nálezy okra či iných anorganických farbív patria k jednému zo špecifických prejavov vekerzugskej kultúry. Na 

základe ich spoluvýskytu s hlinenými praslenmi, pečatidlami, kostenými valcovitými predmetmi, plochými ka-

mennými podložkami a miniatúrnymi nádobami v hroboch dospelých žien, ako aj na základe vkladania do hrobov 

iba jedného či dvoch, zriedkavo troch fragmentov anorganických farbív je zrejmé, že nesúviseli s neobvyklými 

prejavmi pohrebného rítu (posýpanie tiel pochovaných jedincov), ale s najväčšou pravdepodobnosťou sa použí-

vali na zdobenie tela, príp. aj tváre. Podobné nálezy anorganických farbív sú pomerne časté v severopontskej  

oblasti, kde sú doložené vo funkcii kozmetických prípravkov, ktoré sa do hrobov vkladali spravidla v menšom 

počte fragmentov a často sa našli spolu so zrkadlami, plochými kamennými podložkami či kamennými misami 

oválneho tvaru a s nízkym okrajom. Najmä v 7. a 6. stor. pred Kr. boli ako predmety kultu spojené so špecifikami 

pohrebného rítu, keď sa dná hrobových jám posýpali kriedou vo forme prášku (Bunjatjan, 1985, 155; Galanina, 

1977, 17, 25; Il´inskaja – Terenožkin, 1983; Ol´chovskij, 1991, 60, 111 n.).
261

  

Keďže sprievodné nálezy zo žiarového hrobu 26/52 z Chotína IA nie sú chronologicky citlivé (tab. 8: 1, 3, 4) 

a s prihliadnutím na široké datovanie najmä slovinských analógií, nemožno tento hrob presnejšie chronologicky 

zaradiť. Na základe datovania podobných exemplárov z východného Maďarska môžeme však predpokladať, že 

hrob 26/52 patrí rámcovo do 6. stor. pred Kr.  

3.7.3. Kamenné podložky a iné kamenné artefakty  

V inventári dokopy 32 hrobov na oboch hodnotených pohrebiskách, z toho v 22 na pohrebisku Chotín IA a v 10 

v Chotíne IB sa vyskytli ploché kamenné podložky, ktoré z hľadiska tvaru, kvality a stupňa opracovania povrchu 

a rozmerov tvoria pomerne heterogénnu skupinu nálezov (obr. 46). Spravidla ide o predmety štvorhranného tvaru 

so starostlivo opracovanou aspoň jednou pracovnou plochou, pričom opačná pracovná plocha spolu s bočnými 

stenami sú spravidla opracované iba nahrubo. Ako príklad tu môžeme uviesť exemplár z kostrového hrobu 2/52 

z Chotína IA z druhej polovice 6. stor. pred Kr., ktorý má mierne nepravidelný štvorhranný tvar s rozmermi 15,2 

– 16,4 cm x 14,2 – 16,4 cm, obdĺžnikový prierez a obojstranne hladký povrch (tab. 36: 7). Iný typ kamennej pod-

ložky sa našiel v „žiarovom“ hrobe 8/52 z Chotína IA, v prípade ktorého však nemôžeme vylúčiť, že sa nezacho-

val kompletne. Kameň nepravidelného štvorhranného tvaru so zachovanou dĺžkou 9,2 cm a šírkou 5,7 cm má  

značne zdrsnený a porézny povrch a je opracovaný z oboch pracovných strán (tab. 3: 6). Nie celkom jasná funkcia 

je v prípade mierne poškodeného plochého kamenného predmetu zo žiarového hrobu 87/54 z Chotína IA, ktorý 

má pravidelný oválny tvar a obdĺžnikový prierez s hrúbkou iba 0,8 – 1,2 cm, starostlivo opracované bočné steny 

a vyhladený povrch (tab. 27: 6). Na jednej z pracovných strán sa zachovali stopy po železe a čierne škvrny po pô-

sobení ohňa. Môže ísť tak o kamennú podložku, ako aj o brúsik. Keďže sa však v tomto hrobe našiel jeden brúsik 

typu I a kamenné podložky sú na oboch hodnotených pohrebiskách v inventári mužských hrobov doložené len 

výnimočne (pozri podkapitolu 5.2.2.) a sú spravidla hrubšie ako uvedený exemplár, môže ísť o predmet inej, nate-

raz neznámej funkcie. Ostatné kamenné podložky sme pre potreby vypracovania katalógu chotínskych pohrebísk 

a celkového vyhodnotenia materiálu fyzicky nemali k dispozícii, keďže neboli uložené vo fondoch Podunajského 

múzea v Komárne, a nemáme ani informácie o tom, kde by sa ku dnešnému dňu mohli nachádzať. Nie je tak 

vylúčené, že sú stratené. Pri ich opisoch a možnom funkčnom zaradení ku kamenným podložkám sme tak vychá-

dzali iba z informácií o ich tvare, rozmeroch a charaktere opracovania povrchu, obsiahnutých v nálezových sprá-

vach k obom pohrebiskám. 

Ploché kamenné podložky, ktoré patria k charakteristickým prejavom materiálnej náplne vekerzugskej kultúry, 

poznáme aj z jej ďalších pohrebísk na juhozápadnom Slovensku a vo východnom Maďarsku (ich neúplný zoznam 

pozri Kemenczei, 2009, 187, zoznam 12 a Metzner-Nebelsick, 1998, 412, zoznam 12). Ich prvý výskyt v Karpat-

skej kotline však nepochybne súvisí už s kultúrou Mezőcsát a nie je tak vylúčené, že vo vekerzugskej kultúre ich 
                                                                 
261 Zvyk klásť do hrobov kúsky kriedy, okra a iných anorganických farbív vo funkcii kozmetických prípravkov (šminky), je  

v severopontskej oblasti obzvlášť charakteristické pre 5. a 4. stor. pred Kr., hoci jeho prvé doklady v rámci vývoja včasnej 
doby železnej tu zaznamenávame už v druhej polovici 7. stor. pred Kr. (Il´inskaja – Terenožkin, 1983, 257, 271). Zvyšky 
pôvodne červeného farbiva boli zafixované in situ na lícnych kostiach 18-ročnej ženy z mohyly 15 pri Staroe (Il´inskaja, 
1966, 161).  
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môžeme aspoň čiastočne spájať s pretrvávaním istých tradícií zo záveru doby bronzovej – začiatku včasnej doby 

železnej, hoci v kalenderberskej skupine halštatskej kultúry sa nevyskytli (Matuz, 2000, obr. 6: 3; Metzner-Nebel-

sick, 1998, 367; Patek, 1989 – 1990, 71, tab. 4: 2, 5: 22, 7: 18, 8: 20, 11: 11, 14: 4, 15: 11, 19: 4, 26: 8; Romsauer, 

1999, 170, obr. 3: 3, 4: 3).
262

 Nálezy plochých kamenných podložiek zo záveru doby bronzovej a zo staršej doby 

železnej z Karpatskej kotliny, najmä však exempláre z lokalít kultúry Mezőcsát naposledy pomerne prehľadne 

vyhodnotili C. Metzner-Nebelsick (1998, 367, 412, obr. 14, zoznam 12) a E. D. Matuz (2000, 145 n.), preto na 

tomto mieste zhrnieme iba najdôležitejšie poznatky.
263

 Na rozdiel od vekerzugskej kultúry, kde sa ich výskyt, až 

na nepatrné výnimky v detských hroboch, viaže takmer výlučne na hroby dospelých žien (pozri kapitolu 5), v kultúre 

Mezőcsát boli ploché kamenné podložky a ich fragmenty súčasťou hrobového inventára dospelých jedincov tak 

ženského, ako aj mužského pohlavia (Metzner-Nebelsick, 1998, 367). Isté odlišnosti medzi oboma spomenutými 

kultúrami pozorujeme aj v rozmeroch kamenných podložiek, keď vo vekerzugskej kultúre, ako to napríklad 

dokladajú nálezy z chotínskych pohrebísk s dĺžkou od 22,0 do 30,0 cm, sú exempláre v priemere väčšie než v kul-

túre Mezőcsát. Ďalšou zvláštnosťou chotínskych pohrebísk je ukladanie do niektorých hrobov dvoch či dokonca 

troch kamenných podložiek, spravidla rôznych rozmerov (napríklad kostrový hrob 162/53 z Chotína IA). Funkčné 

zaradenie exemplárov vekerzugskej kultúry nie je nateraz úplne jasné a okrem ich nie celkom pravdepodobného 

použitia na mletie múky, tak ako sa domnieva T. Kemenczei (2009, 95), mohli slúžiť skôr na výrobu kozmetic-

kých prípravkov z anorganických farbív (najmä z okra a síry, príp. kriedy), presnejšie na roztieranie farbív na 

prášok. Správnosť uvedenej interpretácie potvrdzuje jednak pomerne častý spoluvýskyt plochých kamenných 

podložiek v hroboch s hlinenými pečatidlami a praslenmi, miniatúrnymi nádobkami, ktoré mohli byť podobne 

ako kostené duté valcovité predmety použité ako schránky na uchovávanie kozmetických prípravkov, a so samot-

nými kúskami anorganických farbív, jednak zachované stopy po červenom farbive na jednej z pracovných plôch 

niektorých kamenných podložiek (napríklad kostrový hrob 148/53 z Chotína IA). Nemôžeme tiež vylúčiť mož-

nosť, že išlo o polyfunkčné predmety, príp. o predmety, ktoré majú v pohrebnom ríte kultovú či magickú funkciu 

a ich výskyt v Karpatskej kotline nepochybne súvisel s východnými impulzmi zo severopontsko-kaukazského 

regiónu, odkiaľ pochádzajú aj ich najstaršie nálezy.
264

  

Hoci presnejšie datovať môžeme len malú časť hrobov z chotínskych pohrebísk, v ktorých inventári sa hodno-

tená kategória nálezov vyskytla, zdá sa, že zvyk ukladať do hrobov ploché kamenné podložky sa tu viaže najmä 

na 6. stor. pred Kr. (napríklad žiarový hrob 22/52 a kostrové hroby 2/52, 40/52 a 240/54 z Chotína IA), hoci na 

základe žiarového hrobu 52/53 z Chotína IA nemôžeme vylúčiť jeho pretrvávanie aj v nasledujúcom storočí.  

V kostrovom hrobe 40/52 z Chotína IA z druhej polovice 6. stor. pred Kr. sa okrem plochej kamennej podlož-

ky vyrobenej z vápenca našli tri kamene polguľovitého tvaru – pravdepodobne drvidlá či hladidlá. V nálezovej 

správe však chýbajú údaje o ich veľkosti. Ako drvidlo sa s najväčšou pravdepodobnosťou použil aj neúplný kameň 

obdĺžnikového tvaru a oválneho prierezu z kostrového hrobu 251/54 z Chotína IA (obr. 46; tab. 81: 17). Zatiaľ 

čo ku kamenným drvidlám/hladidlám z kostrového hrobu 40/52 nachádzame analógie napríklad v žiarovom hrobe 

38 na pohrebisku Tiszavasvári-Dózsa telep, v žiarovom hrobe 418 a v kostrovom 460 z Tápiószele, v ktorých boli 

spravidla nájdené vo dvoch či troch exemplároch (Kemenczei 2009, 150, tab. 107: 10 – 12; Párducz 1966, 74, 79, 

tab. 67: 4, 72: 1, 2),
265

 tak nález drvidla z hrobu 251/54 je v podmienkach vekerzugskej kultúry jedinečný. Podobné 

pracovné nástroje však poznáme najmä z lokalít halštatskej kultúry, kde sa vyskytli najmä na sídliskách (Stöllner, 

1996, tab. 90: 336 – 350; 2002, 109).  

                                                                 
262 Značný počet plochých kamenných položiek, príp. ich fragmentov pochádza z pohrebiska Füzesabony-Kettőhalom (Patek, 

1989 – 1990). 
263 K nálezom plochých kamenných položiek z hrobových celkov zo severného Srbska, ktoré sú synchrónne s kultúrou Me-

zőcsát pozri bližšie Medović, 1998, 45. Sporadické pretrvávanie zvyku klásť fragmenty kamenných podložiek do hrobov 
pozorujeme aj na plochých keltských pohrebiskách v Maďarsku (Pilling – Ujvári, 2012, 233).  

264 V severnom Pričiernomorí sú ploché kamenné podložky prvýkrát doložené už v predskýtskom období, avšak ich výrazný 
nárast tu pozorujeme až v 5. a 4. stor. pred Kr., keď kulminuje zvyk klásť do hrobov ploché kamenné podložky rôznych 
tvarov buď vo funkcii „podušiek“, ktoré sa umiestňovali priamo pod hlavu pochovaných jedincov, alebo vo funkcii ná-
strojov na výrobu kozmetických prípravkov z anorganických farbív, alebo ako podložiek na mletie múky, alebo ako brúsi-
kov či dokonca ako kamenných oltárikov, resp. kultových predmetov spätých s rituálom ohňa (Bessonova – Skoryj, 1986, 
158 nn., 165 n., obr. 1, 2: 4; Il´inskaja – Terenožkin, 1983, 198; Kovpanenko – Bessonova – Skoryj, 1989, 113; Machortych, 
2007, 79; Ol´chovskij, 1991, 111; Petrenko, 1967, 36; Skoryj, 1997, 52, 80). Naopak, na severnom Kaukaze sú nálezy plo-
chých kamenných podložiek ešte staršie a sú tu doložené už v 12. stor. pred Kr. v nálezových komplexoch západného 
a východného variantu kobanskej kultúry, kde ťažisko ich výskytu však spadá do predskýtskeho a skýtskeho obdobia, čiže 
do 9. až 5. stor. pred Kr. (Berezin – Dudarev, 1999, 208; Burkov – Maslov, 2006, 377; Dudarev, 1999, 152; Kozenkova, 
1977, 22 n.; 1989, 80, 84 n.). Pomerne časté sú ploché kamenné podložky aj na lokalitách z predskýtskeho a včasnoskýt-
skeho obdobia na severozápadnom Kaukaze, kde sú obzvlášť charakteristické pre hroby mužov – bojovníkov (Ėrlich, 2007, 
154 n.; Galanina, 1997, 73).  

265 Na základe pomerne veľkých rozmerov uvedených exemplárov z východného Maďarska vylučuje možnosť ich použitia 
ako prakových gúľ, ktoré sú v rámci celého územia rozšírenia vekerzugskej kultúry nateraz spoľahlivo doložené iba v prípade 
žiarového hrobu 320 z Tiszalöku-Börtön (Scholtz, 2006, 58, obr. 5: 4). 
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Obr. 46 Chotín IA, IB. Kamenné podložky a iné kamenné artefakty. Rôzne mierky 

 

Kvantitatívne nevýraznú skupinu tvoria hroby, ktorých inventár pozostával buď z malých kamenných artefak-

tov opracovaných retušovaním – silicitov, alebo z exemplárov so zaoblenými hranami (obr. 46; tab. 45: 9, 48: 13 – 

15, 20, 21, 82: 7, 8).
266

 Tieto mohli byť použité nielen ako pracovné nástroje (napríklad ako škrabadlá či kresacie 

kamienky),
267

 ale ak berieme do úvahy ich nálezové okolnosti (hrobové nálezy), aj ako amulety či predmety s inou 

symbolickou funkciou (pozri podkapitolu 7.5.).
268

 Nálezy podobných silicitov na ostatných pohrebiskách veker-

zugskej kultúry nie sú časté (napríklad Algyő: Bende, 2003, obr. 2: 6 alebo Tiszavasvári-Dózsa telep: Kemenczei, 

2009, tab. 107: 17). Ide však o typ nálezov, ktorý je častým javom na sídliskách halštatskej a včasnolaténskej kultúry 

v oblastiach severne od Álp, v prípade ktorých je nepochybné, že ide o polyfunkčné pracovné nástroje (Stöllner, 

2002, 109).
269

  

                                                                 
266 Kostrové hroby 42/52, 111/53, 251/54 a 255/54 z Chotína IA. 
267 P. Ramsl (2003, 90) silicitové úštepy v hroboch na pohrebisku z doby laténskej funkčne spája s predmetmi dennej potreby, 

presnejšie s kresacími kamienkami. 
268 Minimálne v prípade chotínskych exemplárov môžeme vylúčiť možnosť, že silicity sa do hrobu dostali sekundárne počas 

zasypávania hrobovej jamy a ide tak o predmety zo staršieho obdobia – napríklad neolitu, pretože nálezy silicitov sa nena-
šli v zásype hrobových jám, ale priamo na dne hrobu pri kostrových zvyškoch pochovaných jedincov ženského pohlavia  
a je tak zrejmé, že boli do hrobov uložené zámerne ako súčasť hrobovej výbavy. 

269 Rôzne kamenné úštepy sú napríklad pomerne časté aj na Kaukaze, kde väčšina z nich pochádza z bohatých hrobov mužov 
– bojovníkov z predskýtskeho obdobia a ich výraznú koncentráciu tu pozorujeme najmä v západnom variante kobanskej 
kultúry a na pohrebiskách „protomeótskej“ a včasnomeótskej kultúry (Berezin – Dudarev, 1999, obr. 6: 1 – 3, 11: 9, 13: 5, 
14: 5, 16: 2 – 4; Ėrlich, 2007; Kozenkova et al., 1997, 16 n.). Pomerne častý výskyt kamenných úštepov – silicitov v hroboch 
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3.7.4. Nálezy bez bližšieho funkčného zaradenia  

Do tejto kategórie nálezov (obr. 47) sme zaradili v podmienkach nielen chotínskych pohrebísk, ale tiež veker-

zugskej kultúry celkovo jedinečné, spravidla kovové predmety, v prípade ktorých nielen na základe často neúpl-

ného stavu zachovania, ale predovšetkým pre chýbajúce porovnateľné nálezy z časovo súbežných pohrebísk či 

sídlisk v susedných oblastiach nie je ich funkčné zaradenie celkom jasné. 

Zo žiarového hrobu 42/53 z Chotína IA pochádzajú dve retiazky zo štyroch a siedmich malých bronzových 

otvorených a uzatvorených krúžkovitých článkov kosoštvorcového prierezu (tab. 12: 2 – 4). Podobné retiazky  

z bronzových krúžkovitých článkov vo funkcii ozdôb keramických nádob, najmä okrajov mís na vysokých dutých 

nôžkach, ako aj bronzových nádob poznáme zo starohalštatských mimoriadne bohatých hrobov pod mohylovým 

násypom zo severovýchodoalpskej oblasti halštatskej kultúry (Egg – Kramer, 2005, 21, obr. 16; Studeníková, 2008, 

obr. 5: 11, 11a, 14).  

V kostrovom hrobe 33/52 z Chotína IA sa vyskytli až dva špecifické typy nálezov, a to dva fragmenty oblúkovi-

to prehnutých železných plechových predmetov, v prípade ktorých nemôžeme vylúčiť ich funkciu ako pásikových 

náramkov (tab. 41: 25, 26), a fragment bimetalického predmetu kruhového tvaru, pri ktorom bol na vonkajšiu 

stranu tela zo železného pliešku pomocou nitu upevnený bronzový liaty profilovaný gombík a tým istým nitom 

bolo železné telo predmetu zároveň upevnené na kostenú podložku (tab. 41: 27). K obom uvedeným nálezom 

nenachádzame vo vekerzugskej kultúre zodpovedajúce analógie. Podobne profilovaný gombík sa nachádza na 

dvoch bronzových prevliečkach konského postroja zo žiarového hrobu 3 na pohrebisku Tiszavasvári-Csárdapart, 

ide však nepochybne o predmety s odlišnou funkciou ako v prípade chotínskeho exemplára (Kemenczei, 2009, 

152, tab. 1113: 24). Takmer identický predmet vyrobený z bronzu a kože bol nájdený v mohyle 2 z Meinhermu, 

kde je funkčne interpretovaný ako ukončenie pošvy meča (Hoppe, 1986, 178, tab. 132: 2).  

 

 
 

Obr. 47 Chotín IA, IB. Nálezy bez bližšieho funkčného zaradenia 
 

Značne fragmentárny stav zachovania masívneho liateho bronzového predmetu s tyčinkovým uškom štvorhran-

ného prierezu z kostrového hrobu 43/52 z Chotína IA zo stupňa HD3 (tab. 46: 10) síce neumožňuje identifikovať 

jeho presné funkčné zaradenie, je však nepochybné, že nejde o fragment kovania tulca na šípy v tvare kríža. 

Nie celkom jasná je aj funkcia dvoch neúplných oblúkovito prehnutých železných kovaní obdĺžnikového tvaru 

so zachovanou dĺžkou 5,8 a 6,0 cm a so zachovaným nitom v jednom zo štyroch rohov zo žiarového hrobu 8/61 

                                                                                                                                                                                                        
patrí medzi signifikantné znaky pohrebného rítu predskýtskeho obdobia na širokom priestranstve severného Pričiernomoria, 
kultúry Mezőcsát a pohrebiska v Stoicani v Moldavsku (bližšie pozri Brujako, 2003). Hoci medzi záverom kultúry Mezőcsát 
a začiatkom vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku zaznamenávame hiát v osídlení, nie je vylúčené, že výskyt ka-
menných úštepov – silicitov v hroboch najmä žien, ako jeden zo špecifických prejavov pohrebného rítu súvisí buď 
s pretrvávaním istých tradícií zo záveru doby bronzovej – začiatku doby halštatskej, alebo ide o prejav východných vplyvov, 
ktoré sa spolupodieľali na formovaní celkového obrazu vekerzugskej kultúry.  
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z Chotína IB (tab. 92: 12, 13). Tvarovo a rozmermi podobné železné predmety vo funkcii kovaní štítov pochádzajú 

z keltských plochých hrobov zo záveru stupňa LTB zo severného Maďarska, v ktorých sa taktiež vyskytli párovo 

a je tak zrejmé, že sú mladšie ako chotínske exempláre, ktoré na základe sprievodného zrkadla typu I zaraďujeme 

do neskorej doby halštatskej, nie však neskôr ako na začiatok 5. stor. pred Kr. (Hellebrandt, 1999, 231, tab. 21: 6, 

83: 11, 12).  

Čo sa týka malého plochého zatvoreného bronzového krúžku so štyrmi pravidelne rozmiestnenými otvormi  

a masívneho liateho zatvoreného bronzového krúžku s výčnelkom po odlievaní z kostrového hrobu 49/61 z Chotína 

IB (tab. 103: 4, 6), na základe nálezových okolností nie je jasné, či ide o  súčasti konského postroja, presnejšie  

o vodiace krúžky (Kozubová, 2008, 74). Kým menší z krúžkov nateraz nemá v susedných regiónoch blízke či  

vzdialenejšie analógie, krúžok s výčnelkom po odlievaní nachádza početné analógie v severozápadohalštatskom 

kultúrnom okruhu, kde ťažisko jeho výskytu spadá do stupňa HD2 a sporadicky tu pretrváva až do stupňa HD3 

(Heynowski, 1992, 31 n.; Parzinger – Stegmann-Rajtár, 1988, 175; Trachsel, 2004, 73 nn.). Zatvorené kruhy s prie-

merom od 4,2 do 21,0 cm sa tu používali ako kruhové ozdoby tela, presnejšie ako nákrčníky a náramky (Heynowski, 

1992, 30 n., 55 n., 221).  

Bronzový zatvorený krúžok kosoštvorcového prierezu z kostrového hrobu 85/62 z Chotína IB (tab. 113: 7) patrí 

v halštatskom kultúrnom prostredí k častým nálezom s polyfunkčným zaradením, pretože sa používal jednak ako 

súčasť konského postroja, čiže ako vodiaci krúžok, jednak ako súčasť opaskovej garnitúry, čiže ako opaskový 

krúžok alebo ako ozdoba hrdla – závesok (Parzinger – Barth – Nekvasil, 1995, 54 n., tab. 21: 232, 236, 240 – 242, 

244; Stöllner, 2002, 99, 115, tab. 6: 3, 8B: 6, 78B: 9 – 13, 152B: 11, 12; Trachsel, 2004, 532).
270

  

                                                                 
270 Bronzové zatvorené krúžky s kosoštvorcovým prierezom sa ako súčasti konských postrojov používali najmä v mladšej 

dobe halštatskej a v stupňoch HD3/LTA (Stöllner, 2002, 115; Trachsel, 2004, 532). Naopak, podobné krúžky vo funkcii 
závesných opaskových krúžkov sú veľmi časté na pohrebiskách vo východnom Slovinsku (Parzinger, 1988 – 1989, tab. 7: 6, 
7, 21: 2, 3, 7, 8). 
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4.  
TYPOLOGICKO-CHRONOLOGICKÁ ANALÝZA KERAMIKY 

Keramika, či už v podobe celých nádob, alebo fragmentov a črepov, tvorí početnú zložku hrobového inventára. 

Je zastúpená vo väčšine hrobov na oboch hodnotených pohrebiskách (pozri podkapitoly 6.3.1.5.5. a 6.3.2.5.).  

K charakteristickým znakom keramického materiálu vekerzugskej kultúry na celom území jej rozšírenia patrí 

spoločný výskyt keramiky vyrobenej na hrnčiarskom kruhu a keramiky zhotovenej v rukách v rámci jednotlivých 

nálezových celkov. Z technologického hľadiska tak v publikácii posudzujeme zvlášť keramiku vyrobenú v rukách 

(podkapitola 4.1.) a zvlášť keramiku vyrobenú na kruhu (podkapitola 4.2.). Niektoré tvary sú pre oba výrobné 

postupy spoločné, niektoré tvary sa však vyrábali iba v rukách, iné iba pomocou hrnčiarskeho kruhu. Výzdoba   

je na nádobách vekerzugskej kultúry doložená relatívne zriedkavo a takmer výlučne len na keramike vyrobenej 

v rukách. Z uvedeného dôvodu výzdobné techniky a motívy na keramike nevyhodnocujeme v samostatnej pod-

kapitole, ale stručne ich analyzujeme spoločne s jednotlivými tvarmi nádob. Špecifickú kategóriu predstavujú 

ryté značky, spravidla umiestnené na dnách džbánkov vyrobených na kruhu, príp. na ich tele pod koreňom pási-

kového uška. Pomerne zriedkavé sú v hodnotenom keramickom súbore aj doklady reparácií.  

Hneď na úvod treba poukázať na niekoľko závažných faktorov, ktoré zásadnou mierou ovplyvňujú typologic-

ko-chronologické vyhodnotenie keramiky vekerzugskej kultúry. Nateraz nie sú komplexne vyhodnotené mnohé 

sídliskové lokality vekerzugskej kultúry tak z juhozápadného Slovenska, ako aj z východného Maďarska, rovnako 

chýbajú publikované súhrnné práce, venujúce sa týmto lokalitám. Istou čiastočnou výnimkou v danom ohľade je 

iba nálezový súbor z Nitry (Romsauer, 1993). Aj napriek pribúdajúcim prácam analytického charakteru a novým 

publikáciám materiálov z pohrebiskových a čiastočne tiež sídliskových lokalít, súčasný stav bádania v problema-

tike vekerzugskej kultúry ostáva aj naďalej nepriaznivý. V centre záujmu bádateľov stále ostáva vyhodnotenie 

drobných, predovšetkým kovových predmetov, ktoré sú oveľa vhodnejšie na jemnejšie datovanie než keramika. 

Chýbajú hĺbkové analýzy nálezových súborov nielen z pohrebísk, ale aj sídlisk a nálezový materiál často nie je 

podrobený ani základnej typologickej klasifikácii. Východiskovou pramennou bázou na poznanie vekerzugskej 

kultúry, vrátane jej keramickej náplne, sú aj naďalej predovšetkým staršie nálezy z pohrebísk. Tieto buď nie sú 

vôbec katalógovo spracované, alebo v mnohých prípadoch sú publikované práce nepostačujúce, hlavne s nedo-

statočným opisom jednotlivých nálezov a nálezových okolností a buď s chýbajúcou, alebo nekvalitnou obrazovou, 

spravidla iba fotografickou dokumentáciou nálezov, čo v značnej miere sťažuje až znemožňuje vypracovanie jem-

nejšej typologicko-chronologickej klasifikácie jednotlivých tvarov keramiky. Zároveň ani jedna z pohrebiskových 

lokalít, z ktorých niektoré vykazujú značne vysoký počet hrobových celkov, doteraz nebola komplexne vyhod-

notená. Aj výskum sídlisk a sídliskových objektov je stále pomerne neuspokojivý a keramické súbory zo sídlisko-

vých lokalít nielen z územia Slovenska, ale aj z východného Maďarska neboli komplexne analyzované a spravidla 

sa publikované práce venujú iba istému výberu nálezov. Jemnejšiu klasifikáciu a chronologické zaradenie keramiky 

vekerzugskej kultúry zároveň výraznou mierou sťažuje jednak značná konzervatívnosť zastúpených tvarov, jednak 

buď často chýbajúce blízke či vzdialenejšie analógie v okolitých kultúrnych regiónoch, alebo ich pomerne široké 

datovanie. Časť keramických tvarov, zastúpených v nálezovom materiáli vekerzugskej kultúry, predovšetkým misy 

a hrnce, čiastočne aj vázy a zriedkavo sa vyskytujúce tvary ako amfory a hrnce s uškami, sa objavuje už v neskorej 

dobe bronzovej a v takmer nezmenenej podobe pretrváva až do začiatku doby laténskej. Preto z uvedených objek-

tívnych dôvodov typologicko-chronologický vývoj keramiky vekerzugskej kultúry aj naďalej nie je dostatočne 

známy a výsledky našej analýzy keramického materiálu z chotínskych pohrebísk tak nateraz majú iba pracovný 

charakter. Pri vyhodnotení jednotlivých keramických tvarov z chotínskych pohrebísk sme aspoň čiastočne vychá-

dzali z prác najmä E. Moscalu (1983), T. Kemenczeia (2007; 2009) a P. Romsauera (1991; 1993).  

4.1. KERAMIKA VYROBENÁ V RUKÁCH 

V hodnotenom súbore nálezov z chotínskych pohrebísk sa vyskytlo osem základných tvarov keramiky zhoto-

venej v rukách, ktoré sme na rozdelili do troch kategórií. Veľké nádoby a vysoké tvary zastupujú vázy, hrnce,  
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krčahy, lekythosy a fľaše. Vázy a hrnce môžeme z hľadiska výškových rozmerov považovať za keramické tvary 

so značnou variabilitou, ktoré môžeme zaradiť tak k malým nádobám s maximálnou výškou 10,5 cm, ako aj k stred-

ne veľkým nádobám s výškou nepresahujúcou 20,0 cm a k veľkým nádobám s výškou minimálne 20,5 cm. Na-

opak, krčahy a fľaše na základe dosiahnutej výšky patria k malým a k stredne veľkým nádobám. Druhú kategóriu 

keramiky predstavujú široké tvary, kde sme zaradili exempláre so širokým ústím, a to misy, džbánky a šálky. Po-

dobne ako pri predchádzajúcej kategórii, aj široké tvary keramiky môžeme na základe rozmerov – výšky a priemeru 

ústia priradiť tak k malým nádobám, kam patria džbánky, šálky a malé plytké misy s maximálnym priemerom ústia 

15,0 cm, ako aj k stredne veľkým nádobám, kde sme zaradili misy, ktorých priemer ústia presiahol 15,5 cm. 

Tretiu, špecifickú kategóriu tvoria miniatúrne nádoby rôznych tvarov, najčastejšie hrncovité a vázovité nádobky. 

V analyzovanom súbore keramiky vyrobenej v rukách môžeme z hľadiska zastúpenia alebo absencie blízkych 

alebo vzdialenejších analógií vyčleniť štyri základné skupiny nálezov. Značná časť keramických tvarov vykazuje 

výrazné podobnosti s keramickým materiálom kalenderberskej skupiny, na ktorej lokalitách nachádzame početné 

analógie k niektorým typom mís (napríklad misy polguľovitého tvaru, misy na nôžkach), k veľkým dvojkónickým 

vázam s plastickými výčnelkami na alebo pod maximálnym vydutím, k malým dvojkónickým vázam bez výzdoby 

alebo s výzdobou na maximálnom vydutí v podobe kanelúr či plytkých žliabkov, k miniatúrnym nádobám a k väč-

šine šálok. Uvedené tvary nádob sú pre kalenderberskú skupinu obzvlášť charakteristické. Časť keramických tva-

rov, presnejšie niektoré typy hrncov (súdkovitého alebo kvetináčovitého tvaru) alebo mís (misy so zatiahnutým 

ústím), je zastúpená v keramickom inventári mnohých kultúr a kultúrnych skupín v karpatsko-dunajskom regióne, 

kde ich výskyt je spravidla spätý s pretrvávaním istých keramických tradícií zo záveru doby bronzovej. Tretiu 

skupinu nádob tvoria tvary, ktoré sú príznačné pre keramický inventár vekerzugskej kultúry. Uvedené zistenie sa 

týka najmä džbánkov a fliaš. Do štvrtej skupiny zaraďujeme neskorohalštatské tvary nádob, najmä hrnce s esovito 

profilovanou hornou časťou tela, ktoré majú početné analógie na lokalitách nielen z neskorej doby halštatskej, ale aj 

zo začiatku doby laténskej vo východoalpskej oblasti, najmä v Zadunajsku a v Dolnom Rakúsku.  

4.1.1. Veľké nádoby a vysoké tvary 

4.1.1.1. Vázy  
V inventári hrobov z oboch hodnotených pohrebísk sa vyskytli z hľadiska rozmerov – predovšetkým výšky, 

dve skupiny váz. Prvý skupinu predstavujú veľké vázy s výškou nad 20,0 cm, ktoré môžeme z hľadiska celkovej 

profilácie tela rozdeliť na dva základné typy. Špecifický tretí typ v hodnotenom keramickom súbore reprezentuje 

neúplná váza zo žiarového hrobu 47/61 z Chotína IB (obr. 48). Druhá skupina je zastúpená menšími a  malými 

vázami, pri ktorých výška spravidla nepresiahla 10,0 cm. Najmä malé vázy tvoria značne variabilnú kategóriu  

keramických tvarov, preto v rámci nich nevyčleňujeme samostatné typy/varianty/subvarianty (obr. 49). Je viac 

než pravdepodobné, že rozdielne objemy váz z oboch výškových skupín súviseli najmä s ich rôznou funkciou. 

V prípade veľkých váz môžeme predpokladať ich využitie ako nádob na uchovávanie tekutín, jedla či zásob obilia 

alebo iných potravinových produktov. Pri malých vázach mohlo ísť skôr o stolovú keramiku, používanú pri ser-

vírovaní jedla či tekutín (Schwellnus, 2012, 536). Nie je vylúčené, že veľmi malé vázy slúžili aj na uchovávanie 

soli, korením či kozmetických prípravkov. Časť váz je nezdobená a v prípade zdobených exemplárov sa spravidla 

uplatňovala plastická výzdoba v podobe rôzne tvarovaných výčnelkov, zvislých žliabkov alebo rýh. 

Typ I – veľké dvojkónické vázy  

Veľké dvojkónické vázy so širokým vydutím, vysokým úzkym hrdlom a so štyrmi plastickými výčnelkami na 

alebo pod maximálnym vydutím (tab. 10: 12, 12: 30, 26: 20, 55: 13, 94: 3, 95: 1) patria k tvarom, ktoré súvisia 

ešte s predchádzajúcim časovým úsekom a na lokalitách kalenderberskej skupiny je ich výskyt spätý s vplyvmi  

z prostredia lužickej kultúry (Romsauer, 1993, tab. 4: 14; Romsauer – Pieta, 1992, 216, obr. 2: 10). Ich početné 

nálezy sú známe najmä na hradisku Molpír v Smoleniciach (Dušek – Dušek, 1984, tab. 38: 4, 41: 17, 46: 4). Zdá 

sa, že vázy typu I sú charakteristické pre starší vývojový úsek vekerzugskej kultúry zo 6. stor. pred Kr., avšak 

nemôžeme vylúčiť ich sporadické pretrvávanie ešte v nasledujúcom storočí (Kozubová, 2008, 75; Romsauer – 

Pieta, 1992, 217).  

Typ II – veľké štíhle vázy s plynulou esovitou profiláciou 

Vázy typu II predstavujú málopočetnú skupinu keramických nálezov. Patria však k typickým tvarom keramiky  

z neskorej doby halštatskej a v prostredí vekerzugskej kultúry pretrvávajú až do začiatku doby laténskej (Stegmann-

Rajtár, 2009, 76). Priame analógie k vázam zo žiarových hrobov 23/52 a 69/53 z Chotína IA, ako aj zo žiarového 

hrobu 79/62 z Chotína IB (tab. 7: 11, 21: 1, 111: 6) nachádzame na sídlisku v Soproni-Krautacker zo stupňa HD3 

(Jerem, 1981a, obr. 14: 12; Schwellnus, 2011, 366).  
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Obr. 48 Chotín IA, IB. Vázy typov I, II, III a IV, vyrobené v rukách. Rôzne mierky 

Typ III – dvojkónická váza s podsadenou spodnou časťou a vysokým štíhlym valcovitým  

alebo kónickým hrdlom 

V podmienkach vekerzugskej kultúry jedinečná, avšak neúplná váza zo žiarového hrobu 47/61 z Chotína IB 

má hrdlo odsadené od tela vodorovnou ryhou. Vydutie je zdobené vypuklinami vytlačenými z vnútornej strany 
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a pod maximálnym vydutím sú pravidelne rozmiestnené tri plastické jazykovité výčnelky (tab. 100: 7). Podobné 

vázy sú pomerne časté na pohrebisku Kleinklein, kde sa vyskytli v hroboch z tretej fázy pochovávania na pohre-

bisku, ktorá je datovaná do začiatku stupňa HD1, čiže do záveru 7. stor. pred Kr. podľa konvenčného datovania 

(Dobiat, 1980, 72 n., 170; Romsauer – Pieta, 1992, 216). Hrob 47/61 z IB tak nepochybne patrí na danom pohrebi-

sku k najstarším a indikuje začiatok pochovávania na chotínskych pohrebiskách už v poslednej štvrtine až v závere 

7. stor. pred Kr. 

Typ IV – štíhle dvojkónické vázy s výrazne podsadenou spodnou časťou a vysokým kónickým hrdlom 

Vázy typu IV sú zastúpené iba v keramickom inventári pohrebiska Chotín IA (tab. 16: 15, 20: 2) a na základe 

sprievodných keramických nálezov, ako aj nálezov dvojdielnych britiev sa zdá, že ide o tvar charakteristický najmä 

pre druhú polovicu až záver 6. stor. pred Kr.  

Typ V – malé vázy 

Neúplne zachovaná malá dvojkónická váza zo žiarového hrobu 32/53 z IA je na hrdle zdobená rytým mean-

drovitým pásom, ohraničeným z oboch strán radom vpichov (tab. 9: 3). Podobnú výzdobu, aj keď len maľovanú, 

nachádzame na hrdlách niektorých nádob z hradiska Molpír v Smoleniciach zo stupňa HC2 až začiatku stupňa HD1 

(Dušek – Dušek, 1984, tab. 29: 1, 3; Parzinger – Stegmann-Rajtár, 1988, 167 nn.). 

 

 

Obr. 49 Chotín IA, IB. Vázy typu V, vyrobené v rukách. Rôzne mierky 
 

Do druhej polovice 7. až začiatku 6. stor. pred Kr. môžeme datovať aj malé vázy zdobené na vydutí zvislým 

žliabkovaním alebo vypuklinami vytlačenými z vnútornej strany zo žiarového hrobu 61/53 a z kostrových hrobov 

27/52 a 125/53 z Chotína IA (tab. 17: 1, 2, 41: 23, 51: 24), ktoré majú analógie v sídliskovom materiáli kalen-

derberskej skupiny (Dušek – Dušek, 1984, tab. 119: 11; 1995, tab. 49: 3; Griebl, 1997, tab. 76: 7; Teržan, 1998, 

517, pozn. 27). 

Naopak, do neskorohalštatského úseku patrí na základe sprievodných nálezov v podobe nášiviek/aplikácií 

dvojkónická váza so širokým stlačeným vydutím a lievikovito roztvoreným ústím z kostrového dvojhrobu 189a, 

b/54 (tab. 69: 6). Rovnaké datovanie, a to do stupňa HD3, sa vzťahuje aj na malú štíhlu vázu s nevýraznou esovi-

tou profiláciou tela a pomerne úzkym hrdlom z kostrového hrobu 220/54 z Chotína IA (tab. 75: 6). Ide o tvar váz, 

ktoré sú v prostredí vekerzugskej kultúry typické pre neskorohalštatský úsek a ako dokladajú ich nálezy z Bučian, 

vyskytujú sa do začiatku doby laténskej (Bujna – Romsauer, 1983, tab. 6: 14; Parzinger, 1989, 105; Stegmann-

Rajtár, 2009, 76). Identická váza pochádza aj z kostrového hrobu 217/54 z Chotína IA, v prípade ktorého taktiež 

predpokladáme jeho zaradenie do stupňa HD3 (tab. 74: 1).  
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4.1.1.2. Hrnce 

V hodnotenom nálezovom súbore hrnce spolu s misami reprezentujú jeden z najčastejšie sa vyskytujúcich tva-

rov úžitkovej keramiky, pretože ich celkový počet dosiahol hodnotu 86 exemplárov. Hrnce boli vždy zhotovované 

v rukách a na základe dosiahnutej výšky sú zastúpené vo všetkých troch objemových kategóriách. Na základe 

tvaru sme vyčlenili päť základných typov, šiesty typ tvoria atypické tvary hrncov. Z hľadiska výzdoby prevažujú 

zdobené exempláre nad nezdobenými a ako výzdoba sa uplatňovali rôzne tvarované plastické výčnelky, spravidla 

samostatne, sporadicky tiež v kombinácii s vtlačenými plytkými jamkami, či pretláčané alebo presekávané plas-

tické pásiky a hladké plastické lišty. Z funkčného hľadiska sa hrnce s najväčšou pravdepodobnosťou používali 

ako kuchynská keramika najmä pri varení, príp. tiež ako nádoby na uchovávanie produktov (Schwellnus, 2012, 

536).  

Typ I – hrnce súdkovitého tvaru  

Typ I reprezentujú hrnce súdkovitého tvaru, ktoré spravidla patria k stredne veľkým a k veľkým nádobám  

a okrem súdkovitého tvaru sa vyznačujú mierne zatiahnutým ústím a rôzne profilovaným okrajom (obr. 50). Ten 

je buď zaoblený (tab. 8: 28), alebo dovnútra šikmo zrezaný (tab. 1: 4). Spolu s hrncami typu II ide  o najpo-

četnejšie doložený tvar hrncov nielen v podmienkach oboch hodnotených pohrebísk, ale vo vekerzugskej kultúre 

celkovo.  

Okrem nezdobených exemplárov (tab. 2: 2, 9: 2) sa v hodnotenom súbore častejšie vyskytli hrnce zdobené plas-

ticky, ktoré mali pod okrajom umiestnené štyri rôzne tvarované výčnelky (tab. 1: 4, 5: 11, 8: 28). Najčastejšie ide 

o malé výčnelky polguľovitého tvaru (tab. 1: 4) a väčšie jazykovité výčnelky (tab. 8: 28), menej časté sú oválne 

v strede pretlačené výčnelky (tab. 5: 11).  

Jedinečný v podmienkach oboch hodnotených pohrebísk je veľký a pomerne štíhly hrniec súdkovitého tvaru zo 

žiarového hrobu 95/54, ktorý je pod okrajom zdobený širokým hladkým plastickým pásikom a pod maximálnym 

vydutím má tri pravidelne rozmiestnené oválne viacnásobne pretláčané plastické výčnelky (tab. 30: 1). Podobné 

hladké plastické pásiky sa často objavujú na obyčajných a grafitových hrncoch s esovito profilovanou hornou 

časťou tela z neskorohalštatského a včasnolaténskeho obdobia (Romsauer, 1993, 18; Stegmann-Rajtár, 1996, 459, 

obr. 6: 1).  

Podobne ako misy so zatiahnutým ústím, nie sú hrnce typu I vhodné na jemnejšie datovanie, pretože sú zastú-

pené už v materiáli zo záveru doby bronzovej a vyskytujú sa počas celej staršej doby železnej (Kemenczei 2009, 

96 n.). Sú zastúpené tak na pohrebiskách, ako aj v sídliskovom materiáli vekerzugskej kultúry, kde tvoria 

jeden z najcharakteristickejších hrncovitých tvarov (Romsauer, 1993, 18, 21, tab. 3: 16; 13: 14; Scholtz, 2012,  

85 n.). Časté sú menšie hrnce súdkovitého tvaru so štyrmi jazykovitými výčnelkami alebo s plytkými jamkami 

pod okrajom aj na sídliskách kalenderberskej skupiny (Dušek – Dušek, 1984, tab. 15: 27, 22: 4, 70: 1, 3, 71: 4, 

7, 95: 7, 98: 3, 167: 5, 6, 174: 7; 1995, tab. 26: 1, 93: 1, 7, 103: 10, 12, 114: 8; Griebl, 1997, tab. 63: 9, 64: 2, 

78: 8).  

Typ II – hrnce kvetináčovitého tvaru  

Hrnce kvetináčovitého tvaru môžeme na základe profilácie okraja rozdeliť na dva varianty (obr. 50). Najpo-

četnejšie sú exempláre s rovným, príp. mierne zatiahnutým ústím, pod ktorým je umiestnená plastická výzdoba 

(variant II1). Tá pozostáva buď zo štyroch rôzne tvarovaných výčnelkov – polguľovité a jazykovité, príp. v strede 

pretlačené oválne (tab. 8: 26, 19: 11), alebo z plastického buď pretlačeného, alebo presekávaného pásika (tab.  

32: 3, 60: 1), príp. z radu vtlačených jamiek prerušených štyrmi plastickými výčnelkami (tab. 35: 9). Nezdobené 

hrnce kvetináčovitého tvaru, spravidla menších rozmerov, sú v hodnotenom súbore zastúpené len sporadicky 

(tab. 40: 3). Podobne ako pri hrncoch súdkovitého tvaru, ide o  typ keramiky, ktorý nie je vhodný na jemnejšie 

datovanie a vychádza ešte z tradícií kultúr zo záveru doby bronzovej (Kemenczei, 2009, 96 n.; Romsauer, 1993, 

18, tab. 5: 12, 8: 4). Ide o typ, ktorý je v karpatsko-dunajskom priestore rozšírený počas celej doby železnej, pri-

čom isté rozdiely sú tu zachytiteľné len na úrovni umiestnenia plastickej výzdoby na tele hrncov (Moscalu, 1983, 

158, tab. 14 – 19). Podobné hrncovité tvary, spravidla s podsadenou spodnou časťou a zdobené radom vtlačených 

jamiek, prerušených štyrmi plastickými výčnelkami, sú časté aj na sídliskách kalenderberskej skupiny zo stupňa 

HC2 až začiatku HD1 (Dušek – Dušek, 1995, tab. 8: 7). 

Špecifický variant (variant II2) predstavuje hrniec zo žiarového hrobu 47/53 z Chotína IA, ktorý sa vyznačuje 

oblúkovito vyhnutým okrajom, pod ktorým je umiestnený úzky plastický pásik pretláčaný v dolnej polovici (tab. 

13: 13). Rovnaká výzdoba v podobe plastickej lišty pretláčanej buď len v dolnej polovici, alebo aj v jej hornej 

časti je pomerne častá na hrncovitých nádobách zo sídliska z neskorej doby halštatskej a zo včasnej doby latén-

skej v Inzersdorfe-Walpensdorf, kde nachádzame aj blízke tvarové analógie k hrncu zo žiarového hrobu 47/53 

(Ramsl, 1998, tab. 39: 156, 159).  
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Obr. 50 Chotín IA, IB. Hrnce typov I a II, vyrobené v rukách. Rôzne mierky 
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Obr. 51 Chotín IA, IB. Hrnce typu III, vyrobené v rukách. Rôzne mierky 

 

Typ III – hrnce s esovito profilovanou hornou časťou  

Hrnce s esovito profilovanou hornou časťou a s okrajom zosilneným na vonkajšej strane (obr. 51) už patria  

k neskorohalštatským tvarom keramiky (Preinfalk, 2003, 112, 115). Spravidla sú nezdobené (tab. 13: 8, 58: 8). 



 148 

Výnimkou je hrniec zo žiarového hrobu 49/53, ktorý je na pleciach zdobený radom vtlačených jamiek, pod kto-

rými je umiestnených šesť zdvojených plastických výčnelkov (tab. 13: 14). Identická výzdoba sa vyskytla na hrnci 

kvetináčovitého tvaru z hrobu 1 na pohrebisku Ciucurova, ktorý je datovaný pomerne široko, a to do rozpätia ro-

kov 550 – 425 pred Kr. (Simion, 1995, 155 n., obr. 11: 1). Na pleciach sú zdobené aj neúplné hrnce zo žiarových 

hrobov 68/53 (tab. 20: 3) a 71/53 (tab. 21: 19), a to buď hladkou plastickou lištou, alebo radom vtlačených žliabkov 

obdĺžnikového tvaru.  

Hrniec s esovito profilovanou hornou časťou, zdobený na vydutí radom vtlačených hlbokých jamiek nepravi-

delného tvaru zo žiarového hrobu 100/54 z Chotína IA (tab. 30: 14), nachádza priame analógie v kostrovom hro-

be 1 zo Zemensdorfu v Dolnom Rakúsku zo stupňa HD3, v ktorom sa vyskytli aj dve oblúkové spony velémskeho 

typu (Jerem, 1996, 97, obr. 2: 1 – 3).
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 V keramickom repertoári vekerzugskej kultúry ide o pomerne zriedkavý 

typ hrncovitých nádob, zastúpený najmä na sídliskách (napríklad Nagytarca-Urasági-dűlő: Czifra et al., 2011, 

obr. 2C). 

Ďalšími, v podmienkach oboch hodnotených pohrebísk jedinečnými, sú dva menšie hrnce s rovno zrezaným 

okrajom zo žiarového hrobu 99/54 a z kostrového hrobu 260/54 z Chotína IA, ktoré sú na pleciach zdobené štyrmi 

malými plastickými výčnelkami (tab. 32: 7, 83: 7).  

Dva hrnce z kostrových hrobov 10b/52 a 136/53 z Chotína IA sú na vonkajšej strane tela pod hrdlom slamo-

vané (tab. 37: 4, 54: 16). Oba hrnce nenachádzajú v nálezovom materiáli vekerzugskej kultúry blízke analógie  

a ich presnejšie zaradenie neumožňuje ani sprievodný inventár. Na základe celkového tvaru však nemôžeme vy-

lúčiť ich zaradenie do neskorej doby halštatskej.  

Typ IV – hrnce s uškom/uškami alebo s držadlom  

Hrnce pomerne heterogénneho typu IV sa vyskytli iba na pohrebisku Chotín IA, odkiaľ poznáme dokopy 

10 exemplárov (obr. 52). Spravidla ide o rôzne veľké nádoby súdkovitého, zriedkavo dvojkónického tvaru s jed-

ným (tab. 36: 15) alebo dvoma uškami (tab. 2: 3, 14: 13) alebo o menšie exempláre kónického alebo súdkovitého 

tvaru, ktoré majú jedno masívne tyčinkové držadlo (tab. 14: 7, 42: 11).  

Zo žiarového hrobu 6/52 pochádza veľký hrniec súdkovitého tvaru so zatiahnutým ústím a šikmo dovnútra  

zrezaným okrajom. Na pleciach sú oproti sebe umiestnené dve menšie tyčinkové ušká (tab. 2: 3). Podobne tvaro-

vané hrnce sú pomerné časté v keramickom inventári hradiska Molpír v Smoleniciach, ktoré je datované do stupňa 

HC2 a do začiatku stupňa HD1 (Dušek – Dušek, 1995, tab. 19: 5, 114: 12; Hellmuth, 2006a, 153 n.; Parzinger – 

Stegmann-Rajtár, 1988, 167 nn.).  

Aj k hrncom dvojkónického tvaru s dvoma oproti sebe umiestnenými masívnymi pásikovými uškami zo žia-

rového hrobu 55/53 a z kostrového hrobu 108/53 (tab. 14: 13, 47: 8) nachádzame analógie najmä v sídliskovom 

materiáli kalenderberskej skupiny z jej záverečnej fázy, a to zo stupňa HD1 (Dušek – Dušek, 1995, tab. 49: 5, 

109: 25). Hrniec z kostrového hrobu 108/53 z Chotína IA sa vyznačuje lievikovito roztvoreným ústím. Vzdiale-

nejšiu analógiu k nemu nachádzame v hrncovitej nádobke s dvoma uškami zo sídliska v Hostiach zo záveru stupňa 

HD1 (Bujna – Romsauer, 1984, 443 n., tab. 3: 22). 

Zo žiarového hrobu 19/52 pochádza malý hrubostenný hrniec súdkovitého tvaru so zatiahnutým zaobleným 

okrajom a masívnym uškom. Pod okrajom sú umiestnené tri plastické výčnelky, z ktorých dva majú podobu ďate-

linového trojlístka (tab. 5: 12). Blízke analógie k chotínskemu hrncu sú známe z hradiska Molpír v Smoleniciach 

a hrob 19/52 tak môžeme pravdepodobne datovať nie neskôr ako do začiatku stupňa HD1 (Dušek – Dušek, 1984, 

tab. 31: 10, 85: 9, 95: 9; 1995, tab. 29: 43, 40: 25, 47: 39). 

Aj rôzne veľké nezdobené, zriedkavo aj plasticky zdobené hrnce súdkovitého tvaru s jedným masívnym uškom 

patria k charakteristickej náplni sídliskového materiálu kalenderberskej skupiny (Dušek – Dušek, 1984, tab. 71: 6, 

141: 4, 174: 9; 1995, tab. 119: 18).  

Typ V – esovito plynule profilované hrnce 

Veľké a pomerne štíhle hrnce typu V sa vyznačujú plynulou profiláciou a mierne vyhnutým zaobleným okra-

jom (obr. 52). Na tele hrnca zo žiarového hrobu 111/54 z Chotína IA sa nachádzalo šesť reparačných otvorov 

(tab. 33: 5). 

K tomuto typu hrncov sme zaradili aj plynule profilovanú nádobu so širokým guľovitým telom a vyhnutým 

okrajom odsadeným od širokého kónického hrdla zo žiarového hrobu 79/54 z Chotína IA, ktorá predstavuje akýsi 

prechod medzi veľkými vázami a hrncami (tab. 24: 18). Esovito profilované hrnce sú tvarovo značne podobné 

vázam typu II a môžeme tak predpokladať, že hrnce typu V sú s nimi synchrónne a patria tak do neskorej doby 

halštatskej a na začiatok doby laténskej.  

                                                                 
271 Ešte mladší, presnejšie zo stupňa LTA, je exemplár zo sídliska Inzersdorf-Walpersdorf v Dolnom Rakúsku (Ramsl, 1998, 

45 n., tab. 9: 892). 
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Obr. 52 Chotín IA, IB. Hrnce typov IV, V a VI, vyrobené v rukách. Rôzne mierky 

 

Typ VI – atypické hrncovité tvary 

Do tejto skupiny nádob sme zaradili hrnce, ktoré na základe morfologických znakov nemožno jednoznačne 

priradiť ani k jednému z piatich základných typov hrncov. 
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Hrniec dvojkónického tvaru so širokým zaobleným vydutím zo žiarového hrobu 88/54 z Chotína IA má na 

vonkajšej strane šikmo zrezaný okraj (obr. 52; tab. 28: 1). Bližšie analógie nie sú známe ani na ostatných pohrebis-

kách vekerzugskej kultúry, ani v susedných regiónoch.  

4.1.1.3. Krčah 

Neúplný krčah z kostrového hrobu 108/53 z Chotína IA je tvarovo síce atypický (obr. 53), avšak výzdoba na 

vydutí v podobe šikmých žliabkov usporiadaných do trojuholníka a vodorovne žliabkované hrdlo (tab. 47: 10) 

nachádza analógie na lokalitách kalenderberskej skupiny (Dušek – Dušek, 1984, tab. 55: 5, 131: 2; 1995, tab. 58: 

10, 63: 3, 69: 8; Rebay, 2006, tab. 80: PA_42990, 172: PA_45208; Romsauer – Pieta, 1992, 216, tab. 2: 7). Aj 

ďalšia nádoba z hrobu 108/53 (hrniec typu IV) je nepochybne spätá ešte s predchádzajúcim kultúrnym vývojom –  

s kalenderberskou skupinou a daný hrob tak datuje do stupňa HD1.  

4.1.1.4. Lekythos 

V hodnotenom súbore sa malý lekythos vyskytol len v inventári „žiarového“ hrobu 13/52 na pohrebisku Cho-

tín IA a vyznačuje sa širokým, mierne stlačeným zaobleným vydutím a kónickým hrdlom, ktoré je od vydutia 

odsadené vodorovným plytkým žliabkom (obr. 53; tab. 4: 10). Nezachované pásikové uško pôvodne spájalo 

vydutie so stredom hrdla.  

Takmer identický lekythos, avšak vyrobený na kruhu, pochádza z Nyíregyházy
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 a za istú vzdialenejšiu ana-

lógiu k chotínskemu nálezu môžeme považovať aj lekythos zo žiarového hrobu 38 na pohrebisku Tiszavasvári-

Dózsa telep (Kemenczei, 2009, tab. 50: 6; 106: 1; Romsauer, 1991, obr. 2: 1). P. Romsauer výskyt tohto tvaru 

keramiky vo východnom Maďarsku spája s produkciou miestnych hrnčiarskych dielní a za typologicky blízke  

vekerzugským nálezom považuje neskoršie tvary lekythosov z niektorých gréckych kolónií v severozápadnom 

Pričiernomorí zo záveru 5. a zo 4. stor. pred Kr. (Romsauer, 1991, 361). Hrob 38 z Tiszavasvári-Dózsa telep je 

však podľa nás starší ako analógie zo severozápadopontskej oblasti a s najväčšou pravdepodobnosťou patrí do 

prvej polovice 5. stor. pred Kr. Uvedené datovanie potvrdzuje najmä sklenený korálik s vrstvenými očkami, ktorý 

nemôže byť datovaný skôr ako do záveru stupňa HaD2, ako aj nález bronzového hrotu šípu variantu II1 podľa  

A. Kozubovej, ktorého ťažisko výskytu vo vekerzugskej kultúre spadá do 6. stor. pred Kr. a pretrváva tu až do  

prvej polovice 5. stor. pred Kr. (Kemenczei, 2009, tab. 107: 4, 6; Kozubová, 2009, 78). V prípade nálezu značne 

skorodovaného železného zubadla typu Szentes-Vekerzug nemožno presne určiť typ/variant, je však nepochybné, 

že k najmladším nálezom týchto zubadiel vo vekerzugskej kultúre patria exempláre z prvej polovice 5. stor. pred 

Kr. (Kemenczei, 2009, tab. 106: 3; Kozubová 2009, 84 n.).  

Sprievodné nálezy v „žiarovom“ hrobe 13/52 z Chotína IA v podobe džbánku vyrobeného na kruhu, praslenu 

(subvariant II1a) a troch hlinených pečatidiel nie sú vhodné na jemnejšie datovanie a nie je tak vylúčené, že patrí 

do prvej polovice 5. stor. pred Kr.  

4.1.1.5. Fľaše 

Veľmi zriedkavý keramický tvar v hodnotenom súbore predstavujú malé fľaše (obr. 53), ktoré pochádzajú zo 

žiarového hrobu 60/53 z Chotína IA (tab. 16: 22, 23). Oba exempláre sú zdobené na vydutí, a to buď skupinkami 

štyroch šikmých žliabkov, alebo nevýraznými zvislými žliabkami. Najmä druhý typ výzdoby je pomerne častý 

na malých alebo menších vázach typu V. Fľaše sú vo východoalpskej oblasti jedným z najvýraznejších keramic-

kých tvarov neskorej doby halštatskej a včasnej doby laténskej, kde sú zastúpené najmä na sídliskách (Jerem et 

al., 1984, 154, pozn. 48; Romsauer, 1993, 17, tab. 5: 5, 10: 24, 25). Uvedené konštatovanie, týkajúce sa chrono-

logického zaradenia fliaš potvrdzujú aj sprievodné nálezy z hrobu 60/53 v podobe skleneného korálika 

s vrstvenými očkami zo záveru stupňa HD2, resp. už zo stupňa HD3.  

Do stupňa HD3 patrí aj jedinečná nezdobená fľaša z kostrového hrobu 76/62 z Chotína IB so širokým zaoble-

ným a nízko posadeným vydutím, so značne úzkym hrdlom a lievikovito roztvoreným ústím (tab. 111: 3). Priame 

analógie k tejto fľaši nachádzame na sídlisku v Soproni-Krautacker (Jerem, 1981a, obr. 15: 15; Schwellnus, 2011, 

366).  

Malé fľaše z oboch spomenutých hrobov vďaka svojmu tvaru a značne malým rozmerom pravdepodobne slú-

žili na uchovávanie tekutých kozmetických prípravkov, hoci v ich prípade nemôžeme vylúčiť ani ich využitie aj 

pri servírovaní.  

 

                                                                 
272 Jeho nálezové okolnosti nie sú bližšie známe, pravdepodobne pochádza zo zničeného pohrebiska (Kemenczei, 2009, 130).  
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Obr. 53 Chotín IA, IB. Krčahy, lekythosy a fľaše, vyrobené v rukách. Rôzne mierky 

 
4.1.2. Široké tvary 

4.1.2.1. Misy 

K najčastejšie zastúpeným úžitkovým tvarom v rukách vyrobenej keramiky v hodnotenom súbore nepochybne 

patria misy. Na základe tvaru ich môžeme rozdeliť na štyri typy. Pre misy je príznačná takmer úplná absencia tak 

plastickej, ako aj rytej či maľovanej výzdoby. Môžeme predpokladať, že sa využívali ako kuchynská keramika, 

najmä pri varení (hrubšie prevedené exempláre), ako aj stolová keramika pri servírovaní (jemná keramika).  

Typ I – misy so zatiahnutým ústím 

Typ I zastupujú nehlboké misy polguľovitého tvaru alebo kónického tvaru so zatiahnutým ústím (obr. 54; tab. 

32: 2). Ich výška spravidla nepresiahla 10,0 cm a rozdiely medzi jednotlivými nálezmi tohto typu sú obvykle ba-

dateľné tak v stupni zahnutia ústia, ktoré mohlo byť zatiahnuté výrazne alebo iba mierne, ako aj v celkovej profi-

lácii okraja. Najčastejšie zastúpeným je zaoblený okraj, menej častý je dovnútra šikmo zrezaný okraj (tab. 1: 8). 

Niektoré exempláre majú mierne podsadenú spodnú časť (tab. 6: 2), akú zaznamenávame aj na niektorých misách 

zo sídliskových objektov z juhozápadného Slovenska (Dušek – Dušek, 1984, tab. 24: 10, 71: 1, 98: 1, 2, 4, 6; 1995, 

tab. 103: 13, 14, 109: 22; Preinfalk, 2003, tab. 111: 929). Takmer všetky exempláre sú nezdobené a na rozdiel od 

nálezov podobných mís na sídliskách a pohrebiskách kalenderberskej skupiny tu nezaznamenávame ani prítom-

nosť tuhovanej výzdoby v podobe vlešťovaných pásov najmä na vnútornej strane nádob (Dušek – Dušek, 1984, 

tab. 56: 16; Eibner-Persy, 1980, tab. 3: 2, 6, 11: 2; Griebl, 1997, tab. 9: 1, 10: 6, 20: 8, 48: 2, 5, 6; 2004, tab. 17: 4; 

Preinfalk, 2003, tab. 106: 897, 111: 929, 230: 2039). Výnimkou je misa z kostrového hrobu 145/53 z Chotína IA 

s rytou značkou v podobe písmena X, umiestnenou na vnútornej strane dna (tab. 56: 7, 7a). Podobné značky na 

dnách mís so zatiahnutým ústím sú doložené na mohylovom pohrebisku Sopron-Ödenburg v Zadunajsku, kde sú 

charakteristické skôr pre hrobový inventár zo stupňa HC1 a zo začiatku stupňa HC2, ako aj na sídlisku Göttles-

brunn v Dolnom Rakúsku zo stupňa HC2 (Eibner-Persy, 1980, 82 n., tab. 5: 1; Griebl, 2004, 167, tab. 35: 1).  

V žiarovom dvojhrobe 74a, b/62 z Chotína IB sa našli dve misky kónického tvaru so zatiahnutým okrajom, ostro 

lomených zahnutím a s okrajom šikmo zrezaným dovnútra (tab. 110: 4, 5), ktoré nie sú v podmienkach oboch po-

hrebísk častým tvarom nádob. Identická miska pochádza aj z kostrového hrobu 2/k na pohrebisku Senec-Štrková 

kolónia, v ktorom sa vyskytla liata hadovitá záušnica typu I so zachovanou nezdobenou kužeľovitou hlavičkou 

(tab. 122: 1, 3). Rovnaké zaradenie ako pri hrobe 74a, b/62, tak môžeme predpokladať aj v prípade hrobu 2/k zo 

Senca-Štrkovej kolónie. 
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Obr. 54 Chotín IA, IB. Misy typov I, II, IV a V, vyrobené v rukách. Rôzne mierky 

 

Misy typu I sa v Karpatskej kotline používali počas dlhého časového úseku od mladšej doby bronzovej až po 

koniec doby halštatskej, preto nie sú vhodné pre jemnejšie datovanie (Čambal – Gregor, 2007, 67; Griebl, 2004, 

167; Preinfalk, 2003, 93; Studeníková, 1986, 57).  
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Typ II – hlboké misy polguľovitého tvaru 

Nálezy hlbokých mís polguľovitého tvaru spravidla so zaobleným okrajom (obr. 54) sú v podmienkach veker-

zugskej kultúry zriedkavé a okrem chotínskych pohrebísk sú zastúpené aj v keramickom materiáli zo sídlisk ve-

kerzugskej kultúry na juhozápadnom Slovensku, kde sa okrem nezdobených exemplárov sporadicky vyskytli aj 

misy s tuhovaným povrchom (Romsauer, 1993, tab. 1: 23, 5: 9, 11, 9: 1, 11 – 13, 21, 33). K typu II môžeme okrem 

nezdobených mís zo žiarového hrobu 25/52 a z kostrového hrobu 240/54 z Chotína IA (tab. 7: 18, 77: 19) priradiť 

aj zdobené exempláre zo žiarového hrobu 97/54 z Chotína IA a z kostrového hrobu 41/61 z Chotína IB, ktoré sú 

zdobené radom vtlačených jamiek (tab. 30: 12, 99: 4). Výskyt polguľovitých mís v keramickom inventári veker-

zugskej kultúry nepochybne súvisí s predchádzajúcim kultúrnym vývojom, a to s kalenderberskou skupinou, kde 

sú početne zastúpené tak ich nezdobené, ako aj zdobené varianty (Dušek – Dušek, 1984, tab. 71: 11, 98: 5, 174: 

5; 1995, tab. 14: 32, 29: 44, 109: 23; Griebl, 1997, tab. 7: 2, 49: 3). Na základe nálezov zo sídliska v Hostiach je 

zrejmé, že ide o typ mís, ktorý sa vyskytuje až do konca stupňa HD1 (Bujna – Romsauer, 1984, 443).  

Typ III – misy kónického tvaru  

Podobne ako misy typu II, aj pomerne plytké misy kónického tvaru (obr. 55) nepatria v hodnotenom keramic-

kom súbore k frekventovaným typom nádob. Misa zo žiarového hrobu 1/52 z Chotína IA sa vyznačuje vodorovným 

vyhnutým okrajom, ktorý je na vonkajšej strane zosilnený (tab. 1: 2). Na povrchu sa zachovali zvyšky po ploš-

nom tuhovaní a pod okrajom sa nachádza reparačný otvor nepravidelného tvaru. Plošné tuhovanie je obzvlášť 

charakteristické pre misy kalenderberskej skupiny (Griebl, 1997, tab. 46: 17, 24, 47: 1; Romsauer, 1993, 17). 

Nezdobené, pomerne plytké misy kónického tvaru sú vo východoalpskom priestore halštatskej kultúry charakte-

ristické najmä pre stupeň HC (Preinfalk, 2003, 95).  

 

 

Obr. 55 Chotín IA, IB. Misy typu III, vyrobené v rukách. Rôzne mierky 

 

K misám typu III zaraďujeme aj niektoré pomerne hlboké exempláre s ostro lomeným zahnutím a s okrajom, 

ktorý je obvykle rovno zrezaný a dovnútra zosilnený (tab. 6: 19, 31: 11). Takáto misa pochádza napríklad zo žia-

rového hrobu 22/52 z Chotína IA, ktorý na základe sprievodných nálezov v podobe železného zubadla a hrotov 

šípov zaraďujeme do 6. stor. pred Kr. (pozri podkapitoly 3.4.1.1.1. a 3.5.1.1.). 
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Miska kónického tvaru zo žiarového hrobu 34/53 je síce jedinečná svojou výzdobou v podobe troch plastických 

líšt polmesiacovitého tvaru, ale zhrubnutý okraj je na vonkajšej strane pretláčaný (tab. 10: 1). Pravdepodobne ide 

o modifikáciu tvaru mís s von vyhnutým okrajom zdobeným lalokmi, príp. s tanierovitým okrajom z vnútornej 

strany pretláčaným, ktoré sú obľúbeným tvarom najmä na plochých pohrebiskách v celej severovýchodohalštat-

skej kultúre (Stegmann-Rajtár, 2009, 80). Hrob tak zaraďujeme do stupňa HD1. Uvedené datovanie čiastočne 

potvrdzuje aj nález malej hrubostennej dvojkónickej vázy s ostro lomeným vydutím a oblúkovito vyhnutým okra-

jom (tab. 10: 3), ku ktorej blízke analógie nachádzame v žiarovom hrobe 55/53 z Chotína IA (tab. 14: 14). V ňom 

sa vyskytol hrniec typu IV s dvojkónickým telom a dvoma masívnymi uškami, majúci analógie v keramickom 

inventári kalenderberskej skupiny zo stupňa HD1.  

Jedinečnou je aj tenkostenná miska zo žiarového hrobu 102/54 z Chotína IA s konkávnym dnom s omfalom 

(tab. 31: 6). Podobné misky sú doložené na niektorých pohrebiskách halštatskej skupiny ako stredného, tak aj 

severovýchodného Zadunajska, kde sa vyskytli v hroboch z celého stupňa HC (Stegmann-Rajtár, 2009, 86, tab. 

1: 6, 4: 3, 13: 5, 17: 6, 19: 3, 4, 6). 

Misa kónického tvaru z kostrového hrobu 142/53 z Chotína IA je pod okrajom zdobená štyrmi malými plas-

tickými výčnelkami (tab. 55: 2). Podobné misky sa našli na niektorých pohrebiskách kalenderberskej skupiny, 

kde sú tieto datované do stupňa HC2, príp. už na začiatok stupňa HD1 (Rebay, 2006, 55 n.).  

Typ IV – misy s oblúkovito vyhnutým okrajom  

Na oboch hodnotených pohrebiskách ide o zriedkavý typ keramiky (obr. 54; tab. 17: 22, 35: 13), ktorý sa vo 

svojom výskyte obmedzuje na druhú polovicu 6. stor. pred Kr. (žiarový hrob 117/54 z Chotína IA a kostrový hrob 

6/57 zo Senca-Štrkovej kolónie). 

Typ V – misy na nôžkach 

Zriedkavý typ mís menších rozmerov je doložený iba v Chotíne IA (obr. 54). Telo nádoby na dutej nižšej alebo 

vyššej zvoncovitej nôžke má spravidla polguľovitý tvar a zaoblený okraj (tab. 22: 7, 78: 1). Podobne tvarované 

misy a misky na nôžke, tak zdobené, ako aj nezdobené, sú obzvlášť typické najmä pre halštatské pohrebiská v Dol-

nom Rakúsku a v Zadunajsku (Eibner-Persy, 1980; Patek, 1993, 52 nn.; Rebay, 2006, 104, tab. 205: PA56068, 

99: SHO23c). Ich sporadický výskyt v prostredí vekerzugskej kultúry je tak spätý s predchádzajúcim úsekom 

doby halštatskej a je charakteristický najmä pre najstaršiu vývojovú fázy tejto kultúry.  

4.1.2.2. Džbánky 
Relatívne nepočetné nálezy džbánkov zhotovených v rukách (obr. 56) tvoria pomerne heterogénnu skupinu 

keramických tvarov. Ich spoločným znakom je jednak prítomnosť pomerne masívneho pásikového uška vytiah-

nutého nad okraj, nie však natoľko vysoko, ako to pozorujeme pri džbánkoch vyrobených na hrnčiarskom kruhu, 

jednak absencia akejkoľvek výzdoby na vonkajšom povrchu. Niektoré džbánky majú uško pozdĺžne žliabkované, 

čo je jeden zo znakov obzvlášť charakteristických pre exempláre vyrobené na kruhu (tab. 1: 5). Na základe celkovej 

dosiahnutej výšky, ktorá obvykle nepresiahla 10,0 cm, patria džbánky k malým nádobám a ide o tvary, ktorých 

najväčšia šírka sa nachádza v strednej časti tela. Celkovo bolo v hodnotenom keramickom súbore zastúpených 

26 exemplárov, z toho 21 džbánkov pochádza z Chotína IA a zvyšných 5 sa našlo v hroboch na pohrebisku Chotín 

IB. Na základe celkovej profilácie tela môžeme v rámci džbánkov vyčleniť niekoľko typov, ktoré sčasti kopírujú 

tvary džbánkov vyrobených na kruhu (najmä typ II). Ide o tvary, ktoré sú charakteristické iba pre vekerzugskú 

kultúru a na rozdiel od šálok a miniatúrnych nádob tieto nie sú zastúpené v keramickom materiáli kalenderberskej 

skupiny. Chronologický málo výrazný sprievodný inventár neumožňuje ich presnejšie chronologické zaradenie. 

Džbánky, podobne ako šálky nepochybne patria k stolovej keramike a boli používané vo funkcii črpákov. Takto 

pomocou nich bolo možné naberať tekutiny alebo tekuté potraviny z väčších nádob – váz, hrncov či mís, v ktorých 

boli tieto uchovávané a potom ich následne aj priamo vypiť či skonzumovať (Schwellnus, 2012, 535 n.). 

Typ I – džbánky s esovito profilovaným telom 

Pre nezdobené džbánky typu I je príznačná esovitá profilácia tela spravidla so širokým zaobleným vydutím 

(tab. 1: 1, 26: 3, 45: 12, 48: 12, 56: 6, 61: 15). Na vonkajšej strane dna džbánku z kostrového hrobu 147/53 z Cho-

tína IA je umiestnená rytá značka v podobe písmena X, resp. v podobe kríža (tab. 57: 8, 8a). 

Typ II – dvojkónické džbánky 

Džbánky dvojkónického tvaru sú v rámci oboch hodnotených pohrebísk frekventovanejšie než predchádzajúci 

typ I. Kónické hrdlo je od pomerne širokého vydutia spravidla odsadené a rovné dno buď nie je odsadené vôbec 

alebo iba nepatrne (tab. 1: 5). Na niektorých džbánkoch pozorujeme stopy opotrebovania na vonkajšej strane okra-

ja, vydutia a dna (napríklad žiarový hrob 2/52 z IA), ktoré svedčia o ich použití ako črpákov. Jedine na džbánku 
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z kostrového hrobu 246/54 z Chotína IA sa nachádza rytá značka v podobe tzv. stračej nôžky, umiestnená z von-

kajšej strany pásikového uška – v jeho dolnej polovici (tab. 78: 14). Podobné značky sú v hodnotenom keramickom 

súbore charakteristické pre džbánky vyrobené na kruhu (pozri podkapitolu 4.2.2.2). 

Nepatrne zalomené vydutie džbánku z „kostrového“ hrobu 294/54 z Chotína IA je zdobené plastickým pretlá-

čaným pásikom (obr. 35; tab. 89: 7). 

Špecifický je malý džbánok so stlačeným širokým zalomeným vydutím zo žiarového hrobu 39/53 zo záveru 

stupňa HD2 až stupňa HD3 (tab. 11: 2). 

 

 
 

Obr. 56 Chotín IA, IB. Džbánky, vyrobené v rukách. Mierka 1 : 3 

4.1.2.3. Šálky 

Ani šálky nepatria k častým typom nádob a na rozdiel od džbánkov sa vyznačujú pomerne veľkou variabilitou 

tvarov, takže každý exemplár je v rámci hodnoteného súboru jedinečný (obr. 57). V hodnotenom súbore sú zastú-

pené iba v inventári hrobov na pohrebisku Chotín IA. Väčšina šálok vychádza z tvarov kónických a polguľovitých 

šálok kalenderberskej skupiny, kde sú pomerne časté najmä na sídliskách (Dušek – Dušek, 1984, tab. 24: 12; 1995, 

tab. 21: 1, 3, 4, 5, 29: 41, 49: 1, 93: 4).  

K šálkam zaraďujeme nádobu kónického tvaru z kostrového hrobu 130/53 z Chotína IA s masívnym tyčinkovým 

uškom mierne vytiahnutým nad okraj (tab. 53: 14). Početné analógie sú známe v sídliskovom materiáli kalenderber-

skej skupiny (Dušek – Dušek, 1984, tab. 85: 5; 1995, tab. 106: 4). 

Z kostrového hrobu 150/53 pochádza jedinečná šálka kónického tvaru so šikmo skoseným ústím a pásikovým, 

pozdĺžne žliabkovaným uškom vytiahnutým nad okraj (tab. 58: 3), ktorá je takmer identická so šálkou z kostro-

vého hrobu 6 z Orăsţia, v ktorom sa vyskytla miniatúrna spona blízka typu Pomáz pravdepodobne zo stupňa HD1 

(pozri podkapitolu 3.2.1.1.). 

Výnimkou je tiež šálka valcovitého tvaru s omfalom na dne a s pásikovým uškom vytiahnutým nad okraj z kos-

trového hrobu 218/54 (tab. 74: 6), ku ktorej priame analógie nachádzame v obytnom objekte L 1/1988 na sídlisku 

Gomila lui Gabor pri meste Remetae Mare v rumunskom Banáte (Gumă, 1993, tab. 104: 1, 2; Metzner-Nebelsick, 

2002, obr. 50: 1, 2). Keramický materiál z tohto sídliskového objektu umožňuje chronologické zaradenie do 
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včasnej fázy stupňa HD, kde môžeme pravdepodobne zaradiť aj kostrový hrob 218/54 z Chotína IA (Gumă, 

1993, 275, obr. 10). 

K šálkam s neskorohalštatskými prvkami môžeme priradiť aj jedinečnú neúplnú šálku s pásikovým uškom 

vysoko vytiahnutým nad okraj z kostrového hrobu 251/54 z Chotína IA s oblúkovito prehnutým kónickým hrd-

lom a s ostrejšie odsadeným zaobleným vydutím, ktoré je zdobené zvislými širokým žliabkami (tab. 81: 8). Ide 

o tvar šálok, ktoré sa odlišujú od starších šálok, príp. misiek kalenderberskej skupiny, z ktorých tvarovo vychá-

dzajú, ale sú už doložené v nálezových celkoch z neskorej doby halštatskej, predovšetkým na sídliskách v Nitre 

a Hostiach (Bujna – Romsauer, 1983, tab. 2: 10, 4: 17; Romsauer, 1993, 18, tab. 1: 16, 17, 6: 3, 8, 11: 15). Chotín-

sky exemplár je špecifický svojou výzdobou, pretože tvarovo podobné šálky s neskorohalštatskými prvkami sú na 

vydutí spravidla zdobené presekávaním alebo pretláčaním (Romsauer, 1993, 18, tab. 6: 8, 13). Keďže výzdoba 

chotínskej šálky skôr pripomína výzdobu starších šálok kalenderberskej skupiny (ibidem, 18) v kombinácii s tva-

rom mladších šálok, môžeme tak predpokladať jej chronologické zaradenie skôr do stupňa HD2 než do stupňa 

HD3.  

  

 
 

Obr. 57 Chotín IA. Šálky, vyrobené v rukách. Mierka 1 : 3 

4.1.2.4. Cista 

Kostrový hrob 188/54 z Chotína IA môžeme na základe hlinenej rebrovanej cis-

ty valcovitého tvaru s početnými analógiami na sídliskových a pohrebiskových  

lokalitách kalenderberskej skupiny (obr. 58; tab. 70: 3) zaradiť do stupňa HC2, 

príp. do stupňa HD1 (Griebl 2004, 246; Preinfalk, 2003, 110, tab. 44: 365, obr. 16; 

Ranseder, 2006, 296, pozn. 382, 383, tab. 68: 2; Rebay, 2006, 110; Teržan, 1998 , 

514). Okrem malých císt valcovitého tvaru sú v keramickom materiáli kalenderber-

skej skupiny zastúpené aj pomerne nízke a široké cisty kónického tvaru, ktoré tiež 

pretrvávajú iba do stupňa HD1 (Dušek – Dušek, 1995, tab. 8: 9, 83: 29, 110: 13, 

113: 2; Preinfalk, 2003, 111; Ranseder, 2006, 296).  

 

4.1.3. Miniatúrne nádoby 

V hodnotenom súbore sa dokopy vyskytlo 30 tvarovo značne variabilných miniatúrnych nádob (obr. 59), z kto-

rých 26 pochádza z Chotína IA a 4 nádobky sa našli v Chotíne IB. Z hľadiska tvaru sú tu zastúpené najmä minia-

túrne hrnce súdkovitého, príp. kvetináčovitého tvaru spravidla bez výzdoby (tab. 2: 8, 15: 2, 45: 15, 67: 2, 82: 6), 

misky bez výzdoby (tab. 8: 8, 22: 20), misky s plastickou výzdobou v podobe štyroch výčnelkov (tab. 6: 6), dvoj-

 
 

Obr. 58 Chotín IA 

Cista, vyrobená v rukách. Mier-

ka 1 : 3 
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kónické vázy bez výzdoby (tab. 7: 9, 12, 40: 21, 23, 48: 8, 62: 42, 68: 23, 79: 8, 88: 27, 89: 5, 99: 18) a  esovito 

profilované vázy so širokým guľovitým telom (tab. 79: 3, 112: 2). Kým časť miniatúrnych nádob, najmä misky, 

mohla mať funkciu nádob na pitie, používaných pri stolovaní, ďalšia časť z nich – hrnce a vázy, pravdepodobne 

slúžila na uchovávanie korenín, soli, sušených byliniek či kozmetických prípravkov. 

Miniatúrne misky sú pomerne časté v kalenderberskej kultúre, kde sú nielen na pohrebiskách, ale dokonca aj 

na sídliskách zastúpené ich rôzne tvary (Dušek – Dušek, 1984, tab. 15: 22, 70: 13, 14; 1995, tab. 14: 30, 62: 22, 

103: 6, 107: 52; Griebl, 1997, tab. 8: 7, 22: 5, 40: 18, 41: 14, 89: 4).  

Miniatúrne hrnce súdkovitého tvaru pretrvávajú na pohrebisku Chotín IA až do včasnolaténskeho úseku, čoho 

dokladom je žiarový hrob 52/53 (tab. 15: 1 – 16), v ktorého inventári sa vyskytla malá železná spona typu IV 

(pozri podkapitolu 3.2.1.1.).  

Blízke analógie k miniatúrnej nádobe s guľovitým telom a odsadeným vyhnutým okrajom zo žiarového hrobu 

72/53 z Chotína IA (tab. 22: 2) nachádzame na hradisku kalenderberskej skupiny Molpír v Smoleniciach (Dušek 

– Dušek, 1995, tab. 62: 21). 

Početné analógie zo sídlisk kalenderberskej skupiny nachádzame aj k miniatúrnym vázovitým nádobám s dvoj-

kónickým alebo so širokým guľovitým telom a pomerne úzkym hrdlom (Dušek – Dušek, 1984, tab. 20: 11, 70: 12, 

95: 10, 174: 12; 1995, tab. 37: 25, 27, 94: 40, 103: 1; Griebl, 1997, tab. 76: 4, 6).  

V inventári žiarového hrobu 77/53 z Chotína IA sa vyskytla v podmienkach vekerzugskej kultúry jedinečná 

miniatúrna miska kónického tvaru s podsadenou spodnou časťou a s výrazne zosilneným malým dnom (tab. 22: 

20), ku ktorej priame analógie nenachádzame ani v susedných kultúrnych regiónoch.  

 

 
 

Obr. 59 Chotín IA, IB. Miniatúrne nádoby, vyrobené v rukách. Rôzne mierky 

 
Miniatúrna hrncovitá nádoba z kostrového hrobu 255/54 je na tele zdobená rytou výzdobou v dvoch vodorov-

ných pásoch nad sebou, z ktorých horný pás pozostáva z cikcakovitej línie a dolný pás tvoria hviezdice a troj-

uholníky (tab. 82: 6). Identická výzdoba sa našla na miniatúrnej miske z hrobu B054 na pohrebisku Statzendorf, 

ktorý je iba rámcovo datovaný do stupňa HC1 (Rebay, 2006, 289 n., tab. 110: SH_054d).  

Úplne jedinečná je miniatúrna miska polguľovitého tvaru s tanierovito rozšíreným okrajom a s dvoma plochý-

mi značne štylizovanými plochými antropomorfnými nôžkami trojuholníkového tvaru zo žiarového hrobu 60/53 

z Chotína IA (tab. 16: 24). Na vonkajšej strane oboch nožičiek je umiestnená hlboká zvislá ryha a povrch nádobky 

je potiahnutý hlinkou. Miska nemá ani vo vekerzugskej kultúre, ani v susedných regiónoch bližšie či vzdialenejšie 
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analógie. Sprievodné nálezy v podobe dvoch fliaš, miniatúrnej misky vyrobenej na kruhu a skleneného korálika  

s vrstvenými očkami zaraďujú hrob 60/53 do stupňa HD3 (tab. 16: 22, 23, 29, 30). Z pohrebiska Prächting po-

chádza plochá miska s esovito profilovanou hornou časťou a s troma antropomorfnými nôžkami (Ettel, 1996, 

tab. 138B: 1). V danom prípade však nejde o miniatúrnu nádobu a celkovým tvarom tela a nožičiek sa výrazne 

líši od exemplára z Chotína IA.  

Početné nálezy miniatúrnych nádob sú obzvlášť časté tak na sídliskách, ako aj na pohrebiskách halštatskej kul-

túry v severovýchodoalpskej oblasti, kde sú spravidla datované do konca stupňa HC a do začiatku stupňa HD  

(Dobiat, 1980, 96; Klemm, 1992, 96; Preinfalk, 2003, 121). Ako však dokladajú niektoré hrobové celky z Chotína, 

v podmienkach vekerzugskej kultúry musíme počítať s pretrvávaním výskytu miniatúrnych nádob až do záveru 

halštatského, príp. začiatku laténskeho obdobia.  

4.2. KERAMIKA VYROBENÁ NA KRUHU 

Rovnaké kritériá ako pri keramike vyrobenej v rukách sme použili aj pri vypracovaní typologickej klasifikácie 

keramiky vyrobenej na kruhu. Aj tu rozlišujeme jednak vysoké tvary, ku ktorým zaraďujeme vázy, krčahy a fľaše, 

jednak široké tvary, kde patria misy, džbánky a džbány. Špecifickú kategóriu tvoria miniatúrne nádoby. 

Na tomto mieste treba ešte raz poukázať na viaceré faktory, ktoré aj pri súčasnom stave bádania naďalej pred-

stavujú prekážku pri vypracovaní jemnejšej typologickej klasifikácie keramiky vyrobenej na kruhu, a tým aj pri 

zachytení jej chronologického vývoja. Ako sme už spomenuli v úvode kapitoly, nedostatočná kvalita publikácií 

pohrebísk vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku, ako aj chýbajúce komplexné spracovanie jej jednotli-

vých pohrebiskových a sídliskových lokalít majú za následok, že typologický vývoj keramiky vyrobenej na kruhu 

je málo známy (Romsauer, 1993, 16). Na základe často nekvalitnej obrazovej, spravidla fotografickej dokumen-

tácie nálezov z pohrebísk vo východnom Maďarsku zároveň nemožno zistené výsledky typologicko-chronolo-

gickej analýzy jednotlivých keramických tvarov v rámci hodnoteného súboru nálezov z chotínskych pohrebísk 

porovnať s ostatnými nálezovými celkami z východného Maďarska, príp. severozápadného Rumunska. Naše zis-

tenia o chronologickom vývoji keramiky vyrobenej na kruhu tak majú pre chotínske pohrebiská nateraz iba pra-

covný charakter. Na základe predbežných analýz je však zrejmé, že mnohé tvary keramiky vyrobenej na kruhu, 

predovšetkým džbánky a niektoré typy mís, nie sú chronologicky dostatočne citlivé, a preto nie sú vhodné na jem-

nejšie datovanie (Romsauer – Pieta, 1992, 217; Teleaga – Zirra, 2003, 72 n.). Ako správne poukázali P. Romsauer  

a K. Pieta, za súčasného nepriaznivého stavu bádania majú úvahy o spôsobe šírenia keramiky vyrobenej na kruhu 

do východokarpatského priestoru a o jej pôvode nateraz iba špekulatívny charakter, hoci obaja autori nevylučujú 

možnosť hľadať predlohy ku keramike vekerzugskej kultúry práve v prostredí severozápadného, príp. západného 

Pričiernomoria (Romsauer, 1993, 17; Romsauer – Pieta, 1992, 217).  

V prípade keramiky vyrobenej na kruhu je nemenej dôležitou aj otázka o spôsobe jej šírenia nielen do Karpat-

skej kotliny, ale tiež do lesostepnej zóny severného Pričiernomoria, kde v prostredí západopodolskej kultúry stred-

ného Podnestria nachádzame jej najstaršie nálezy (bližšie pozri Smirnova, 1999). Naposledy danú problematiku 

prehľadne vyhodnotila M. Daragan, ktorá dospela k názoru, že včasná sivá keramika vyrobená na kruhu z výcho-

dokarpatského regiónu, vrátane západopodolskej kultúry, súvisí s gréckymi výrobnými centrami na pobreží Malej 

Ázie.
273

 Produkcia keramiky vyrobenej na kruhu sa z Malej Ázie v priebehu 7. stor. pred Kr. rozšírila do novoza-

ložených gréckych osád najmä na severozápadnom pobreží Čierneho mora (Daragan, 2009, 128 nn.). Pri šírení 

znalosti technológie výroby keramiky pomocou hrnčiarskeho kruhu do Karpatskej kotliny dôležitú úlohu zohrá-

vali nielen výrobné centrá na strednom Podnestrí a v severozápadnom Pričiernomorí (Berezan´– Olbia), ale prav-

depodobne tiež aj v západnom Pričiernomorí (Histria), kde bola rozšírená tzv. sivá úžitková keramika, tvarovo 

podobná niektorým keramickým typom z prostredia vekerzugskej kultúry (bližšie pozri Alexandrescu, 1990; Cho-

chorowski, 1996). Tu však treba zdôrazniť jeden závažný fakt. Kým sivý povrch úžitkovej keramiky z Histrie 

a z lokalít v jej zázemí je spôsobený technológiou výroby, predovšetkým špecifickými postupmi pri jej vypaľo-

vaní v hrnčiarskych peciach, ktorá bola prevzatá z hrnčiarskych výrobných centier v Malej Ázii (Alexandrescu, 

1990, 55 n.), na kruhu vyrobenú keramiku vekerzugskej kultúry nemožno považovať za sivú keramiku. Sivý po-

vrch niektorých nádob z hrobových celkov z chotínskych pohrebísk nebol dosiahnutý špeciálnou technikou ich 

vypaľovania, tak ako je to v prípade sivej úžitkovej keramiky v Pričiernomorí, ale bol spôsobený iba nanášaním 

                                                                 
273 V karpatsko-dunajskom priestore v dobe halštatskej je síce výrazná koncentrácia sivej, na kruhu vyrobenej keramiky dolo-

žená na pohrebiskách a sídliskách v oblasti stredného toku Dnestra (západopodolská kultúra) a severnej Bukoviny (podolsko-
moldavská skupina) (zhrňujúco pozri Levitski – Kashuba, 2009, 96), ale sporadicky ju nachádzame aj na pohrebiskách 
kuštanovickej kultúry (Moscalu, 1983, 175) a kultúry Ferigile (Vuple – Popescu, 1972, 83, 110 n.). Najväčšiu koncentráciu 
tzv. východnej na kruhu vyrobenej keramiky v karpatsko-dunajskej oblasti však zaznamenávame na lokalitách vekerzugskej 
kultúry, avšak na základe technologických zvláštností ju nemožno priradiť k sivej keramike.  
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na ich povrch hlinky sivej farby. Miestnu produkciu keramiky vyrobenej na kruhu v prostredí vekerzugskej kul-

túry potvrdzujú aj výsledky mineralogických analýz tak z chotínskych pohrebísk, ako aj z niektorých jej lokalít 

z východného Maďarska (Dušek, 1979, 136; Czifra et al., 2011, 246).  

 

 
 

Obr. 60 Chotín IA. Plán pohrebiska s vynesenými polohami hrobov, v ktorých inventári sa vyskytla keramika vyrobená 

na kruhu 

 

 

Obr. 61 Chotín IB. Plán pohrebiska s vynesenými poloha-

mi hrobov, v ktorých inventári sa vyskytla keramika vyro-

bená na kruhu 
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Priestorová analýza hrobov, v ktorých inventári sa vyskytla keramika vyrobená na kruhu, neukázala v Chotíne 

IA ich výraznejšiu kumuláciu či už v istej časti pohrebiska, alebo v niektorých jeho kvadrantoch (obr. 60). Zdá 

sa však, že hroby, v ktorých sa našli iba črepy z nádob vyrobených na kruhu, sa koncentrujú skôr v okrajových 

častiach pohrebiska, než v jeho centrálnej časti. V Chotíne IB, naopak, pozorujeme istú koncentráciu hrobových 

celkov s keramikou vyrobenou v rukách v severnej polovici pohrebiska, najmä však v susediacich kvadrantoch 

17, 18 a 23 (obr. 61).  

4.2.1. Vysoké tvary 

4.2.1.1. Vázy 

Vázy sú v hodnotenom súbore zastúpené dohromady desiatimi exemplármi, z ktorých osem pochádza z Chotína 

IA a dve vázy sa našli na pohrebisku Chotín IB. Z hľadiska rozmerov ich môžeme rozdeliť na dve skupiny, a to 

na stredne veľké vázy a na malé vázy (obr. 62). 

Stredne veľké dvojkónické vázy sú typologicky jednotné a na základe morfologických znakov ich môžeme 

priradiť k špecifickým vázam typu Kruglik (žiarový hrob 36/53 a kostrové hroby 124/53, 170a, b, c/53 a 200/54 

z Chotína IA: tab. 9: 12, 51: 15, 64: 7, 72: 1). Vázy typu Kruglik, vyrobené na kruhu sú rozšírené najmä na síd-

liskových, ale aj pohrebiskových lokalitách západopodolskej kultúry na strednom Podnestrí, kde sú datované do 

druhej polovice 7. až začiatku 6. stor. pred Kr. (Brujako, 2005, 150 nn.; Daragan, 2009, 128, obr. 2: 1, 7, 8: 1, 2, 

12: 1, 13: 1; Smirnova, 1999, 53 n.; 2004, 420). V súlade s datovaním váz typu Kruglik na strednom Podnestrí 

zaraďujeme podobné nálezy týchto váz z Chotína IA do záveru 7. až začiatku 6. stor. pred Kr., hoci v ich prípade 

nemôžeme vylúčiť možnosť, že sa mohli používať o niečo dlhšie ako ich východné analógie, a to ešte v priebehu 

prvej polovice 6. stor. pred Kr. 

V skupine 6 malých váz môžeme vyčleniť až štyri typy. Prvý typ (typ I) zastupujú dve dvojkónické vázy so za-

obleným vydutím zo žiarového hrobu 79/54 a z kostrového hrobu 206/54 z Chotína IA (tab. 24: 17, 74: 8). K vázam 

nateraz nenachádzame blízke paralely ani na pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku, ani 

v susedných regiónoch západného a severozápadného Pričiernomoria. Je nesporné, že ide o miestne hrnčiarske 

výrobky. Sprievodné nálezy neumožňujú ich bližšie chronologické zaradenie. 

Rovnako bez bližších či vzdialenejších analógií ostáva aj malá esovito profilovaná váza z kostrového hrobu 48/53 

z Chotína IA s oblúkovito prehnutým hrdlom, ktoré je od zaobleného vydutia odsadené vodorovnou ryhou (typ II) 

(tab. 46: 18). Podobne ako pri predchádzajúcich dvoch spomenutých hrobových celkoch, ani sprievodný inventár 

kostrového hrobu 48/53 nie je chronologicky citlivý. 

Naopak, dve malé plynulo profilované vázy dvojkónického tvaru so širokým stlačeným mierne zalomeným 

vydutím (typ III) z kostrových hrobov 20/52 a 43/52 z Chotína IA (tab. 39: 8, 46: 3) nesporne patria k neskoro-

halštatským tvarom, čoho dokladom je aj ich spoluvýskyt so sklenenými korálikmi s vrstvenými očkami. Ide ne-

pochybne o napodobeniny miestnych váz. 

Posledná z váz pochádza zo žiarového hrobu 92/62 z Chotína IB a ide o pomerne širokú a nevysokú dvojkónickú 

vázu s ostro lomeným vydutím (typ IV) (tab. 115: 17). Sprievodné nálezy, ako aj chýbajúce analógie vo východ-

nom Maďarsku a v okolitých regiónoch neumožňujú hrobový celok bližšie datovať.  

4.2.1.2. Krčah 

Jediný nález krčaha pochádza zo žiarového hrobu 52/53 z Chotína IA (obr. 62; tab. 15: 6), ktorý patrí na základe 

železnej spony typu III už na začiatok doby laténskej, čiže do stupňa LTA (pozri podkapitolu 3.2.1.1.).  

Masívny dvojkónický krčah s ostro lomeným vydutím, lievikovito roztvoreným ústím a s masívnym tyčinko-

vitým uškom spájajúcim stred hrdla s vydutím (tab. 15: 6) má blízke analógie najmä na pohrebisku Muhi (Rom-

sauer, 1991, obr. 3: 4). Od starších typov krčahov z pohrebísk vo východnom Maďarsku, a to Tiszalök-Börtön 

(žiarový hrob 320: Scholtz, 2006, obr. 5: 7), Csanytelek-Újhalastó (kostrový hrob 191: Galántha, 1986, tab. 3: 7) 

a Törökszentmiklós-Surján (žiarový hrob 3: Csalog – Kisfaludi, 1985, obr. 1: 6), ktoré na základe sprievodných 

nálezov môžeme datovať do druhej polovice až záveru 7. stor. pred Kr. (Csanytelek-Újhalastó a Tiszalök-Börtön; 

Kozubová, 2009, 72 n.), príp. do prvej polovice 6. stor. pred Kr. (Törökszentmiklós-Surján),
274

 sa krčah z hrobu 

52/53 odlišuje masívnym uškom, pomerne širokým hrdlom a maximálnym vydutím v strednej časti tela. Pre staršie 

                                                                 
274 Datovanie do prvej polovice 6. stor. pred Kr., resp. do strednej fázy stupňa HD1 umožňuje najmä na základe analógií z Heune-

burgu bronzový náramok kruhového tvaru s priliehajúcimi koncami, zdobený na oblúku a koncoch skupinkami priečnych 
rýh (Csalog – Kisfaludi, 1985, obr. 1: 4; Trachsel, 2004, 90, obr. 45: 31). 
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krčahy je obzvlášť typické najmä úzke hrdlo, lievikovito značne roztvorené ústie, pomerne gracilné uško a ma-

ximálne vydutie nachádzajúce sa spravidla v druhej tretine celkovej výšky nádoby. Typologicky k staršej skupine 

krčahov patrí aj exemplár zo žiarového hrobu 251 na pohrebisku Tápiószele, v ktorom sa vyskytli aj jedna menšia 

fľaškovitá nádoba so zvislými žliabkami na vydutí a výrazne esovito profilovaný džbánok s uškom vytiahnutým 

nad okraj a s dvoma rohatými výčnelkami (Párducz, 1966, tab. 33: 8, 10, 13). Zatiaľ čo fľaškovitá nádoba má 

analógie vo východohalštatskom prostredí a v lužickom kultúrnom komplexe v nálezovom materiáli ešte zo stupňa 

HC (Teržan, 1998, 514, pozn. 27), džbánok vykazuje značné podobnosti s džbánkom z pohrebiskovej lokality 

Beremend v južnom Zadunajsku bez bližších nálezových okolností (Jerem, 1971, obr. 8: 21). Oba hroby z tejto 

lokality sú najmä na základe certoských spôn typu V podľa B. Teržanovej a oblúkových spôn so štvorhranným 

zachycovačom datované už do neskorej doby halštatskej, presnejšie do stupňa HD2 (Jerem, 1971, obr. 5 – 7; 

Metzner-Nebelsick, 2002, 417 n.; Parzinger, 1989, 106). Preto nie je vylúčené, že aj ostatné nálezy bez bližších 

nálezových okolností z danej lokality patria do rovnakého stupňa ako oba kostrové hroby. Krčah staršieho typu 

pochádza aj z ďalšieho žiarového hrobu 66 z Tápiószele, ktorý však na základe chronologicky málo citlivých 

nálezov nemožno presnejšie datovať (Párducz, 1966, tab. 14: 12 – 16, 26: 5 – 10).  

 

 
 

Obr. 62 Chotín IA, IB. Vázy, krčah a fľaše, vyrobené na kruhu. Rôzne mierky 

 
Sumarizujúc uvedené zistenia, môžeme konštatovať, že krčahy sú v keramickom inventári vekerzugskej kul-

túry zastúpené predovšetkým v jej najstaršej fáze zo záveru 7. a prvej polovice 6. stor. a ich výskyt pretrváva až 

do začiatku doby laténskej.  
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4.2.1.3. Fľaše  

Jediný nález fľaše v hodnotenom súbore sa vyskytol v inventári žiarového hrobu 46/53 v Chotíne IA (obr. 62; 

tab. 13: 10). Z tenkostennej fľaše sa zachovala iba jej horná časť s pomerne úzkym kónickým hrdlom a s lieviko-

vito roztvoreným ústím so zaobleným okrajom. Na základe priemeru ústia (8,0 cm) je nepochybné, že ide o fľašu 

väčších rozmerov. Sprievodný nález hrnca s esovito profilovanou hornou časťou (typ III) zaraďuje tento hrob do 

neskorej doby halštatskej (Preinfalk, 2003, 112, 115).  

Fľaše vyrobené na kruhu sú typickým výrobkom miestnych vekerzugských dielní a ich výraznú koncentráciu 

zaznamenávame najmä na pohrebisku Tápiószele. V susedných regiónoch nemajú predlohy (Párducz, 1966, tab. 

33: 1, 36: 1, 41: 1, 17, 4: 1, 46: 10, 14, 59: 17, 66: 19; Romsauer, 1991, 361; 1993, 16). Exempláre z Tápiószele 

sa však od fľaše z Chotína IA odlišujú ostrým lomom na vydutí a značne úzkym hrdlom, zatiaľ čo chotínsky exem-

plár sa vyznačuje plynulou esovitou profiláciou hornej časti tela. Fľaše sú zastúpené aj v sídliskovom materiáli 

vekerzugskej kultúry z juhozápadného Slovenska, kde sú datované najmä do druhej polovice 6. stor. pred Kr. (Rom-

sauer, 1993, 17, 21, tab. 2: 1, 11: 7, 12: 3, 8, 12; Romsauer – Pieta, 1992, 217, tab. 1: 1, 3, 4, 2: 8). Niektoré fľaše 

z pohrebiska Tápiószele sú ešte mladšie, pretože na základe ich spoluvýskytu so sklenenými korálikmi s očkami 

patria najskôr do záveru stupňa HD2, resp. už do stupňa HD3 (Párducz, 1966, 52). Fľaše podobné chotínskemu 

exempláru pochádzajú aj zo sídliska tarnobrzegskej skupiny lužickej kultúry v Przeworsku v Poľsku, ktoré je rám-

covo datované do 6. a 5. stor. pred Kr., a výskyt keramiky točenej na kruhu vekerzugského typu sa tu spája s vplyvmi 

miestneho osídlenia s južnými regiónmi (Czopek, 1986, 125 nn., obr. 7: a, d). Do stupňa HD2 zaraďuje M. Golec 

nálezy fľašovitých nádob z Těšetíc na južnej Morave, kým podobné nálezy zo sídliska Kamegg v Dolnom Rakú-

sku sú ešte mladšie a na základe sprievodných nálezov preukazne patria už do stupňa HD3 (Berg, 1976, 558 n., 

obr. 3: 1, 3; Golec, 2003, 107, objekt 1640: 22).  

4.2.2. Široké tvary 

4.2.2.1. Misy 

Misy sú v hodnotenom súbore druhým najfrekventovanejším tvarom nádob vyrobených na kruhu (obr. 63).  

Z Chotína IA pochádza 21 exemplárov a 12 mís sa našlo v inventári hrobov na pohrebisku Chotín IB. Pri 

typologickom vyhodnotení nálezov mís z chotínskych pohrebísk sme použili základnú typologickú klasifikáciu 

mís vyrobených na kruhu z lokalít vekerzugskej kultúry, ktorú vypracoval P. Romsauer (1991, 361).  

Typ I – misy so zatiahnutým ústím (typ B.1 – 2 podľa P. Romsauera) 

Najpočetnejšie sú zastúpené najmä kónické, príp. mierne polguľovité misy so zatiahnutým ústím a spravidla  

s rovným alebo mierne odsadeným dnom (tab. 29: 4). Rozdiely medzi nimi zaznamenávame iba v profilácii okraja, 

ktorý môže byť zaoblený (tab. 6: 3), zosilnený (tab. 3: 1), zhrubnutý a zahrotený (tab. 23: 9) či šikmo zrezaný 

(tab. 46: 17). 

Hoci väčšina mís vyrobených na kruhu nemá v domácom nálezovom materiáli z doby halštatskej priame predlo-

hy, v prípade mís so zatiahnutým ústím nemôžeme vylúčiť ich miestny pôvod (Romsauer, 1993, 16). Ide však 

o tvar, ktorý nie je vhodný na jemnejšie datovanie. K najstarším nálezom mís typu I patrí exemplár z kostrového 

trojhrobu 170a, b, c/53 z Chotína IA, ktorý datuje sprievodný nález vázy typu Kruglik do záveru 7. až začiatku  

6. stor. pred Kr. Iba rámcové datovanie do 6. stor. pred Kr. umožňujú sprievodné nálezy hrotov šípov a železného 

zubadla vekerzugského typu zo žiarového hrobu 22/52 z Chotína IA (Kozubová, 2011a, 80). K najmladším nále-

zom mís typu I patrí misa z kostrového hrobu 220/54 z Chotína IA z prvej polovice 5. stor. pred Kr. (Kozubová, 

2011a, 81, 90). 

Typ II – kónické misy so šikmo skoseným ústím a ostro lomeným zahnutím  

(typ B.4 podľa P. Romsauera) 

Pomerne hlboké kónické misy sa obvykle vyznačujú dovnútra zosilneným okrajom (tab. 1: 7), ktorý môže byť 

zaoblený (tab. 101: 1) alebo šikmo zrezaný (tab. 114: 1).  

V nálezovom materiáli z chotínskych pohrebísk misy typu II nepatria k početným nálezom a ich tvar je častý 

aj v severnom a severozápadnom Pričiernomorí, ako aj v lesostepnej zóne Ukrajiny, kde je datovaný značne široko 

do 6. až 4. stor. pred Kr. (Dimitriu, 1966, tab. 59: 508; Moscalu, 1983, 52, tab. 79: 1, 6, 11, 15; Onajko, 1966, 21, 

tab. 7: 5). V podmienkach oboch pohrebísk však možno na základe chronologicky citlivých sprievodných nálezov 

misy typu II jemnejšie datovať. Žiarový hrob 74/53 z Chotína IA, v ktorom sa našlo niekoľko neúplne zachova-

ných mís typu I a II, patrí na základe misy typu IV do druhej polovice 6. stor. pred Kr. (tab. 23: 1, 3, 7 – 10). Ešte 

starším je kostrový hrob 240/54 z Chotína IA, v ktorom sa vyskytla hlboká polguľovitá misa typu II zo stupňa 
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HD1, čiže z poslednej štvrtiny 7. až prvej polovice 6. stor. pred Kr. podľa konvenčného datovania (tab. 77: 19, 22). 

Rámcovo do celého 6. stor. pred Kr. môžeme na základe vázy typu I zaradiť aj birituálny hrob 16a, b/61 z Chotína 

IB (tab. 94: 3, 4). Kostrový hrob 46/61 patrí s najväčšou pravdepodobnosťou do druhej polovice až záveru 6. stor. 

pred Kr. (Kozubová, 2010a, 53 n.).  

 

 
 

Obr. 63 Chotín IA, IB. Misy typov I, II, III, IV a V, vyrobené na kruhu. Rôzne 

mierky 
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Sumarizujúc uvedené zistenia týkajúce sa datovanie hrobov s misami typu II, môžeme konštatovať, že v pod-

mienkach oboch hodnotených pohrebísk sú typické pre 6. stor. pred Kr., sporadicky sa môžu vyskytovať aj do 

nasledujúceho storočia (žiarový hrob 2/52 z IA).
275

 

Typ III – kónické misy s vertikálnym okrajom (typ B.5 podľa P. Romsauera) 

Špecifické a málopočetné sú kónické misy s vertikálnym okrajom, výrazne odsadeným od pleca a so zhrubnu-

tým okrajom, ktorý je dovnútra šikmo zrezaný (tab. 1: 6), alebo je zrezaný vodorovne (tab. 58: 7). 

V žiarovom hrobe 2/52 z Chotína IA je doložený spoluvýskyt mís typu II a III a na základe zriedkavej v rukách 

vyrobenej hlbokej misy polguľovitého tvaru so zatiahnutým ústím a s okrajom zrezaným šikmo dovnútra (tab. 1: 8), 

ktorá má analógie na sídlisku v Soproni-Krautacker, možno tento hrob datovať do stupňa HD3 (Jerem, 1981a, 

tab. 14: 8; Schwellnus, 2011, 366 nn.). Podobné datovanie môžeme predpokladať aj v prípade misy s vertikálnym 

okrajom z kostrového hrobu 153/53 z Chotína IA (tab. 58: 7). Správnosť uvedeného datovania potvrdzujú aj ná-

lezy mís s vertikálnym okrajom zo sídliska Inzersdorf-Walpersdorf, kde sú datované do mladšej fázy neskorej 

doby halštatskej, čiže do stupňa HD3 (Ramsl, 1998, 45, tab. 58: 360 – 363). Misy typu III sa v podmienkach ve-

kerzugskej kultúry vyskytujú zriedkavo (Romsauer, 1991, 361).  

Typ IV – kónické misy so zosilneným okrajom, odsadeným od tela vodorovnou ryhou  

(typ B.3 podľa P. Romsauera) 

Pomerne plytké misy typu IV sa vyznačujú okrajom zosilneným na vonkajšej strane, odsadeným od tela vodo-

rovnou ryhou a pomerne malým odsadeným dnom (tab. 25: 4). 

Identické misy, ktoré v podmienkach vekerzugskej kultúry patria k ojedinelým, sú pomerne početné v sídlis-

kových vrstvách v Histrii a na pohrebisku Histria-Bent, kde sú spoľahlivo datované do rozpätia rokov 550 – 500 

pred Kr. (Dimitriu, 1966, tab. 59: 508; Moscalu, 1983, 57, tab. 78: 1, 2, 4, 5; Teleaga – Zirra, 2003, 21, tab. 20: 5). 

V súlade s datovaním mís typu IV v severozápadnom Pričiernomorí zaraďujeme ich nálezy na oboch pohrebiskách 

do druhej polovice 6. stor. pred Kr. 

Typ V – hlboké misy polguľovitého tvaru 

Nielen v podmienkach chotínskych pohrebísk, ale celkovo vekerzugskej kultúry je jedinečná tenkostenná hlboká 

misa polguľovitého tvaru so zaobleným okrajom zo žiarového hrobu 62/53 (tab. 18: 3). Nie je vylúčené, že ide  

o napodobeninu v rukách vyrobených polguľovitých mís typu II, čo by tak mohlo ukazovať na datovanie tohto 

hrobu už do stupňa HD1, skôr do jeho záveru, príp. do stupňa HD2.  

Na základe uvedených zistení o datovaní jednotlivých typov mís vyrobených na kruhu môžeme konštatovať na-

sledujúce. Kým misy typu I sú doložené počas celej existencie pohrebísk, misy typu II sa používali počas celého 

6. stor. pred Kr. a misy typov III a IV sú už typické pre neskorohalštatský úsek. Zatiaľ čo početnejšie misy so zo-

silneným okrajom, odsadeným od tela vodorovnou ryhou sa vo svojom výskyte obmedzujú na druhú polovicu  

6. stor. pred Kr., misy s vertikálnym okrajom sú mladšie a patria už do prvej polovice 5. stor. pred Kr.  

Na mise z kostrového hrobu 87/62 z Chotína IB sa zistili dva páry reparačných otvorov, z ktorých jeden bol 

umiestnený v hornej časti nádoby pod okrajom a druhý v dolnej časti bližšie ku dnu (tab. 114: 1). Podobné doklady 

reparácie nie sú na nádobách z chotínskych pohrebísk časté a spravidla ich prekvapujúco častejšie nachádzame 

na exemplároch vyrobených v rukách – na misách, hrncoch a väčších vázach (tab. 1: 2, 3: 1, 8: 5, 12: 31, 33: 56, 

42: 12, 51: 15, 54: 15, 55: 13, 67: 3, 77: 19). Toto zistenie tak potvrdzuje, že v prostredí vekerzugskej kultúry sa 

pomocou páru otvorov a bronzových, železných alebo z organických materiálov vyrobených spojovacích prvkov 

opravovali nielen cennejšie typy nádob vyrobených na kruhu, tieto spravidla používané ako stolová keramika, ale aj 

jednoduchá kuchynská/úžitková keramika vyrobená v rukách.
276

 

4.2.2.2. Džbánky 

V hodnotenom súbore nálezov sa našlo dohromady až 57 džbánkov (z toho 44 v Chotíne IA a 13 v Chotíne IB), 

ktoré z typologického hľadiska predstavujú pomerne heterogénnu skupinu keramických tvarov vyrobených na 

                                                                 
275 Ich výskyt pretrváva ešte v priebehu stupňa HD3, čo potvrdzujú aj nálezy mís tohto typu na sídlisku Inzersdorf-Walpersdorf  

v Dolnom Rakúsku (Ramsl, 1998, 45, tab. 58: 367, 368). Okrajový črep z misy typu II z objektu 1626 zo sídliska v Těšeticích 
je datovaný do stupňa HD2 (Golec, 2003, 107, objekt 1626: 17). Petrografické analýzy črepov mís vyrobených na kruhu zo 
sídliska Inzersdorf-Walpersdorf ukázali, že ide o miestne napodobeniny vekerzugskej keramiky (Schwellnus, 2009, 248, 
pozn. 16). Naopak, petrografické analýzy džbánku s pásikovým uškom vysoko vytiahnutým nad okraj zo sídliska v Soproni-
Krautacker (objekt 236a) potvrdili, že ide o import z prostredia vekerzugskej kultúry (Jerem – Balla – Balász, 1998, 86, 90, 
obr. 8).  

276 K dokladom reparácie pravekej keramiky napríklad Novák, 2011. 



 165 

kruhu (obr. 64). Ich spoločným znakom je pásikové uško vysoko vytiahnuté nad okraj. Pre nálezy džbánkov vyro-

bených na kruhu z lokalít vekerzugskej kultúry nateraz chýba ich jemnejšia typologická klasifikácia. Podobnými 

nálezmi džbánkov zo susedných regiónov Rumunska a Bulharska sa podrobnejšie zaoberali najmä rumunskí bá-

datelia E. Moscalu a E. Teleaga, ktorí sa vo svojich prácach okrajovo dotkli aj nálezov z lokalít vekerzugskej 

kultúry (Moscalu, 1983, 100 – 107, tab. 71, 72; Teleaga – Zirra, 2003, 64 – 73). Na základe celkovej profilácie 

tela sme v rámci džbánkov vyčlenili dva základné typy. K tretiemu typu sme priradili ojedinele sa vyskytujúce 

tvary džbánkov, ktoré nateraz nemajú na ostatných lokalitách vekerzugskej kultúry a v susedných regiónoch blízke 

analógie.  

Typ I – dvojkónické džbánky 

Najpočetnejšie sú na oboch pohrebiskách doložené džbánky typu I, ktorých telo sa vyznačuje pomerne širokým 

dvojkónickým tvarom a rôzne tvarovaným vydutím. To bolo spravidla zaoblené (tab. 4: 8) alebo ostro lomené 

(tab. 29: 9), nanajvýš zriedkavo hranené (tab. 26: 1). Väčšina nálezov džbánkov typu I má okraj vodorovný, iba 

zriedkavo šikmo skosený (tab. 21: 18). Na rozdiel od exemplárov typu II je v prípade dvojkónických džbánkov 

zaujímavé zistenie, že maximálna šírka vydutia sa pri väčšine exemplárov takmer zhoduje s maximálnou výškou 

nádoby bez uška. V súvislosti s vyhodnotením pohrebiska Histria-Bent, ktoré sa nachádza v zázemí gréckej kolónie 

Histria na západnom pobreží Čierneho mora, sa E. Teleaga pokúsil zhodnotiť v širšom teritoriálnom kontexte aj 

nálezy dvojkónických džbánkov, ktoré priradil k tzv. sivej keramike, vyrobenej na kruhu (Teleaga – Zirra, 2003, 

64 – 73). V rámci všetkých nálezov džbánkov vyčlenil na základe tvaru dna dva základné typy, a to džbánky s rov-

ným dnom a džbánky s odsadeným, príp. prstencovitým dnom (ibidem, 65). Ako však zdôraznil, z celého územia 

ich rozšírenia, vrátane Rumunska, Bulharska a Karpatskej kotliny, máme k dispozícii iba veľmi malú skupinu 

nálezových celkov, ktoré umožňujú jemnejšie datovanie tohto keramického typu. Dospel k názoru, že džbánky 

vyrobené na kruhu nepatria k spoľahlivým chronologickým ukazovateľom, pretože sa používali počas dlhého 

časového úseku od 6. do 3. stor. pred Kr. (ibidem, 65, 73). Je tiež nepochybné, že čiastočne modifikované veker-

zugské džbánky typu I boli prevzaté do keramického repertoára laténskej kultúry v jej východnej časti rozšírenia 

(Berecki, 2008, 56; Németi, 1988, 110).  

Na základe chronologicky citlivejších sprievodných nálezov môžeme konštatovať, že na chotínskych pohrebis-

kách sú dvojkónické džbánky typu I doložené počas celej ich existencie. K najstarším patrí neúplný džbánok z kos-

trového trojhrobu 170a, b, c/53 z Chotína IA, ktorý do záveru 7. až do začiatku 6. stor. pred Kr. datuje váza typu 

Kruglik (tab. 64: 5). Do prvej polovice 6. stor. pred Kr. môžeme spoľahlivo zaradiť džbánok z kostrového hrobu 

40/52 (tab. 43: 1; Kozubová, 2009, 105; 2011a, 81, 90). Na základe mís typu IV, vyrobených na kruhu patria do 

druhej polovice 6. stor. pred Kr. žiarový hrob 70/53 a kostrový hrob 129/53 z Chotína IA (tab. 21: 14, 18, 52: 5, 

15, 16), ako aj kostrový hrob 120/53 z Chotína IA a kostrový hrob 68/62 z Chotína IB (tab. 50: 3; 109: 2; Kozu-

bová, 2009, 74; 2011a, 76). Pravdepodobne do prvej polovice 5. stor. pred Kr. patrí na základe malého lekythosu 

„žiarový“ hrob 13/52 z Chotína IA (tab. 4: 8, 10). Rovnaké datovanie sa vzťahuje aj na žiarový hrob 23/52 z Cho-

tína IA (tab. 7: 8) a kostrové hroby 43/52, 168/53 a 220/54 z Chotína IA (tab. 46: 2, 63: 1, 75: 12; Kozubová, 

2011a, 81, 90). Džbánky typu I patria k najfrekventovanejším tvarom keramiky vyrobenej na kruhu aj na ostat-

ných pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku (Kemenczei, 2009, 104). 

Typ II – džbánky s esovito profilovanou hornou časťou 

Iba šesť džbánkov môžeme priradiť k typu II, pre ktorý je charakteristická esovitá profilácia hornej časti tela, keď 

spravidla nízke oblúkovito prehnuté hrdlo je výrazne odsadené od ostro lomeného vydutia (tab. 87: 4). Džbánky 

hodnoteného typu sú pomerne štíhle a pásikové uško vysoko vytiahnuté nad okraj je pozdĺžne žliabkované. Iba  

v žiarovom hrobe 14/61 z Chotína IB pozorujeme spoluvýskyt oboch typov džbánkov (tab. 93: 8, 10) a na základe 

okrajového črepu veľkej nádoby vyrobenej na kruhu s vyhnutým zaobleným a na vonkajšej strane zosilneným 

okrajom (tab. 93: 9) patrí tento hrob už do doby laténskej. Rámcovo do 6. stor. pred Kr. môžeme na základe vázy 

typu I, vyrobenej v rukách (tab. 94: 3) zaradiť birituálny hrob 16a, b/61 z Chotína IB. Na základe uvedených zistení 

je zrejmé, že džbánky typu II sa minimálne v podmienkach chotínskych pohrebísk používali počas 6. a 5. stor. pred 

Kr. a nie sú, podobne ako džbánky typu I, vhodné na jemnejšie datovanie.  

Typ III – iné  

Najmenej početnou skupinou sú v podmienkach oboch pohrebísk jedinečné džbánky zo žiarových hrobov 93/54  

a 112/54 z Chotína IA. Dvojkónický džbánok z hrobu 93/54 má široké stlačené ostro lomené vydutie a rovné  

odsadené dno (tab. 29: 1). Malý, takmer miniatúrny džbánok z hrobu 112/54 má guľovité telo, na ktoré plynulo 

nasadá nízke hrdlo s lievikovito roztvoreným ústím (tab. 33: 19). Malá hlboká miska kónického tvaru so zatiah-

nutým okrajom, ostro lomeným zahnutím a s dovnútra šikmo zrezaným okrajom (tab. 33: 17), ktorá na chotín-

skych pohrebiskách patrí k málo zastúpeným tvarom mís vyrobených v rukách, môže ukazovať na datovanie tohto 

hrobu do záveru 7. až prvej polovice 6. stor. pred Kr. 
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Obr. 64 Chotín IA, IB. Na kruhu vyrobené džbánky a džbány a značky na nádobách. Mierka 1 : 3 
 

Na šiestich džbánkoch boli rozpoznané ryté geometrické značky (obr. 56, 64) umiestnené buď na vonkajšej stra-

ne dna („žiarový“ hrob 13/52, žiarový hrob 22/52, kostrový hrob 143/53 a birituálny hrob 248a, b/54 z IA: tab. 4: 8, 

8a, 6: 5, 5a, 55: 10, 10a, 79: 2, 2a), alebo na tele pod koreňom pásikového uška (kostrový hrob 81/62 z IA: tab. 
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112: 1), alebo priamo na vonkajšej strane uška – v jeho dolnej polovici (kostrový hrob 156/53: tab. 59: 5). Zau-

jímavým zistením je, že kým na dnách džbánkov sa, s výnimkou žiarového hrobu 22/52 z IA (značka v podobe 

písmena H), umiestňovali výlučne značky v tvare kríža, resp. písmena X, na uškách sa, naopak, vyskytli značky 

v tvare tzv. stračej nôžky (džbánok vyrobený v rukách z kostrového hrobu 246/54: tab. 78: 14) alebo v podobe 

vetvičkovitého ornamentu. 

Podobné ryté geometrické značky na nádobách vyrobených na kruhu z lokalít vekerzugskej kultúry vo východ-

nom Maďarsku naposledy zozbieral a vyhodnotil T. Kemenczei, ktorý dospel k názoru, že ich význam síce nate-

raz nemožno spoľahlivo objasniť, ale ide o prvok charakteristický výlučne pre vekerzugskú kultúru (Kemenczei 

2006, 151).
277

 Keďže minimálne v prípade chotínskych pohrebísk sa niektoré motívy rytých značiek – znaky, 

opakujú na viacerých nádobách, pri ich interpretácii sa prikláňame názoru, že neboli pravdepodobne dielom ich 

majiteľov, ale išlo skôr o značky hrnčiarov, príp. hrnčiarskych dielní, ktoré svoje výrobky individuálne označo-

vali jedným alebo súčasne viacerými znakmi.  

4.2.2.3. Džbány 

Džbány vyrobené na kruhu sú v hodnotenom súbore zastúpené dokopy desiatimi exemplármi, z ktorých deväť 

pochádza z Chotína IA a jediný exemplár z pohrebiska IB sa vyskytol v inventári detského hrobu 20/61 z Chotína 

IB. K džbánom zaraďujeme exempláre, ktorých výška bez uška presiahla 11,0 cm. Z typologického hľadiska sú 

džbány tvarovo takmer jednotné a v rámci nich môžeme vyčleniť dva základné typy (obr. 64). Presný typ nemožno 

určiť iba v prípade fragmentárne zachovaného džbánu zo „žiarového“ hrobu 8/52 z Chotína IA (tab. 3: 5).  

K prvému typu (typ I) zaraďujeme väčšinu džbánov z pohrebiska Chotín IA a ide o pomerne široké dvojkónické 

džbány s pásikovým uškom, vysoko vytiahnutým nad okraj (kostrové hroby 25/52, 27/52, 42/52, 170a, b, c/53, 

197/54, 251/54 a 279/54: tab. 40: 22, 41: 20, 45: 4, 64: 1, 71: 2, 81: 7, 87: 16). Podobné džbány majú svoje blízke 

analógie medzi úžitkovou keramikou zo severozápadného Pričiernomoria, kde sa ich najstaršie nálezy vyskytli 

v Histrii v sídliskových vrstvách datovaných už do záveru 7. stor. pred Kr. (Dimitriu, 1966, 404, tab. 60: 443, 447; 

Romsauer, 1993, 16). Kostrový trojhrob 170a, b, c/53 sme na základe sprievodného nálezu vázy typu Kruglik 

zaradili do záveru 7., príp. do začiatku 6. stor. pred Kr. (tab. 64: 7) a uvedenému datovaniu neprotirečí ani bron-

zový náramok subvariantu I3b (tab. 65: 183). Kostrový hrob 25/52 neobsahoval žiadne chronologicky citlivé  

sprievodné nálezy, hoci výskyt miniatúrnych nádob v keramickom inventári vekerzugskej kultúry, ktorých vý-

raznú koncentráciu zaznamenávame najmä na chotínskych pohrebiskách, je spätý s kalenderberskou skupinou  

a môžeme predpokladať, že ťažisko ich výskytu vo vekerzugskej kultúre spadá do záveru 7. a do celého 6. stor. 

pred Kr. (tab. 40: 20, 21, 23). Identický džbán ako v hrobe 25/52 pochádza aj z kostrového hrobu 27/52, ktorý je 

situovaný v tesnej blízkosti tak kostrového hrobu 25/52, ako aj kostrového hrobu 26/52. Práve z posledného spo-

menutého hrobového celku pochádza jedinečná malá váza so širokým odsadeným zaobleným vydutím a štíhlym 

kónickým hrdlom, oddeleným od vydutia vodorovným žliabkom. Na vydutí je umiestnená výzdoba v podobe  

žliabkov, usporiadaných do rovnoramenných trojuholníkov (tab. 41: 8), pričom identickú výzdobu zaznamená-

vame aj na krčahu z kostrového hrobu 108/53 z Chotína IA zo stupňa HD1 (tab. 47: 10). Aj sprievodný nález 

melónovitého praslenu ukazuje na datovanie hrobového celku do 6. stor. pred Kr. (pozri podkapitolu 3.6.5.). 

Takmer identická malá váza ako v hrobe 26/52, avšak nezdobená, pochádza z inventára kostrového hrobu 27/52,  

v ktorom sa vyskytla aj ďalšia menšia váza zdobená na vydutí zvislými žliabkami (tab. 41: 21, 23). Podobné vázy 

majú početné analógie v prostredí halštatskej a lužickej kultúry zo stupňa HC a sú pomerné časté aj v inventári 

najstarších hrobových celkov vekerzugskej kultúry (Teržan, 1998, 517, pozn. 27). Na základe uvedených zistení, 

týkajúcich sa datovania kostrového hrobu 26/52, ako aj na základe vzájomnej polohy kostrových hrobov 25/52, 

26/52 a 27/52 na ploche pohrebiska predpokladáme ich časovú blízkosť a zaraďujeme ich do záveru 7. až do za-

čiatku 6. stor. pred Kr. V tesnej blízkosti uvedenej trojice hrobov sa nachádza ďalší z kostrových hrobov, v ktorého 

inventári sa vyskytol dvojkónický džbán, a to kostrový hrob 42/52 (45: 4), ktorý rovnako zaraďujeme do záveru 

7. až do začiatku 6. stor. pred Kr. Správnosť uvedeného datovania potvrdzuje aj hrob 20 na pohrebisku Modrany, 

v ktorom sa okrem dvojkónického džbánu vyskytla aj kónická misa s jazykovitými výčnelkami na tanierovito 

vyhnutom okraji (Dušek, 1976, obr. 9: 7 – 12). Podobne tvarované misy sú typické pre halštatskú kultúru stred-

ného a severovýchodného Zadunajska pre stupeň HC s možným pretrvávajúcim výskytom na začiatku stupňa 

HD1 a v materiálnej náplni vekerzugskej kultúry predstavujú archaický znak (Kozubová, 2008, 73; Stegmann-

Rajtár, 2002, 199; 2009, 81). Na sporadické pretrvávanie hodnoteného typu džbánov ešte v druhej polovici 6. stor. 

pred Kr. ukazuje jednak inventár kostrového hrobu 197/54, v ktorom sa vyskytol jeden bronzový hrot šípu va-

riantu II2 podľa A. Kozubovej, jednak šálka s neskorohalštatskými prvkami (tab. 81: 8) z kostrového hrobu 251/54 

z Chotína IA (Kozubová, 2009, 78).  

                                                                 
277 Na výskyt rytých značiek na nádobách vekerzugskej kultúry ako prvá upozornila I. Lengyel, ktorá ich interpretovala buď 

ako doklady písma, alebo ako znaky – diela majiteľov nádob (Lengyel, 1968, 105). 
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Zriedkavé džbány druhého typu (typ II) sa vyznačujú značne baňatým, takmer dvojkónickým telom so širokým 

zaobleným vydutím a v porovnaní s exemplármi prvého typu veľmi krátkym hrdlom. Sú doložené v kostrovom 

trojhrobe 170a, b, c/53 z Chotína IA a v kostrovom hrobe 20/61 z Chotína IB (tab. 64: 2, 95: 3).  

4.2.3. Miniatúrne nádoby 

Jediný nález miniatúrnej nádoby vyrobenej na kruhu je v hodnotenom súbore zastú-

pený pomerne hrubostennou miskou s esovito profilovanou hornou časťou a s mierne 

lievikovito roztvoreným ústím (obr. 65; tab. 16: 29). V keramickom inventári veker-

zugskej kultúry tak z pohrebísk, ako aj zo sídlisk nateraz nie sú zastúpené žiadne 

nálezy miniatúrnych nádob vyrobených pomocou hrnčiarskeho kruhu. Podobne tva-

rované misky miniatúrnych rozmerov, ako aj väčšie exempláre sú však pomerne čas-

tým keramickým tvarom vo východoalpskej oblasti, kde sa vyskytli na sídliskách  

a pohrebiskách datovaných do stupňa HD3, príp. už do stupňa LTA (napríklad Inzers 

dorf-Walpersdorf: Ramsl, 1998, 45, tab. 29: 4, 32: 61 – 66 alebo Pottenbrunn: Ramsl, 

2002, 103, tab. 50: 11). Sprievodné nálezy umožňujú žiarový hrob 60/53 z IA datovať do neskorej doby halštatskej, 

a to do stupňa HD3.  

 
 

Obr. 65 Chotín IA. Minia-

túrne nádoby, vyrobené na 

kruhu. Mierka 1 : 2 
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5.  
K ANTROPOLOGICKÉMU A ARCHEOLOGICKÉMU URČENIU  
POHLAVIA JEDINCOV NA CHOTÍNSKYCH POHREBISKÁCH  

Jednou zo základných podmienok detailnej a preukázateľnej analýzy pohrebného rítu, výpočtov sociálneho 

indexu a tým aj rekonštrukcie sociálnej stratifikácie spoločnosti, ktorá nám obe skúmané pohrebiská zanechala, ako  

aj rekonštrukcií krojov je vyhodnotenie uvedených javov a prípadné zachytenie istých špecifík nielen vo vzťahu 

k typu hrobu, ale aj k biologickému pohlaviu a veku pochovaných jedincov. Ak nebola antropologická analýza  

v rámci sledovaného pohrebiska uskutočnená v prípade všetkých hrobov, môžeme sa pokúsiť niektorým jedincom 

priradiť pohlavie, príp. vek na základe analýzy ich hrobového inventára. Archeologické určenie pohlavia jedin-

cov je však možné iba za predpokladu, že úloha jednotlivých pohlaví bola v danej spoločnosti analogicky k bio-

logickým predpokladom týchto jedincov organizovaná bipolárne. V každej spoločnosti existujú muži a ženy v bio-

logickom ponímaní, ale vlastnosti a úlohy, ktoré im členovia danej komunity pridelili, sa v rôznych kultúrach líšia 

(Kästner, 1997, 16). Určenie pohlavia čisto archeologickým spôsobom tak môžeme definovať ako pokus o prira-

denie pochovaného jedinca k určitému sociálnemu pohlaviu v rámci bipolárneho systému v danej komunite na 

základe jeho hrobového inventára (Rebay, 2006, 191). Preto v tých prípadoch, keď biologické pohlavie jedinca 

nebolo identifikované antropologickými metódami, sa môžeme pokúsiť priradiť niektoré hodnotené nálezové 

celky určitému pohlaviu na základe príloh v hrobe, ale iba za predpokladu, že sa v týchto celkoch vyskytli nálezy 

s vysokou výpovednou hodnotou a že v miestnej komunite existoval iba pohlavný dimorfizmus (Burmeister – 

Müller-Scheeßel, 2005, 92). Tu je však dôležité rozlišovať medzi biologickým pohlavím jedinca, ktoré je dané 

a spravidla sa nemení, a sociálnym pohlavím, ktoré sa vyznačuje pomerne veľkou flexibilitou a premenlivosťou 

(Čermáková, 2007, 208 n.; Piatničková, 2011, 214, 216). Rovnako netreba zabúdať ani na to, že rozdiely v po-

hlaví a veku jedincov sa nemuseli nevyhnutne prejavovať iba v archeologicky zachytiteľnom zložení ich hrobového 

inventára, ale aj v iných vonkajších znakoch, akými sú napríklad strih a farebnosť odevu, účes, resp. úprava vlasov, 

pomaľovanie či tetovanie tváre a tela, ktoré sú archeologicky postrehnuteľné buď iba výnimočne, alebo nie sú 

postrehnuteľné vôbec (Burmeister – Müller-Scheeßel, 2005, 94).  

5.1. ANTROPOLOGICKÉ URČENIE BIOLOGICKÉHO POHLAVIA A VEKU JEDINCOV 

V pôvodne 370 hroboch na pohrebisku Chotín IA bolo pochovaných vzhľadom na hroby s pohrebmi dvoch 

alebo viacerých jedincov minimálne 375 osôb (v jedenástich hroboch neboli zachytené žiadne ľudské kostrové 

pozostatky). Z nich 117 bolo pochovaných žiarovo a zvyšných 258 kostrovo. Antropologickej analýze s cieľom 

získať informácie predovšetkým o biologickom pohlaví a veku pochovaných jedincov tu bolo podrobených do-

kopy iba 155 jedincov, čo predstavuje celkovo 41,3 % všetkých pohrebov (tabela 1). Ide však výhradne o kos-

trové hroby, pretože jedinci zo žiarových hrobov antropologicky určení neboli. Keďže spoľahlivá identifikácia 

hrobov, v ktorých boli uložené kremačné zvyšky dvoch alebo viacerých jedincov, je možná len pomocou exakt-

ných, čiže antropologických metód, nemôžeme v podmienkach daného pohrebiska vylúčiť možnosť vyššieho  

počtu pochovaných jedincov než uvedených 375 osôb. Istým, avšak v žiadnom prípade nie spoľahlivým ukazo-

vateľom prítomnosti žiarových dvoj- a viachrobov na pohrebisku môže byť jednak hrobový inventár zmiešaného 

charakteru, v ktorom boli zastúpené jednoznačné nielen mužské, ale aj ženské prílohy, jednak samotné nálezové 

okolnosti, keď boli kremačné zvyšky uložené vo dvoch nádobách, príp. tieto boli deponované v nádobe či nádo-

bách, ako aj okolo keramickej urny. Antropologický materiál zo všetkých hrobov z oboch analyzovaných pohrebísk 

je v súčasnosti uložený v zbierkových fondoch Prírodovedného múzea SNM v Bratislave. Na účely mnohých vy-

hodnotení sme v predkladanej práci použili výsledky antropologických posudkov, vypracovaných Dr. M. Pro-

kopcom z vtedajšieho Ústavu hygieny v Prahe, ktoré sú súčasťou nálezovej dokumentácie k obom chotínskym 

pohrebiskám.  
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Zo 155 antropologicky analyzovaných jedincov bolo možné identifikovať pohlavie v prípade 109, z toho jed-

noznačne len u 86 jedincov. Z nich bolo 56 osôb ženského a 30 mužského pohlavia (obr. 66). V súbore zvyšných 

pohrebov bolo zastúpených šestnásť pravdepodobne žien (žena?) a sedem pravdepodobne mužov (muž?). Sku-

točnosť, že zo 155 analyzovaných jedincov je pohlavie známe iba u 70 % z nich, je zapríčinená aj prítomnosťou 

detských jedincov vo veku infans v sledovanom súbore hrobov, ktorých pohlavie najmä pri menších deťoch nie 

je antropologicky často možné spoľahlivo stanoviť. Naopak, biologický vek jedincov bolo možné v sledovanom 

súbore identifikovať až pri 152 pochovaných. V uvedenom počte bolo 107 dospelých jedincov, 35 detí a desať 

mladistvých jedincov vo veku juvenis. Vek dvoch žien a jedného muža sa nepodarilo antropologicky presne určiť. 

Veľkým nedostatkom antropologického posudku M. Prokopca sú mnohokrát nepresné či skôr relatívne určenia 

veku dospelých jedincov, keď až u 45 z nich bol vek stanovený ako adultus – maturus a u jedného jedinca ako 

maturus – senilis. Až 38 jedincov zomrelo vo veku maturus, zatiaľ čo vo veku adultus iba pätnásti a vo veku senilis 

len traja jedinci. V sledovanom súbore sú zastúpené aj tri osoby, ktoré na základe určenia veku juvenis – adultus 

pravdepodobne zomreli na prahu dospelosti. Značne široké rozpätie hodnôt pri určení veku mnohých jedincov 

tak pre dané pohrebisko neumožňuje vyčísliť strednú dĺžku života a následne sa vyjadriť aj k demografii miestnej 

populácie, ktorá tu svojich členov pochovávala. Môžeme však konštatovať, že vyhodnotenie pomeru zastúpenia 

oboch pohlaví tu ukázalo pomerne veľký deficit mužských jedincov a v prípade jednotlivých vekových kategórií 

jednak značný deficit starších jedincov vo veku senilis, čo však nie je prekvapujúce, jednak aj mierny deficit 

mladších dospelých osôb vo veku adultus.  

 

  ženy/ženy? muži/muži? pohlavie neurčené 
infans   35 

juvenis 6 + 2  2 

juvenis – adultus 2 1  

adultus 8 + 1 4 2 

adultus – maturus 15 + 10 9 + 7 5 

maturus 22 + 2 13 2 

maturus – senilis  1  

senilis 2 + 1   

vek neurčený  2 1  

spolu 73 36 46 
 

Obr. 66 Chotín IA. Antropologicky určení jedinci 

 
 ženy/ženy? muži/muži? pohlavie neurčené 

infans   4 

juvenis 2  1 

juvenis – adultus 2  2 

adultus 2 + 2 2 + 2  

adultus – maturus 1 + 2 3 3 

maturus 1   

adultus – senilis 1 1 4 

juvenis – senilis   2 

spolu 13 8 16 
 

Obr. 67 Chotín IB. Antropologicky určení jedinci 

 

Z Chotína IB máme k dispozícii 95 hrobov, v ktorých bolo pochovaných minimálne 91 jedincov (v deviatich 

hroboch neboli zistené žiadne ľudské kostrové pozostatky). Antropologická analýza sa tu uskutočnila len v prípade 

37 jedincov (40,1 %). Z nich šesť bolo pochovaných žiarovo a 32 kostrovo (tabela 2). Iba s výnimkou jedného 

žiarového hrobu s osobou pravdepodobne ženského pohlavia bolo možné pri žiarových hroboch identifikovať 

len biologický vek pochovaných jedincov (obr. 67). Podobne ako na pohrebisku Chotín IA, aj tu je určenie veku 

zomrelých značne široké, v niektorých prípadoch stanovené až ako juvenis – senilis, na základe čoho vieme len to, 

že pochovaný bol dospelým jedincom či dieťaťom, alebo mladistvým. Zaujímavé je zistenie, že v súbore žiaro-

vých hrobov, hoci aj značne malom, vôbec nie sú zastúpení nedospelí jedinci vo veku infans. Biologický vek bol 

určený u všetkých 32 jedincov z kostrových hrobov, z nich 25 bolo dospelých a sedem nedospelých (traja mla-

diství a štyri deti), kým pohlavie bolo identifikované iba u 20 osôb, z toho u jedenástich jednoznačne (šesť žien 

a päť mužov). V skupine juvenilných jedincov bolo možné pohlavie bližšie určiť iba u dvoch a v oboch prípadoch 

ide o osoby ženského pohlavia. Škála vekových kategórií zastúpených na danom pohrebisku je rozmanitejšia než 

v Chotíne IA a zahŕňa sedem osôb vo veku adultus, jedného jedinca vo veku maturus, sedem pochovaných vo 
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veku adultus – maturus, päť osôb vo veku adultus – senilis a vek štyroch jedincov hraničil medzi fázou juvenis  

a adultus. Z vyhodnotení antropologických určení sa zdá, že pomer zastúpenia oboch pohlaví je na danom pohrebi-

sku približne vyrovnaný.  

Sumarizujúc uvedené zistenia, môžeme konštatovať, že z oboch hodnotených pohrebísk máme k dispozícii súbor 

186 antropologicky určených kostrových hrobov a biologické parametre spopolnených jedincov sa podarilo stano-

viť len v šiestich prípadoch. V súbore kostrových hrobov 52 pohrebov pripadlo na nedospelých jedincov vo veku 

infans a na juvenilných jedincov (28 % prípadov) a zvyšných 134 pohrebov na dospelých jedincov vo veku od 

adultus po maturus (72 % prípadov). Z nich 76 bolo žien (56,7 %), 44 mužov (32,8 %) a u 14 dospelých osôb sa 

pohlavie nepodarilo definovať (10,4 %). Na základe uvedených zistení je zrejmé jednak to, že takmer tretinu antro-

pologicky určených jedincov tvorili najmä deti a jednak to, že dospelí jedinci ženského pohlavia prevažujú nad 

mužmi. Nemôžeme však vylúčiť, že v skupine dospelých osôb bez určeného pohlavia sa skrývajú aj muži.
278

  

V súvislosti s antropologickým vyhodnotením treba poukázať aj na to, že na oboch skúmaných pohrebiskách 

pozorujeme pomerne vysoké zastúpenie „symbolických“ hrobov, resp. hrobov, ktoré podľa autora výskumu M. 

Dušeka neobsahovali žiadne kostrové pozostatky, a tak z pochopiteľných dôvodov nemohli byť podrobené antro-

pologickej analýze. Dôvodom, že pri takom veľkom počte kostrovo pochovaných jedincov nebolo možné určiť 

aspoň základné antropologické parametre, ako pohlavie a vek, bol aj veľmi zlý stav zachovania mnohých kostro-

vých pozostatkov nielen nedospelých jedincov, u ktorých je lámavosť kostí značne vysoká. Či je daná skutočnosť 

podmienená aj nepriaznivými pôdnymi pomermi, je otázne, pretože z oboch pohrebísk pochádza pomerne početný 

súbor kompletne zachovaných kostrových pozostatkov.  

5.2. ARCHEOLOGICKÉ URČENIE POHLAVIA JEDINCOV – POKUS O DEFINOVANIE  
TYPICKÝCH MUŽSKÝCH A ŽENSKÝCH PRÍLOH NA CHOTÍNSKYCH POHREBISKÁCH  

Ak vychádzame z predpokladu, že pri kvalitatívnom a kvantitatívnom výbere jednotlivých súčastí hrobového 

inventára sa v rámci tej-ktorej komunity uplatňovali isté pravidlá aj v závislosti od pohlavia a veku jej členov 

(Gebühr, 1975, 433 nn.), tak východiskovú bázu pri pokuse definovať pohlavie jedincov iba na základe archeo-

logických indícií pre nás predstavujú v prvom rade výsledky detailnej analýzy hrobového inventára tých pocho-

vaných, ktorých biologické pohlavie, príp. vek boli určené antropologicky. Takto získané výsledky následne možno 

pomerne spoľahlivo aplikovať na tie hroby, ktoré buď neboli podrobené antropologickej analýze vôbec, alebo 

boli antropologicky určené ako neisté, čiže ich základné biologické parametre neboli antropologickými metódami 

stanovené jednoznačne. V podmienkach oboch hodnotených pohrebísk môžu byť jednotlivé zložky pohrebného 

rítu, ako informácie o hrobe a uložení tela pri pokuse definovať pohlavie, príp. vek jedincov, archeologicky zo-

hľadnené iba v značne obmedzenej miere (pozri kapitolu 6). 

Pri antropologicky určených jedincoch sme v prípade oboch hodnotených pohrebísk postupovali takýmto spôso-

bom. Najprv sme analýze podrobili zloženie inventára hrobov tých jedincov, u ktorých antropológ jednoznačne sta-

novil pohlavie a vek. Tu sme mali k dispozícii tri kategórie, resp. súbory hrobov, a to hroby dospelých žien, dospe-

lých mužov a detí a mladistvých s určeným (pri osobách vo veku juvenis), ako aj s neurčeným pohlavím. Následne 

sme sa výsledky predchádzajúcej analýzy pokúsili aplikovať na hroby tých jedincov, ktorí síce boli podrobení 

antropologickému vyhodnoteniu, ale ich biologické pohlavie alebo vek neboli určené jednoznačne. Naším cieľom 

bolo spresniť tieto zistenia. Tu treba ešte raz poukázať na dva závažné problémy. Na určenie biologického pohlavia 

detí nepostačujú bežné antropologické, ale iba špeciálne, napríklad biochemické, metódy (Piatničková, 2011, 

216) a spoľahlivo identifikovať biologický vek jedincov na základe archeologických indícií je takmer nemožné.  

Na základe podrobnej analýzy inventára antropologicky určených hrobov nielen čo sa týka zastúpenia, resp. cha-

rakteru jednotlivých kategórií a typov nálezov, ale aj ich vzájomných kombinácií v rámci jedného hrobového celku 

sme vyčlenili charakteristický inventár pre jednotlivé kategórie jedincov podľa veku a pohlavia. Tieto zistenia sme 

sa následne pokúsili aplikovať na antropologicky neurčené hroby, čím sme dospeli k nasledujúcim výsledkom.  

5.2.1. Ženské hroby 
V inventári 65 antropologicky identifikovaných hrobov dospelých žien z Chotína IA sa z jednotlivých kategó-

rií nálezov vyskytli šperk a súčasti odevu, predmety dennej potreby a nástroje, predmety nejasnej funkcie
279

 a ke-

ramika.  

                                                                 
278 Z jedenástich antropologicky určených dospelých jedincov sa pohlavie na základe archeologických indícií – hrobového inven-

tára podarilo identifikovať u siedmich, z nich pravdepodobne štyria boli muži a traja ženy.  
279 Do tejto kategórie nálezov sme zaradili predmety, ktorých funkčné použitie nie je celkom jasné, resp. mohli byť využíva-

né na viaceré účely súčasne. Týka sa to hlinených pečatidiel, niektorých dutých valcovitých predmetov z kosti/parohoviny 
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Šperk v sledovanom súbore ženských hrobov z hľadiska kvantitatívneho zastúpenia na prvom mieste reprezentu-

jú ozdoby hrdla, presnejšie koráliky ako komponenty náhrdelníkov (obr. 78). Ak pri korálikoch podrobíme analýze 

vo vzťahu k pohlaviu a veku pochovaných jedincov ich počet, materiál (keramická hmota, sklo, jantár, kosť/pa-

rohovina, bronz, drahé kovy, olovo) a prípadné vzájomné kombinácie materiálov v rámci jedného náhrdelníka, 

môžeme konštatovať nasledujúce. Pre vyše 50 % všetkých ženských hrobov je charakteristický výskyt náhrdel-

níkov zložených minimálne z dvoch materiálovo rôznych typov korálikov, a to v kombinácii keramická hmota  

a sklo alebo keramická hmota a jantár. V prípade oboch uvedených kombinácií komponentov náhrdelníkov po-

zorujeme pomer počtu hlinených k počtu jantárových alebo sklenených korálikov výrazne v prospech keramickej 

hmoty. Iba v ženských hroboch sú doložené náhrdelníky pozostávajúce výlučne zo sklenených korálikov, ktoré 

sa v hroboch nedospelých jedincov sporadicky objavujú najskôr u osôb ženského pohlavia vo veku juvenis. Na-

opak, až u dvoch tretín antropologicky určených detských a mužských hrobov náhrdelník tvorili len koráliky  

vyrobené z jedného materiálu, buď z keramickej hmoty, alebo občas aj z jantáru. Sklenené koráliky sa v týchto 

hroboch vyskytli výlučne len v kombinácii s korálikmi z iných materiálov. Takto môžeme konštatovať, že pre 

hroby dospelých žien je príznačná jednak značná typologická a materiálová variabilita korálikov, jednak aj ich 

pomerne vysoká početnosť. Až 15 % týchto hrobov obsahovalo od 11 do 20 kusov korálikov a v prípade zastú-

penia počtu korálikov od 21 do 50 exemplárov je to dokonca až 19 %. Ak súbor antropologicky určených žen-

ských hrobov rozšírime o hroby, ktoré boli identifikované ako ženské na základe jednoznačných archeologických 

príznakov, tak aj tieto hroby potvrdzujú uvedené zistenia pre antropologicky určené osoby ženského pohlavia  

(obr. 80). K ozdobám hrdla treba priradiť aj niektoré menej časté typy nálezov, ako napríklad schránky mäkkýšov 

či kovové alebo kostené závesky. Schránky mäkkýšov z rodu Cypraea a Unio síce môžeme považovať za jedno-

značný atribút dospelých žien, ale v podmienkach daného pohrebiska sporadické kostené a kovové závesky po-

chádzajú nielen z hrobov žien, ale aj detí. Na druhom mieste z hľadiska početnosti je tu zastúpený kruhový šperk, 

presnejšie náramky a záušnice (obr. 74). Pre potreby analýzy sme zo sledovaného súboru vylúčili tie typy kruho-

vého šperku, kde pri ktorých nebolo možné na základe chýbajúcich informácií o ich uložení v hrobe vo vzťahu  

k pochovanému jedincovi presne stanoviť ich funkciu buď ako ozdoby hlavy, alebo ako prsteňov. Pri náramkoch 

jednoznačne dominujú železné exempláre a pre takmer polovicu ženských hrobov (45 %) je charakteristické ich 

párové nosenie. Pri antropologicky neurčených žiarových hroboch, naopak, prevažujú bronzové exempláre nad 

železnými, pričom nezriedka tu zaznamenávame aj párové nosenie dvoch materiálovo rozdielnych náramkov. Ha-

dovité záušnice síce patria k typickým prídavkom hrobov dospelých žien, ale ich zastúpenie v kostrových hroboch 

je zreteľne nižšie než v hroboch žiarových. Hoci vzájomná kombinácia náramkov a záušníc je v podmienkach 

daného pohrebiska pomerne zriedkavá, je signifikantným znakom výlučne ženského kroja.  

Súčasti odevu v podobe spínadiel sú v podmienkach daného pohrebiska reprezentované málopočetnými bron-

zovými a železnými ihlicami. Zatiaľ čo bronzové ihlice sú doložené výhradne v hroboch dospelých žien, a to len 

vo vekovej kategórii adultus – maturus, železné ihlice, ktoré sa sporadicky vyskytli aj v mužských hroboch, na-

opak, pochádzajú z hrobov starších žien vo veku maturus a senilis (obr. 74). V prípade nálezov železných ihlíc 

však treba zdôrazniť, že počet celých exemplárov je v Chotíne IA veľmi malý a v Chotíne IB dokonca nie sú do-

ložené vôbec. Železné ihlice možno v archeologickom materiáli spoľahlivo identifikovať jednak na základe zacho-

vanej hlavičky a jednak aj na základe ich polohy v hrobe vo vzťahu k pochovanému jedincovi, pričom takéto  

pozorovania nám, samozrejme, umožňujú iba kostrové hroby. Pomerne početné fragmenty železných tyčiniek 

nemožno spravidla bližšie funkčne zaradiť a mohlo ísť buď o ihlice, alebo aj o ihly či pri exemplároch so štvor-

covým prierezom dokonca tiež o šidlá. Železné tyčinky neboli vôbec zaznamenané v antropologicky určených 

hroboch nedospelých jedincov a vo vzťahu k pohlaviu tu pozorujeme ich výraznejšiu prevahu v hroboch žien než 

mužov. Zaujímavé je zistenie, že ihlice a aj železné tyčinky sa v sledovanom súbore ženských hrobov nikdy ne-

vyskytli v kombinácii s ozdobami hlavy – záušnicami,
280

 ale ženy ich nosili buď samostatne, alebo spolu s ozdo-

bami horných končatín – náramkami a/alebo s ozdobami hrdla – korálikmi. Hrobový inventár všetkých žien vo 

veku senilis je z hľadiska zastúpenia typov drobných predmetov takmer identický a tvorili ho okrem už spome-

nutých železných ihlíc aj prasleny a náhrdelníky z materiálovo rôznorodých korálikov.  

V skupine predmetov dennej potreby a nástrojov, rovnako ako predmetov nejasnej funkcie za najspoľahlivejší 

atribút ženského pohlavia môžeme bezpochyby považovať hlinené prasleny a pečatidlá – pintadery (obr. 75). Po-

sledný spomenutý typ nálezov je však oveľa frekventovanejší v žiarových než v kostrových hroboch. Prasleny sú 

na danom pohrebisku doložené spolu v 31 hroboch, z nich antropologickej analýze bolo podrobených 23. Okrem 

dvoch detských hrobov a jedného hrobu určeného ako mužský (145/53) sa všetky zvyšné prasleny našli len v hro-

boch dospelých žien. „Mužský“ hrob 145/53 je v mnohých ohľadoch nanajvýš špecifický a nie je vylúčené, že 

                                                                                                                                                                                                        

a plochých kamenných podložiek. Tieto najmä vo vzájomnej kombinácii spolu s farbivom vrámci jedného hrobového 
inventára mohli slúžiť skôr ako predmety na zdobenie tela, čo by ich oprávnene zaraďovalo k toaletným predmetom. Keďže 
túto funkciu môžeme len predpokladať, zdá sa nám vhodnejšie ich zaradiť k predmetom nejasnej funkcie.  

280 Výnimkou je len kostrový hrob 42/52. 
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pohlavie tohto jedinca vo veku maturus antropológ určil nesprávne (pozri podkapitolu 5.3.). K ďalším signif i-

kantným indikátorom ženských hrobov patria aj ploché kamenné podložky, ktoré sa v hroboch vyskytli buď len 

samostatne, alebo v kombinácii s praslenmi, hlinenými pečatidlami či miniatúrnymi nádobami. Práve výrazná  

asociácia plochých kamenných podložiek so spomenutými typmi predmetov a keramiky je charakteristická vý-

hradne pre hroby dospelých osôb ženského pohlavia, pretože ak sa ploché kamenné podložky našli aj v hroboch 

mužov, tak iba samostatne. Zaujímavým ženským atribútom sú aj duté valcovité a geometricky zdobené predmety  

z kosti/parohoviny, ktoré na základe sprievodných nálezov práve v podobe hlinených pečatidiel, kamenných pod-

ložiek a farbív môžeme funkčne spájať so schránkami na uchovávanie kozmetických prípravkov.  

Pri keramických nádobách zo súboru antropologicky určených ženských hrobov pozorujeme takmer výhradné 

zastúpenie váz vyrobených na kruhu, hoci v podmienkach daného pohrebiska predstavujú málo frekventovaný 

typ keramiky. Zdá sa, že aj džbány vyrobené na kruhu boli, až na mužský hrob 197/54, takmer výlučne prefero-

vané dospelými jedincami ženského pohlavia, čo potvrdzujú aj zistenia z archeologicky určených hrobov. Naopak, 

pri džbánkoch vyrobených na kruhu, ako jednom z najčastejšie sa vyskytujúcich typov keramiky vyrobenej na 

kruhu, spolu s misami, nezaznamenávame výraznejšiu prevahu v prospech jedného či druhého pohlavia, hoci tieto 

sú predsa len percentuálne početnejšie v hroboch mužov. Zaujímavé je zistenie, že v žiarových hroboch sa džbánky 

vyrobené na kruhu spravidla nachádzali spolu s praslenmi, čo nás oprávňuje takéto hroby priradiť skôr osobám 

ženského pohlavia. Z tvarov keramiky vyrobenej v rukách sa výlučne v ženských hroboch, odhliadnuc od niekoľ-

kých detských pohrebov, vyskytli miniatúrne nádoby spolu s praslenmi a hlinenými pečatidlami, výnimočne aj 

kúskami farbív (oker). Túto kombináciu nálezov, občas doplnenú o ploché kamenné podložky, zaznamenávame 

aj v hroboch tých jedincov, ktorí mohli byť preukázateľne archeologicky identifikovaní ako ženy. Podobne aj  

džbány sú doložené nielen v ženských hroboch, ale aj v hroboch nedospelých jedincov. Výnimkou je len mužský 

kostrový hrob 197/54. Ostatné tvary nádob sú v hroboch oboch pohlaví zastúpené rovnocenne, hoci hrnce menších 

rozmerov sú vo výbave žien a detí predsa len frekventovanejšie než v hroboch mužov. Kombinácia hrnca a misy 

v rámci jedného inventára spoľahlivo indikuje dospelú osobu ženského pohlavia.  

Výsledky analýzy jednotlivých typov príloh, z ktorých pozostával hrobový inventár antropologicky určených 

dospelých jedincov ženského pohlavia, na pohrebisku Chotín IA ukázali, že k ich typickým atribútom, na základe 

ktorých je možná ich jednoznačná identifikácia v archeologickom materiáli, patria nasledujúce kategórie a typy ná-

lezov (obr. 74, 75, 78):  

 šperk – náhrdelníky z materiálovo značne variabilných a početných korálikov, náhrdelníky pozostávajúce 

iba zo sklenených korálikov; schránky mäkkýšov; párové nosenie veľkého aj malého kruhového šperku,  

a to buď náramkov, alebo záušníc, ich vzájomná kombinácia je doložená výhradne len v ženských hroboch; 

hadovité záušnice;
281

 vnútorný priemer bronzových a železných náramkov, pokiaľ nám to stav ich zachovania 

umožňoval určiť, sa pohyboval v rozpätí od 5,0 cm do 6,1 cm,  

 spínadlá odevu – bronzové ihlice a v prevažnej miere aj železné ihlice a fragmenty železných tyčiniek indi-

kujúcich ich možnú funkciu ako spínadiel odevu,  

 predmety dennej potreby a nástroje – prasleny, v prevažnej miere aj kamenné úštepy (silicity),  

 iné – hlinené pečatidlá, ploché kamenné podložky, kostené duté valcovité predmety, oker, 

 keramika – miniatúrne nádoby;
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 vázy a džbány vyrobené na hrnčiarskom kruhu; vzájomná kombinácia hrnca 

a misy vyrobených v rukách.  

V podmienkach daného pohrebiska niektoré typy nálezov poukazujú na zmiešaný výskyt, na základe čoho mô-

žeme vyčleniť dve skupiny nálezov. Prvá z nich sa objavuje tak v hroboch dospelých žien, ako aj nedospelých 

jedincov pravdepodobne tiež ženského pohlavia. Druhú skupinu nálezov registrujeme nielen v hroboch dospelých 

žien, ale aj dospelých mužov, hoci ich výskyt môže byť frekventovanejší v prospech jedného z oboch pohlaví. Pre 

určenie pohlavia, príp. veku pochovaného jedinca len na základe archeologických indícií je tak pri „spoločných“ 

typoch predmetov, resp. predmetov pochádzajúcich z hrobov osôb oboch pohlaví, rozhodujúca ich asociácia  

s inými typmi nálezov a tiež ich celkový počet v sledovanom hrobe. Znamená to, že niektoré typy predmetov sú 

v určitých kombináciách a v určitom počte charakteristické výhradne pre jedno z pohlaví, príp. pre určitú vekovú 

kategóriu.  

Do prvej skupiny takýchto príloh môžeme zaradiť nepočetné kovové a kostené závesky, rôzne bronzové krúžky 

– pravdepodobne ozdoby hlavy vo funkcii krúžkových záušníc či bronzové špirálky.  

Do druhej skupiny patria železné nože, prstene a čiastočne aj železné ihlice. Železné nože sa v hroboch najčas-

tejšie zachovali len vo fragmentoch, pričom nie vždy je možné stanoviť ich presný počet. V prípade ich asociácie 

s inými typmi nálezov môžeme vyčleniť tri vzájomné kombinácie, a to nôž s kamenným brúsikom, nôž so šidlom  

                                                                 
281 Výnimkou je iba jeden detský hrob – kostrový hrob 246/54. 
282 Miniatúrne nádoby v kombinácii s praslenmi, pečatidlami, plochými kamennými podložkami a okrom sú v podmienkach 

oboch hodnotených pohrebísk charakteristické výlučne pre dospelé ženy. 
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a nôž s praslenom, z ktorých prvé dve jednoznačne indikujú pohreb dospelého jedinca mužského pohlavia a tretia, 

naopak, dospelú ženu. Potvrdzujú to aj pozorovania na iných, len čiastočne preskúmaných pohrebiskách veker-

zugskej kultúry na juhozápadnom Slovensku, ako napríklad inventár žiarového hrobu 9 z Nových Zámkov (Steg-

mann-Rajtár, 2009, 63, tab. 2: 5 – 14). Kombinácia až štyroch bronzových náramkov, z ktorých minimálne dva 

mali vnútorný priemer väčší než 5,0 cm, hlineného praslenu, niekoľkých hlinených korálikov a fragmentu koste-

ného dutého valcovitého predmetu – pravdepodobne schránky na uchovávanie kozmetických prídavkov jasne 

indikuje pohreb minimálne jedného dospelého jedinca ženského pohlavia. Inventár tohto hrobu však pozostával 

aj z jedného železného noža. V hroboch dospelých žien sa železné nože len zriedkavo vyskytli samostatne bez 

iných pracovných nástrojov a ako príklad môžeme uviesť hrob 38 na pohrebisku Bučany s pochovanou ženou vo 

veku 20 – 30 rokov (Bujna – Romsauer, 1983, 291, tab. 11: 14 – 19). Na pohrebisku Preseľany nad Ipľom nie sú 

železné nože v kombinácii s typickými ženskými prílohami v podobe praslenov, hlinených pečatidiel, hadovitých 

záušníc, príp. bronzových náramkov spoľahlivo doložené ani v jednom hrobe (Balaša, 1959). Z hľadiska počtu 

železných nožov v rámci jedného hrobového inventára sú tu najčastejšie zastúpené hroby iba s jedným nožom, 

ktoré patrili dospelým mužom, zriedkavo aj deťom a ich počet vyšší než jeden preukázateľne indikuje dospelých 

mužov. Aj niektoré typy šperkov zreteľne vykazujú zmiešaný charakter, pretože ich výskyt zaznamenávame v hro-

boch osôb oboch pohlaví a všetkých vekových kategórií. Ide najmä o koráliky a náramenný kruhový šperk. Ich 

samotná prítomnosť v hrobe nám tak nič nehovorí o pohlaví či veku pochovaného jedinca, ale ich počet a vzájomná 

kombinácia s inými nálezmi nám môže pomôcť pomerne spoľahlivo určiť jeho pohlavie, príp. vek. 

Ak sa pokúsime zistenia pre antropologicky určené hroby dospelých žien aplikovať na antropologicky neurčené 

hroby, môžeme konštatovať nasledujúce. V prípade pracovných nástrojov a predmetov nejasnej funkcie je nepo-

chybné, že prasleny, hlinené pečatidlá, ploché kamenné podložky a občas aj oker sa často vyskytli spolu v rámci 

jedného inventára, ale pomerne často sú kombinované aj s tými typmi ozdôb, ktoré sú jednoznačným atribútom 

antropologicky určených dospelých žien. V týchto hroboch sú tak často zastúpené párovo nosené náramky či vzá-

jomná kombinácia spravidla samostatne nosených náramkov a záušníc. Zaujímavé je zistenie, že ozdoby hlavy  

v podobe záušníc sa v týchto hroboch nikdy nevyskytli samostatne, ale vždy len spolu s náramkami. V Preseľa-

noch nad Ipľom sa početné hlinené prasleny našli len v hroboch obsahujúcich ozdoby hrdla – koráliky, hadovité 

záušnice a bronzové krúžky, pri ktorých nevylučujeme ich možné funkčné využitie ako ozdôb hlavy (Balaša,  

1959).
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 V niektorých hroboch je doložený aj výskyt miniatúrnych nádob a džbánov vyrobených na kruhu, ako 

aj špeciálnych kostených schránok na uchovávanie kozmetických prípravkov. Podobne ako pri antropologicky 

identifikovaných ženách, aj tu sa v hroboch sporadicky objavili železné nože, avšak výlučne po jednom exemplári  

a spoločne s praslenom, hlineným pečatidlom alebo s plochou kamennou podložkou. Málo frekventované železné 

ihlice tiež potvrdzujú, že patria k výbave dospelých žien, čo dokladá ich spoluvýskyt s náramkami a záušnicami, 

občas aj s praslenmi, plochými kamennými podložkami a miniatúrnymi nádobami. Za jednoznačný prvok žen-

ského kroja môžeme považovať aj spony, ktoré sa v podmienkach daného pohrebiska našli len vo dvoch hroboch 

(žiarové hroby 52/53 a 56/53, tab. 15: 14, 16: 9 – 13). Rovnaké konštatovanie sa týka aj nášiviek či plechových 

ozdobných aplikácií z drahých kovov. V niektorých hroboch s typicky ženskými prídavkami, ktoré sme už spomí-

nali, sa objavili aj zbrane v podobe jedného či dvoch hrotov šípov.
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 Zdá sa však, že takéto hroty šípov sa v sle-

dovanom súbore hrobov použili už sekundárne ako ozdoby hrdla alebo ako súčasti náramkov, čiže tak mohli 

spĺňať funkciu amuletu či predmetu so symbolickým významom, a ich skutočné použitie ako zbrane a tým aj prí-

slušnosť týchto žien k bojovníckej vrstve tu nepredpokladáme (obr. 76, 77, 80).  

Za typicky ženské prídavky tak môžeme v súbore 56 archeologicky určených hrobov (tabela 1) považovať 

nasledujúce kategórie a typy predmetov: 

 predmety dennej potreby a nástroje – prasleny,  

 šperk – náramky, spravidla nosené párovo, alebo ak samostatne, tak vždy v kombinácii so samostatne nose-

nými záušnicami; schránky mäkkýšov; náhrdelníky z materiálovo značne variabilných a početných koráli-

kov,
285

 náhrdelníky pozostávajúce iba zo sklenených korálikov, 

 spínadlá odevu – železné ihlice a spony, 

 ozdoby odevu – nášivky/ozdobné aplikácie,  

 toaletné predmety – bimetalické zrkadlá s bočnou rúčkou,  

                                                                 
283 O pohreboch dospelých žien môžeme usudzovať buď na základe prítomnosti dvoch praslenov v inventári hrobu, ktoré 

mohli byť doplnené o hlinené pečatidlá a kostený valcovitý predmet (hrob 4) či o dve hadovité záušnice (hrob 13), alebo 
ak sa v hrobe našiel iba jeden praslen spolu s hlineným pečatidlom (hrob 3) alebo hadovitými záušnicami a bronzovými 
náramkami (hrob 11b). Hadovité záušnice či párovo nosené bronzové náramky sa v Chotíne IA síce sporadicky vyskytli aj 
v detských hroboch, ale nikdy tu nie je doložená ich vzájomná kombinácia s praslenom či s hlineným pečatidlom (Balaša, 
1959).  

284 Tie sú doložené len v žiarových hroboch 18/52, 39/53, 40/53 a 43/53. 
285 V Preseľanoch nad Ipľom sú koráliky doložené výlučne v hroboch, ktoré na základe sprievodných nálezov ako prasleny, 

hlinené pečatidlá, párovo nosené hadovité záušnice a bronzové náramky indikujú pohreby dospelých žien (Balaša, 1959). 
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 iné – hlinené pečatidlá, ploché kamenné podložky, kostené duté valcovité predmety z kosti/parohoviny, oker, 

 keramika – miniatúrne nádoby, džbány vyrobené na kruhu. 

Ak vynesieme polohu jednotlivých antropologicky určených ženských hrobov na plán pohrebiska, nepozorujeme 

tu ich výrazné koncentrácie v niektorých kvadrantoch či v okrajových častiach pohrebiska (obr. 68). Zdá sa však, 

že na južnom okraji a v centrálnej časti je ich počet nižší než v ostatných častiach pohrebiska. Naopak, archeolo-

gicky identifikované ako pravdepodobne ženské hroby sa zreteľne koncentrujú v centrálnej časti pohrebiska, za-

tiaľ čo v jeho okrajových častiach sú skôr zriedkavé. Zaujímavým sa však javí situovanie niekoľkých ženských 

hrobov, identifikovaných archeologicky, okolo dvoch samostatných hrobov koní, presnejšie hrobu koňa 5/53 

v kvadrante 51 a hrobu koňa 6/53 v kvadrante 41. Aj drvivá väčšina hrobov obkolesujúcich samostatný hrob koňa 

1/52 v kvadrante 38 patrila dospelým osobám ženského pohlavia (určených tiež archeologicky).  

 

 

Obr. 68 Chotín IA. Plán pohrebiska s vynesenými polohami hrobov, v ktorých boli pochovaní jedinci ženského pohlavia 

 

Inventár jedenástich antropologicky identifikovaných hrobov dospelých žien v Chotíne IB pozostával zo šperku 

a súčastí odevu, z predmetov dennej potreby a nástrojov, z predmetov neznámej funkcie, z toaletných predmetov 

a z keramiky.  

Pre šperk dospelých žien platia tie isté zistenia ako pre Chotín IA. Pre hadovité záušnice je charakteristický jednak 

ich párový spôsob nosenia a jednak ich dominantné zastúpenie v inventári žiarových hrobov. Aj tu patria schránky 

mäkkýšov z rodu Cypraea k jednoznačným atribútom ženského pohlavia. Náhrdelníky zo ženských hrobov na 

sledovanom pohrebisku pozostávali buď len z dvoch materiálovo rozdielnych typov korálikov, najčastejšie z kom-

binácie hliny a skla, alebo takmer výhradne zo sklenených korálikov (obr. 74, 79). Isté rozdiely pozorujeme pri 

kruhovom šperku. Pre kroj dospelých žien pochovaných kostrovo je príznačná zreteľná dominancia bronzových 

náramkov a v žiarových hroboch, naopak, absencia železných exemplárov. Počet žien, ktorých kroj sa vyznačoval 

párovým nosením náramkov, je tu v porovnaní s Chotínom IA o niečo vyšší (60 %).  

Zo spínadiel odevu sú tu doložené len bronzové ihlice, presnejšie jeden exemplár z kostrového hrobu 27/61 s po-

hlavne bližšie neurčeným jedincom vo veku adultus – maturus (obr. 74, tab. 97: 15). Vychádzajúc zo zistení na 

pohrebisku Chotín IA, môžeme pravdepodobne aj jedinca z hrobu 27/61 priradiť k osobám ženského pohlavia. 

Fragmenty železných tyčiniek, ktoré sa spravidla vyskytli v hroboch žien, nebolo možné spoľahlivo priradiť k že-

lezným ihliciam.  

Aj keď pohlavie dospelého jedinca zo žiarového hrobu 8/61 sa antropologickými metódami nepodarilo presne 

stanoviť (pravdepodobne žena), výrazný inventár, v ktorom boli zastúpené až tri zdobené prasleny, umožňuje tohto 
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jedinca archeologicky spoľahlivo určiť ako ženu. Súčasťou jej výbavy bolo aj bimetalické zrkadlo, jediný zástupca 

toaletných predmetov typických pre hroby dospelých žien (tab. 92: 1 – 11).  

Z predmetov dennej potreby a nástrojov a tiež predmetov neznámej funkcie sú tu podobne ako v Chotíne IA opäť 

najfrekventovanejšie prasleny, hoci počet antropologicky určených ženských hrobov s uvedeným artefaktom je 

percentuálne nepatrne nižší než v Chotíne IA (55 %). Aj hlinené pečatidlá sú zaručeným ukazovateľom hrobov 

dospelých žien. Plochá kamenná podložka pochádza len z jedného hrobu, ktorý bol antropologicky preukázateľne 

definovaný ako ženský.
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 Aj zvyšné hroby s uvedeným typom nálezu môžeme na základe zistení pre Chotín IA 

a tiež na základe sprievodných nálezov v podobe praslenov či vzájomnej kombinácie praslen – pečatidlo a párovo 

nosených náramkov archeologicky jednoznačne identifikovať ako ženské (obr. 75).  

Keramika sa v hodnotenom súbore hrobov vyskytla zriedkavo a keďže vykazuje zmiešaný výskyt, väčšinu ke-

ramických tvarov tak nemožno spoľahlivo priradiť iba jednému z pohlaví. Zdá sa však, že aj tu sú vázy vyrobené 

na kruhu typickým prídavkom ženských hrobov. Džbánky vyrobené na kruhu sa síce vyskytli v hroboch oboch 

pohlaví, ale pre mužské hroby je charakteristická ich vzájomná kombinácia s misou vyrobenou buď v ruke, alebo 

na kruhu a v hroboch žien sa džbánky objavili výlučne samostatne bez ďalšej sprievodnej nádoby.  

Vyhodnotenia kvalitatívneho a kvantitatívneho zloženia hrobového inventára antropologicky určených dospe-

lých jedincov ženského pohlavia na pohrebisku Chotín IB ukázali značné podobnosti s Chotínom IA, najmä čo sa 

týka šperku a garnitúry predmetov dennej potreby. K typickým ženským atribútom tak môžeme spoľahlivo pri-

radiť nasledujúce kategórie a typy nálezov (obr. 74, 75, 79):  

 šperk – náhrdelníky z materiálovo značne variabilných a početných korálikov, ale na rozdiel od Chotína IA 

tu nie sú doložené náhrdelníky z kombinácie troch materiálovo rôznych typov korálikov; schránky mäkký-

šov; párové nosenie kruhového šperku, a to buď náramkov, alebo záušníc, ktorých vzájomná kombinácia je 

doložená len v ženských hroboch; hadovité záušnice; vnútorný priemer náramkov sa pohyboval od 5,2 cm 

do 6,0 cm,  

 spínadlá odevu – bronzové ihlice,  

 predmety dennej potreby a nástroje – prasleny,  

 toaletné predmety – bimetalické zrkadlá s bočnou rúčkou,  

 iné – hlinené pečatidlá, 

 keramika – vázy vyrobené na kruhu, samostatný výskyt džbánkov vyrobených na kruhu.  

 

 
 

Obr. 69 Chotín IB. Plán pohrebiska s vynesenými polohami 

hrobov, v ktorých boli pochovaní jedinci ženského pohlavia 

                                                                 
286 Kostrový hrob 31/61. 
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V súbore antropologicky neurčených hrobov, ktoré bolo možné na základe preukazných archeologických indícií 

priradiť k osobám ženského pohlavia, sa vyskytli predmety dennej potreby a nástroje, ako aj predmety nejasnej 

funkcie v podobe praslenov, hlinených pečatidiel a plochých kamenných podložiek. Na rozdiel od antropologicky 

určených žien, vzájomná kombinácia praslen – pečatidlo – kamenná podložka je doložená len v inventári jedného 

hrobu
287

 a častejšie sú tu tak zastúpené len kombinácie praslen a pečatidlo alebo praslen a kamenná podložka, 

v jednom hrobe dokonca len plochá kamenná podložka a farbivo – oker (obr. 76). Kombinácia dvoch typov kruho-

vého šperku (náramkov a záušníc) je menej častá než ich samostatné nosenie (obr. 77). Keďže pohlavie sa archeo-

logicky podarilo identifikovať iba u sedemnástich žien (tabela 2), nemáme tak z pohrebiska Chotín IB k dispozícii 

natoľko reprezentatívne početný súbor hrobových celkov ako z Chotína IA.  

Rozmiestnenie ženských hrobov, identifikovaných tak antropologickými, ako aj archeologickými metódami, 

na pláne pohrebiska ukázalo ich výraznejšiu koncentráciu vo východnej časti pohrebiska, kde zreteľne prevažujú 

mužské hroby (obr. 69).  

5.2.2. Mužské hroby 

V inventári 36 antropologicky identifikovaných mužských hrobov z Chotína IA boli z jednotlivých kategórií ná-

lezov zastúpené militáriá a súčasti konských postrojov, predmety dennej potreby a nástroje, šperk a súčasti odevu  

a keramika. Z nich môžeme za jednoznačný prvok mužskej hrobovej výbavy považovať zbrane a súčasti konských 

postrojov. Zubadlá a súčasti ohlávky uzdy sú v kostrových hrobov, s výnimkou hrobu 220/54 (žena?/juvenis), do-

ložené len v tých hroboch, ktoré boli antropológom určené ako jednoznačne a pravdepodobne mužské. Z militárií 

v hroboch dospelých mužov zaznamenávame výlučný výskyt predovšetkým bodných zbraní s násadou – železných 

hrotov kopijí a dlhých bojových železných nožov, občas v kombinácii so železnými nákončiami ich pošiev. Špe-

cifické sú v danom prípade diaľkové zbrane v podobe bronzových hrotov šípov. Tieto sa v po jednom exemplári 

sporadicky našli aj v hroboch detských jedincov (kostrový hrob 254/54). Naopak, počet hrotov šípov vyšší ako 

jeden v rámci jedného inventára môžeme považovať za spoľahlivý atribút dospelého muža. Uvedené konštatovania 

potvrdzujú aj antropologicky neurčené hroby, v ktorých je doložená kombinácia hrotov šípov jednak s inými typmi 

zbraní, jednak s konským postrojom či s typicky mužskými pracovnými nástrojmi (šidlá) (obr. 76).  

Z predmetov dennej potreby a nástrojov sú najfrekventovanejším typom nálezov práve železné nože (obr. 75). 

Nejde však o jednoznačný atribút len jedného z pohlaví, pretože tým, že sú doložené v mužských a občas aj v žen-

ských hroboch, ich môžeme považovať za predmety so zmiešaným výskytom. Pre jednoznačnú identifikáciu po-

hlavia jedinca, v ktorého výbave bol zastúpený železný nôž, sú preto určujúce jeho sprievodné nálezy. V mužských 

hroboch pozorujeme buď samostatný výskyt železných nožov, alebo ich spoluvýskyt so železným šidlom alebo 

kamenným brúsikom, zatiaľ čo v hroboch osôb ženského pohlavia sa nože výlučne nachádzajú buď spolu prasle-

nom, alebo s hlineným pečatidlom. Veľmi zriedkavo sa železné nože vyskytli aj v hroboch detí, tu však výhradne 

len samostatne bez ich vzájomnej kombinácie s inými pracovnými nástrojmi. V takom prípade by sme teoreticky 

mohli pohlavie dieťaťa archeologicky interpretovať ako „mužské“. Za spoľahlivý mužský atribút môžeme pova-

žovať aj kamenné brúsiky so závesným otvorom, pre ktoré je typický ich spoluvýskyt so železným nožom.
288

 Ak sú 

v inventári preukázateľne doložené železné šidlá, tieto opäť registrujeme len v hroboch dospelých mužov. Podobne 

ako kamenné brúsiky, aj šidlá sa v hroboch nachádzali spravidla spolu so železnými nožmi. Zas túpenie ozdôb 

tela nie je v mužských hroboch pochopiteľne také časté, ako je to v prípade osôb ženského pohlavia (obr.  74).  

Z nich sú najpočetnejšie ozdoby hrdla v podobe korálikov (obr. 78). Až 57 % všetkých mužských hrobov obsa-

hovalo koráliky vyrobené len z jedného materiálu, konkrétne z keramickej hmoty, jantáru alebo olova. Sklenené 

koráliky sú tu doložené výlučne v kombinácii s iným materiálom, čiže s keramickou hmotou alebo s jantárom. 

Pre náhrdelník osôb mužského pohlavia je charakteristická absencia korálikov z drahých kovov, bronzu a z kosti/ 

parohoviny. Počet korálikov v rámci jedného hrobového celku nikdy nepresiahol desať kusov. Výnimkou je len 

kostrový hrob 189b/54, kde sa pri lebke muža vo veku adultus – maturus našlo až 27 korálikov, z nich päť bolo 

sklenených a zvyšné hlinené a jantárové (tab. 69: 14).
289

 Pre kroj mužov je príznačný jednak sporadický výskyt 

náramkov, vždy nosených samostatne s takmer výlučným preferovaním pravej hornej končatiny, jednak úplná 

absencia hadovitých záušníc. Zriedkavo sú v mužskom kroji zastúpené aj krúžkové záušnice, mužmi spravidla  

nosené po jednom exemplári, ale v ich prípade opäť ide o typ ozdôb so zmiešaným výskytom.  

                                                                 
287 Kostrový hrob 82/62. 
288 Kým kamenné brúsiky so závesným otvorom sú doložené len v hroboch dospleých mužov, exempláre bez závesného otvoru 

sa sporadicky vyskytli aj v hroboch detí (kostrový hrob 20/61 z Chotína IB). Rovnaké zistenie platí aj pre pohrebisko  
Tápiószele (Párducz, 1966).  

289 Na pohrebisku zo včasnej a staršej doby laténskej v Pottenbrunne sa ojedinelé sklenené koráliky vo funkcii amuletov okrem 
ženských hrobov, pre ktoré je však príznačný počet korálikov vyšší ako jeden, vyskytli iba v hroboch dospelých mužov 
a detí (Ramsl, 2002, 63). Výnimkou je len hrob 233, kde náhrdelník antropologicky určeného muža pozostával zo šiestich 
jantárových a troch sklených korálikov (ibidem, 39, tab. 52).  
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Obr. 70 Chotín IA. Plán pohrebiska s vynesenými polohami hrobov, v ktorých boli pochovaní jedinci mužského pohlavia 

 

 
 

Obr. 71 Chotín IB. Plán pohrebiska s vynesenými polohami 

hrobov, v ktorých boli pochovaní jedinci mužského pohlavia 

 

Zo spínadiel odevu tu pozorujeme len ojedinelý výskyt železných ihlíc, ktoré sa v rámci mužského kroja kom-

binovali s veľmi malým počtom korálikov (obr. 74). 
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Analýza keramických nádob vo vzťahu k pohlaviu a veku pochovaných jedincov v podmienkach oboch analy-

zovaných pohrebísk nepriniesla jednoznačne preukázateľné výsledky. V hroboch antropologicky identifikovaných 

dospelých mužov pozorujeme takmer výlučné zastúpenie mís vyrobených na kruhu a ich výraznú väzbu na mužské 

pohlavie. Uvedené zistenie jasne potvrdzujú aj archeologicky určené hroby, v ktorých sa tento typ keramiky vy-

skytol spolu s typickými mužskými prídavkami v podobe železných nožov, bronzových hrotov šípov či železného 

meča. 

Na základe uvedených zistení môžeme konštatovať, že k typicky mužským hrobovým prílohám patria nasle-

dujúce kategórie a typy predmetov (obr. 74, 75, 78):  

 zbrane – železné hroty kopijí; dlhé železné nože s nákončiami pošiev; diaľkové zbrane v podobe hrotov ší-

pov, ktorých počet bol vyšší ako jeden; v jednom hrobe aj sekundárne použité bronzové kovanie tulca na 

šípy, 

 súčasti konských postrojov – zubadlá a ozdoby ohlávky, 

 predmety dennej potreby a nástroje – kamenné brúsiky so závesným otvorom; železné šidlá, ako aj železné 

nože, pokiaľ tvorili súčasť garnitúry predmetov dennej potreby v zložení kamenný brúsik – šidlo – železný 

nôž, či kamenný brúsik a železný nôž, alebo železné šidlo a železný nôž, 

 šperk – ozdoby hrdla v podobe malého počtu korálikov (max. desať kusov) a sporadický výskyt sólo samo-

statne nosených náramkov, ale len v prípade, ak sa v hrobe vyskytli spolu s typickými mužskými prídav-

kami; vnútorný priemer bronzových náramkov sa pohyboval okolo 6,0 – 6,1 cm,  

 keramika – misy vyrobené na kruhu.  

Hrobovú výbavu ôsmich antropologicky určených dospelých mužov z Chotína IB tvorili podobne ako v Cho-

tíne IA militáriá a predmety priamo späté s jazdectvom, čiže súčasti konských postrojov a výstroj jazdca, ďalej 

šperk a pravdepodobne aj spínadlá odevu, predmety dennej potreby a keramika, doplnené o toaletné predmety 

(obr. 74, 75). 

Aj tu môžeme za mužský prvok hrobového inventára jednoznačne pokladať zbrane a súčasti konských po-

strojov. Súčasti ohlávky uzdy sa našli len v jednom kostrovom hrobe (44/61, tab. 100: 6), antropologicky jedno-

značne určenom ako mužský. Možná funkčná súvislosť dvoch, v podmienkach oboch pohrebísk jedinečných 

bronzových krúžkov z kostrového hrobu 49/61 s konským postrojom nie je spoľahlivo preukázateľná (tab. 103: 4, 

6). V danom hrobe sú doložené aj súčasti rúčok jazdeckých bičíkov, patriacich k výstroju jazdca (tab. 103: 1, 2). 

Z militárií sú s dospelými osobami mužského pohlavia jednoznačne späté najmä úderové zbrane – železné čakany  

a bojové železné nože. Spomínané nože sa občas vyskytujú v kombinácii s bronzovými nákončiami ich pošiev. 

Pri diaľkových zbraniach v podobe bronzových a železných hrotov šípov tu na rozdiel od Chotína IA nie je bez-

pečne doložený ich výskyt v hroboch nedospelých osôb a dospelých žien. Preto hroty šípov v podmienkach tohto 

pohrebiska môžeme považovať za jasný atribút dospelého muža. V kostrovom hrobe 50a/61 sa našlo aj železné 

kovanie tulca na šípy (tab. 104: 2 – 4). 

Z predmetov dennej potreby a nástrojov sú tu jednoznačným mužským atribútom železné nože, ktoré sa vy-

skytli vo všetkých hroboch zo sledovaného súboru. V antropologicky neurčených hroboch so železným nožom či 

nožmi v inventári sa našli len typické mužské atribúty ako kamenný brúsik so závesným otvorom či železné šidlo 

(obr. 75, 76).  

Z toaletných predmetov tu môžeme za preukázateľný mužský prvok považovať dvojdielne britvy, ktoré sa  

v archeologicky určenom kostrovom hrobe 91/62 vyskytli spolu až so štyrmi železnými nožmi (tab. 116: 3 – 8). 

Obzvlášť málopočetné sú v hroboch dospelých mužov ozdoby tela, zastúpené iba samostatne noseným bronzo-

vým náramkom z kostrového hrobu 46/61 a párom malých bronzových krúžkových záušníc z kostrového hrobu 

12/61 (obr. 74, tab. 101: 5, 91: 48, 49). Zaujímavé je, že v oboch prípadoch ide o mladých jedincov vo veku adul-

tus. Ozdoby hrdla – koráliky sú spoľahlivo doložené iba v kostrovom hrobe 49/61 a zdá sa tak, že kroj dospelých 

mužov v Chotíne IB iba výnimočne pozostával z ozdôb, ktoré sú také časté u žien a sčasti aj u juvenilných jedin-

cov (obr. 74, 79). Použitie spínadiel odevu – ihlíc v mužskom kroji sa v podmienkach daného pohrebiska bez-

pečne dokázať nepodarilo. Nie je však vylúčené, že fragmenty železných tyčiniek z posledného spomenutého 

hrobu, ako aj z hrobu 12/61 patrili ihlici/ihliciam (tab. 91: 50). 

Za najspoľahlivejší atribút mužského hrobu môžeme považovať zbrane a súčasti konských postrojov. Keďže 

však tieto kategórie nálezov sú v podmienkach oboch pohrebísk veľmi zriedkavé, identifikovať pohlavie, príp. vek 

mužských jedincov výlučne na základe archeologických indícií je veľmi náročné. Uvedenú situáciu komplikuje aj 

výskyt takých typov predmetov v mužských hroboch, ktoré sa objavili aj v hroboch žien či nedospelých jedincov.  

V súbore hrobov s antropologicky neurčenými jedincami, ktorých bolo archeologicky možné priradiť k mužom, 

je v Chotíne IA zastúpených dokopy len 28 hrobov (tabela 1), kým v Chotíne IB je ich počet ešte menší, len šesť 

jedincov (tabela 2). Vo všetkých hroboch sa objavili železné nože, najčastejšie v nasledujúcich kombináciách 

(obr. 76): so železným zubadlom a bronzovými hrotmi šípov (žiarový hrob 22/52 z IA, tab. 6: 7, 8, 10, 13, 15, 

18); s dlhým železným nožom (napríklad žiarový hrob 62/53 z IA, tab. 18: 7); so železným mečom (žiarový hrob 
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67/53 z IA, tab. 19: 9); so železnou kopijou/kopijami a nákončím pošvy (žiarový hrob 110/54 z IA, tab. 34: 1 – 3);  

s hrotmi šípov (napríklad žiarový hrob 119/54 a kostrový hrob 269/54 z IA, kostrový hrob 68/62 z IB, tab. 35: 7, 

8, 85: 11, 13 – 20, 109: 4, 7 – 9); s hrotmi šípov a súčasťami šupinového panciera (žiarový hrob 86/54 z IA, tab. 

26: 15 – 18, 22 – 23, 27) alebo s dlhým železným nožom a nákončím pošvy (kostrový hrob 41/52 z IA, tab. 44: 

1, 5, 7, 9). Na základe týchto zistení môžeme spoluvýskyt železných nožov a militárií či súčastí konských postro-

jov, občas doplnených o železné šidlá, kamenné brúsiky so závesným otvorom a toaletné predmety – dvojdielne 

britvy (žiarový hrob 68/53 a kostrový hrob 41/52 z IA, kostrový hrob 91/62 z IB, tab. 20: 6 – 13, 44: 6, 116: 3) 

považovať za preukázateľný atribút mužských hrobov (obr. 76).  

Rozmiestnenie jednotlivých mužských hrobov na ploche pohrebiska ukázalo podobné tendencie ako v prípade 

Chotína IA (obr. 70), situované boli prevažne v okrajových častiach pohrebiska, najmä však na jeho západnej 

a východnej periférii (obr. 71).  

5.3. POROVNANIE ANTROPOLOGICKÉHO A ARCHEOLOGICKÉHO URČENIA POHLAVIA  
JEDINCOV  

Zistenie rozdielov medzi antropologickým a archeologickým určením pohlavia jedincov nás viedlo k spresne-

niu alebo k prehodnoteniu niektorých antropologických určení na základe charakteru hrobového inventára, pokiaľ 

obsahoval jednoznačné atribúty ženského alebo mužského pohlavia. Spresnenia boli možné len pri tých kostrových 

hroboch z oboch pohrebísk, v Chotíne IB aj žiarových hrobov, pri ktorých antropológ stanovil pohlavie dospelých 

jedincov ako pravdepodobné (tabela 1, 2).  

V Chotíne IA sa tieto spresnenia týkali hrobov 10b/52, 107/53, 114/53, 119/53, 196/54, 239/54, 251/54 a 288/54, 

pri ktorých bolo možné na základe charakteru hrobového inventára potvrdiť správnosť určenia pravdepodobného 

pohlavia zo strany antropológa. V Chotíne IB sa uvedené vzťahuje len na hroby 16a/61, 31/61, 35/61, 42/61 a 52/61. 

Nie je prekvapujúce, že až na jeden mužský hrob (119/53 z Chotína IA) boli všetky spomenuté hroby ženské.  

Minimálne v podmienkach chotínskych pohrebísk je oveľa jednoduchšie identifikovať v archeologickom materiáli 

ženu než muža. Zvyšné hroby obsahovali nevýrazný inventár a spresniť pohlavie pochovaného jedinca iba na zákla-

de archeologických indícií tak v ich prípade nebolo možné. Pri kostrových hroboch 173/53 a 219/54 z Chotína 

IA s dospelými osobami s neurčeným pohlavím sa podarilo spresniť ich pohlavie na základe jednoznačných muž-

ských atribútov, v oboch prípadoch vďaka samostatne sa vyskytujúcemu železnému nožu (tab. 66: 7, 74: 9).  

V Chotíne IB bol súbor takýchto hrobov o niečo väčší a zahŕňal nasledujúce hroby: 8/61, 10b/61, 26/61, 27/61, 

39/61, 40/61, 50a/61, 60/61 a 61/61, z ktorých väčšina bola spresnená ako pohreby žien.  

V prípade troch kostrových hrobov z Chotína IA, a to 129/53, 145/53 a 220/54, ako aj kostrového hrobu 2/61 

z Chotína IB sme museli pristúpiť k prehodnoteniu určenia ich pohlavia antropológom, pretože charakter ich  

inventára vykazoval jednoznačné atribúty opačného pohlavia. Pohlavie staršieho jedinca vo veku maturus z kostro-

vého hrobu 145/53 antropológ M. Prokopec určil ako mužské. Hrobový inventár však bezpochyby patril osobe 

ženského pohlavia, čo nesporne dokladá nielen prítomnosť praslenu, ale aj párovo nosené bronzové náramky kom-

binované s početným malým kruhovým šperkom a troma schránkami mäkkýšov z rodu Cypraea (tab. 56: 3 – 5,  

8 – 10, 12 – 19, 21 – 24). Jediným „mužským“ atribútom sa tak v danom hrobe javí iba železný nôž (tab. 56: 20), 

ako sme však už spomenuli, práve jeho spoluvýskyt s praslenmi či hlinenými pečatidlami je charakteristický 

výlučne pre výbavu dospelých žien. Naopak, pohlavie mladistvého jedinca vo veku juvenis, pochovaného v kostro-

vom hrobe 220/54 antropológ určil ako pravdepodobne ženské, hoci inventár – jeden z najbohatších v podmien-

kach daného pohrebiska, preukázateľne patril jedincovi mužského pohlavia. Identita bojovníka – jazdca nebola 

zdôraznená iba symbolicky vložením do hrobu faléry či prevliečky, ale konský postroj pozostával z kompletnej 

garnitúry, čiže zo zubadla a viacerých súčastí ohlávky (tab. 75: 25, 76: 1, 3 – 6). Nielen v podmienkach chotín-

skych pohrebísk, ale aj na základe pozorovaní na ostatných pohrebiskách vekerzugskej kultúry nie je vzájomná 

kombinácia zbraní, súčastí konského postroja a predovšetkým britvy (tab. 75: 7, 13 – 16) doložená v hroboch osôb 

ženského pohlavia.
290

 Istý „ženský“ charakter v danom hrobe môže mať päť korálikov (tab. 75: 3 – 5, 10, 11), 

keďže však ide o typ ozdôb tela so zmiešaným výskytom, pre nás, prirodzene, nemôžu byť smerodajné pri určení 

veku pochovaného jedinca. Ani charakter výbavy jedincov pochovaných vo zvyšných dvoch hroboch nezodpo-

vedal antropologickému určeniu ich pohlavia, ale nie tak výrazne ako v uvedených prípadoch. Kým v hrobe 129/53 

z Chotína IA s jedincom vo veku adultus – maturus na jeho možné ženské pohlavie ukazuje najmä džbánok vyro-

bený na kruhu (tab. 52: 16), to jedinca vo veku adultus – senilis pochovaného v kostrovom hrobe 2/61 z Chotína 

                                                                 
290 Ak sa v hroboch žien predsa len preukázateľne vyskytli súčasti konského postroja, dokonca kompletná garnitúra v podobe 

zubadla a súčastí ohlávky, ako to dokladá žiarový hrob 59 z Algyő (Bende, 2003, 67, obr. 4, 5), tieto nikdy neboli kombi-
nované so zbraňami a s britvami.  
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IB môžeme najmä na základe praslenu priradiť skôr žene (tab. 90: 46). Chybné určenie pohlavia pochovaného 

jedinca zo strany antropológa v prípade kostrového hrobu 145/53, a nie je vylúčené, že aj pri hroboch 129/53  

a 2/61, súviselo s najväčšou pravdepodobnosťou s prítomnosťou zmien na kostiach starších ženských jedincov, 

spôsobených menopauzou, v dôsledku ktorej sa telesné znaky na kostiach už podobajú skôr na mužské než na 

ženské. Vekom podmienené zmeny na kostiach možno v prvom rade sledovať na svalových úponoch, ktoré sú  

u starších žien výraznejšie ako u mužov. Robusticita kostí a tým aj posun pohlavne špecifických znakov žien pri 

určení ich pohlavia v prospech mužského pohlavia môžu byť spôsobené viacerými faktormi, okrem dedičných 

predispozícií aj životnými podmienkami, najmä ťažkou fyzickou prácou či už spomenutou menopauzou. Naopak, 

pri juvenilných mužských jedincoch je ich kostrová stavba ešte pomerne jemná a v niektorých prípadoch môže 

vykazovať skôr ženský než mužský charakter (Burmeister, 2000, 79 n.).
291

 Pravdepodobne uvedené faktory spô-

sobili, že nie celkom jednoznačné pohlavné znaky na kostiach všetkých štyroch spomenutých jedincov viedli an-

tropológa k nejednoznačnému čiže k pravdepodobnému určeniu ich pohlavia. V žiadnom prípade však nemôžeme 

vylúčiť ani tú možnosť, že biologické pohlavie týchto jedincov antropológ určil správne, a ide tak o biologických 

mužov, v ktorých výbave sa pre nás z nepochopiteľných dôvodov vyskytli ženské prílohy.
292

 Isté nezrovnalosti 

medzi antropologickým určením biologického veku pochovaného jedinca a nálezovými okolnosťami vznikajú aj 

pri kostrovom hrobe 130/53, v ktorom bola podľa posudku antropológa pochovaná staršia žena vo veku maturus. 

Veľmi malé rozmery hrobovej jamy oválneho tvaru, ktorej maximálna dĺžka nepresiahla 65,0 cm a šírka dosiahla 

iba 35,0 cm, ako aj umiestnenie v priestore hrobu až štyroch nádob, poukazujú skôr na hrob nedospelej osoby. 

Rovnaké zistenia sa vzťahujú aj na kostrový hrob 9/52.  

Prehodnotenie uvedených sporných prípadov antropologicky určených jedincov, ktorých výbava je charakte-

ristická pre opačné pohlavie alebo nálezové okolnosti vylučujú ich priradenie k dospelým osobám, ukázalo, že 

antropologický posudok zo 60. rokov 20. storočia môže byť v niektorých prípadoch chybný.
293

 

Špecifickú skupinu hrobov na chotínskych pohrebiskách predstavujú tie žiarové hroby, v ktorých boli kremačné 

zvyšky uložené buď vo dvoch či vo viacerých nádobách, alebo boli deponované tak v nádobe, ako aj okolo kera-

mickej urny (pozri podkapitoly 6.3.1.4.2 a 6.3.1.4.3.). Deponovanie kremačných zvyškov na viacerých miestach 

v priestore hrobovej jamy môže totiž indikovať prítomnosť pohrebov dvoch, príp. viacerých jedincov. Keďže takéto 

žiarové hroby neboli antropologicky analyzované, nie je tak možné žiarové dvojhroby a viachroby spoľahlivo 

identifikovať. Nie je vylúčené, že kremačné zvyšky jedného človeka boli na základe istých, nám neznámych  

osobitostí pohrebného rítu zámerne uložené súčasne v dvoch alebo vo viacerých keramických nádobách. V prípade, 

že inventár takýchto hrobov vykazuje zmiešaný charakter, môžeme predpokladať aj možný výskyt žiarových  

dvojhrobov osôb rôzneho pohlavia. Ak je inventár žiarových hrobov s kremačnými zvyškami deponovanými na 

viacerých miestach v rámci hrobovej jamy charakteristický len pre jedno z pohlaví, potom tu môžeme uvažovať 

aj o možnosti hrobov s pozostatkami viacerých osôb rovnakého pohlavia (napríklad dospelé ženy či žena a dievča, 

dospelí muži či muž a chlapec). V Chotíne IA sa vyskytlo trinásť žiarových hroby s kremačnými zvyškami de-

ponovanými buď vo viacerých nádobách, alebo v urne a okolo nej (1/52, 31/53, 34/53, 39/53, 49/53, 58/53, 62/53, 

67/53, 68/53, 69/53, 76/53, 81/54 a 84/54). Z hľadiska zastúpenia typických ženských a mužských atribútov,  

zmiešaný charakter vykazuje iba inventár hrobu 39/53, v ktorom sa našli okrem hlineného pečatidla, kombinácie 

bronzového náramku a hadovitej záušnice a miniatúrnej nádoby, čiže typických ženských prídavkov, aj dva bron-

zové hroty šípov a železný nôž (tab. 11: 2, 4 – 9). Preto nie je vylúčené, že minimálne pri tomto hrobe ide o žiarový 

dvojhrob ženského a mužského jedinca. Nasvedčuje tomu aj to, že na danom pohrebisku spoluvýskyt železného 

noža a bronzových hrotov šípov bezpečne zaznamenávame iba v hroboch dospelých osôb mužského pohlavia. 

Špecifickým je aj žiarový hrob 110/54, v ktorom boli kremačné zvyšky voľne rozptýlené na dne jamy oválneho 

                                                                 
291 Aj telesnú stavbu mladého muža vo veku adultus, pochovaného v kostrovom hrobe 210/54 z Chotína IA antropológ definoval 

ako gracilnú, čomu nasvedčuje tiež pomerne malý vnútorný priemer oboch železných náramkov (3,5 – 4,0 cm). Rovnako 
párové nosenie náramkov nie je v podmienkach oboch pohrebísk preukázateľne doložené ani v jednom z mužských 
hrobov.  

292 Aj vo východoalpskej halštatskej kultúre pomerne často pozorujeme v inventároch hrobov mužov s výnimočným sociálnym 
postavením výskyt takých typov predmetov, ktoré sú signifikantné pre jedincov ženského pohlavia, ako napríklad prasleny 
(Egg, 1996, 74 n.; Tomedi, 2002, 107 n., 320). C. Dobiat (1980, 153) predpokladá, že zastúpenie typických ženských atribú-
tov vo výbave týchto mužov nemuselo vždy súvisieť s fyzickým spolupochovaním ženy, ale ukladanie takýchto príloh do 
hrobov bolo späté s archeologicky nepostrehnuteľnými súčasťami pohrebných rituálov (Kmeťová, 2011a, 263, pozn. 6). 
Jednou z ďalších možných interpretácií sledovaného javu – rozdielov medzi antropologickým a archeologickým určením 
pohlavia predovšetkým starších jedincov vo veku maturus a senilis, môže byť aj to, že muži vo vyššom veku z dôvodu fy-
zických daností už nemohli vykonávať funkcie vyhradené výlučne mužským príslušníkom tej-ktorej komunity, a tak vyko-
návali činnosti späté len so „ženskou“ sférou. V súlade s tým sa tak v ich hrobovej výbave mohli vyskytnúť aj prídavky, 
ktoré sú charakteristické pre jedincov ženského pohlavia.  

293 Nesprávne bolo určené aj pohlavie ľudského jedinca vo veku maturus z hrobu 121/53 z Chotína IA so spolupochovaným 
koňom, ktoré M. Prokopec definoval ako mužské. Najnovšia antropologická analýzy kostrových pozostatkov z tohto hrobu 
bez inventára preukázala pohreb ženy vo veku maturus I/II, resp. 45 – 55 rokov (Kmeťová, 2013). 
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tvaru, v podmienkach daného pohrebiska so štandardnými rozmermi (pozri podkapitolu 6.3.1.2.). Výbava tohto 

hrobu však preukázateľne vykazuje zmiešaný charakter, ktorý tak indikuje možný pohreb dvoch osôb rôzneho 

pohlavia, pretože bronzový náramok s vnútorným priemerom charakteristickým pre dospelých jedincov (5,2 cm) 

a praslen ukazujú skôr na dospelého jedinca ženského pohlavia (tab. 34: 4, 5), kým dva železné hroty kopijí a dlhý 

bojový železný nôž s nákončím pošvy patria jednoznačne dospelému mužovi (tab. 34: 1 – 3, 6, 7). Typické ženské 

prílohy, ako napríklad prasleny v hroboch, ktoré vykazujú jasný mužských charakter, však môžu byť interpreto-

vané aj ako atribúty symbolického ženského sprievodného pohrebu, keď žena nebola fyzicky pochovaná so svojím 

mužom, ale jej prítomnosť v hrobe bola len symbolicky vyjadrená určitými predmetmi. Podobné prípady ako 

v hrobe 110/54 boli zaznamenané aj vo dvoch žiarových hroboch na pohrebisku Törökszentmiklós-Surján, hoci 

tieto sa navzájom líšia. V hrobe 46 sa našlo veľké množstvo zvyškov spálených kostí spolu s predmetmi, ktoré by 

mohli ukazovať na možný spoločný hrob muža a ženy. K typicky mužským prílohám patrí železný čakan a dlhý 

železný bojový nôž, kým ženský pohreb môže naznačovať bronzový náramok a zdobený praslen (Csalog – Kis-

faludi, 1985, 311, 313, obr. 3: 3 – 7). Pri náramku však nemôžeme vylúčiť, že pôvodne tiež patril potenciálnemu 

mužovi, a praslen mohol byť do hrobu vložený skôr symbolicky, čiže ide o hrob jednej osoby. Situácia v druhom 

zo žiarových hroboch, a to v hrobe 90 s rozptýlenými kremačnými zvyškami, sa líši od uvedených zistení, pretože 

žena, ktorá v ňom bola pochovaná, vlastnila kompletnú garnitúru ozdôb tela v podobe troch bronzových náram-

kov, dvoch hadovitých záušníc potiahnutých fóliou z drahého kovu a náhrdelníka z korálikov (ibidem, 315, 

obr. 5: 8 – 12). Výbava mužského pohrebu pozostávala z kamenného brúsika, niekoľkých železných a bronzových 

šupín z panciera a z exkluzívneho bronzového kovania na šípy v tvare kríža (ibidem, obr. 5: 6, 7, 13 – 15). Na 

základe uvedených zistení sa môžeme domnievať, že zatiaľ čo v prípade hrobu 46 ide skôr o regulárny hrob muža 

so symbolickou prílohou praslenu, v prípade hrobu 90, naopak, ide skôr o regulárny žiarový dvojhrob osôb rôzneho 

pohlavia.
294

  

5.4. HROBY DETÍ A MLADISTVÝCH NA CHOTÍNSKYCH POHREBISKÁCH 

Okrem biologického pohlavia k faktorom, ktoré nemalou mierou ovplyvňovali sociálny status jedinca a tým aj 

zloženie jeho hrobovej výbavy, nepochybne patril tiež biologický vek. Všetky antropologicky určené hroby ne-

dospelých a juvenilných jedincov na chotínskych pohrebiskách boli kostrové a v ich inventári boli zastúpené 

iba šperk, predmety dennej potreby a nástroje a keramika (obr. 74, 75, 78, 79).
295

 Pre potreby analýzy tak máme  

k dispozícii z Chotína IA súbor 45 hrobov, z toho 35 patrilo deťom vo veku infans a desať mladistvým vo veku 

juvenis, a z Chotína IB iba osem hrobov, z nich v piatich boli pochované deti a v troch juvenilní jedinci. Keďže 

určenie veku jedincov len na základe archeologických indícií je viac než problematické, dokonca až nemožné, pri 

pokuse definovať typicky detský a juvenilný hrobový inventár vychádzame v podmienkach hodnotených pohrebísk 

iba z tých hrobov, ktoré boli podrobené antropologickej analýze.
296

 

Podobne ako v hroboch žien, aj tu sú najfrekventovanejším typom ozdôb tela náhrdelníky, zložené z korálikov. 

V Chotíne IA až 66,7 % všetkých antropologicky určených detských hrobov obsahovalo koráliky vyrobené iba  

z jedného materiálu, v danom prípade z keramickej hmoty, príp. z jantáru (obr. 78). Pri náhrdelníkoch z dvoch 

materiálov zaznamenávame iba kombináciu keramickej hmoty a skla. Koráliky z iných, v podmienkach daného 

pohrebiska výrazne menej frekventovaných materiálov, ako drahé kovy (zlato, striebro), olovo alebo kosť/paro-

hovina, v detských hroboch úplne chýbajú. Ak súbor antropologicky identifikovaných detí doplníme o tie hroby, 

ktoré sme na základe istých archeologických indícií (napríklad metrické údaje hrobových jám vo vzťahu k polohe 

skeletu či zmenšené verzie niektorých ozdôb tela – náramkov) identifikovali ako detské, potom všetky obsahovali 

iba koráliky z keramickej hmoty (obr. 80). Zaujímavé je, že náhrdelníky jedincov v juvenilnom veku sa početnos-

ťou korálikov a materiálom, z ktorého boli vyrobené, viacej podobajú na náhrdelníky dospelých žien než detí .  

Z hľadiska početnosti jednotlivých komponentov náhrdelníkov je pre detské hroby príznačný malý a menší počet 

korálikov (kategórie: 1 kus, 2 – 5 kusov, 11 – 20 kusov, príp. 21 – 50 kusov). Počet korálikov vyšší než 50 sa tu 

nevyskytol vôbec. Uvedené zistenie potvrdzujú aj pozorovania z tých hrobov, v ktorých by mohli byť na základe 

archeologických indícií pochovaní potenciálni nedospelí jedinci. Hoci počet antropologicky určených hrobov detí  

                                                                 
294 Odlišnú situáciu predstavuje výskyt typických ženských atribútov v antropologicky určených hroboch dospelých mužov, 

ako to napríklad dokladá kostrový hrob A56 na pohrebisku gréckej kolónie Nymphaion v severnom Pričiernomorí. Inventár 
mladšieho muža vo veku 30 – 35 rokov pozostával z veľkého množstva korálikov, z bronzovej ihly na šitie, dvoch prsteňov 
a jedného hlineného praslenu (Grač, 1999, 46, tab. 28). 

295 V práci používame označenie nedospelý jedinec pre vekovú skupiny novorodenec, infans I, infans II a infans III (v súlade 
s vekovou škálou použitou v antropologickom posudku k obom skúmaným pohrebiskám).  

296 Problematiku hrobov detí a mladistvých na chotínskych pohrebiskách podrobne spracovala A. Kozubová, pozri Kozubová, 
2013. 
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a mladistvých je v Chotíne IB príliš malý na relevantné závery, zdá sa, že aj tu boli náhrdelníky iba zo sklenených 

korálikov vyhradené takmer výlučne dospelým ženám (obr. 79). V podmienkach oboch pohrebísk je výnimočný 

kostrový hrob 63/61 s jedincom vo veku infans I – III, v ktorom sa našlo dohromady 40 korálikov zo skla, kera-

mickej hmoty a jantáru (tab. 107: 6 – 45). Druhým typom šperku, čo sa týka početnosti, sú náramky, pri ktorých 

prevažujú bronzové exempláre nad železnými (obr. 74). Ich párové nosenie deťmi a mladistvými pozorujeme 

zriedkavo a až na kostrový hrob 131/53 z IA tu zaznamenávame úplnú absenciu spoločného výskytu náramkov 

a záušníc v rámci jedného hrobu (tab. 53: 17, 18). Pri náramkoch nám isté indície pri určení možného veku po-

chovaného jedinca poskytujú ich rozmery, presnejšie ich vnútorný priemer. Ten pri nedospelých jedincov spra-

vidla nepresiahol 4,0 cm. Na základe vnútorného priemeru tu pozorujeme dva prípady nosenia náramkov. Buď 

sa v hrobe dieťaťa vyskytol náramok vyrobený na mieru, čiže taký, ktorý dieťa aj reálne nosilo a ktorého vnútorný 

priemer neprevyšoval hodnotu 4,0 cm a obvykle sa tak pohyboval v rozpätí od 3,2 po 3,6 cm, alebo išlo o sekun-

dárne použitý náramok, ktorý pôvodne patril dospelému jedincovi. Ako príklad môžeme uviesť kostrový trojhrob 

170a, b, c/53, kde bronzový náramok s vnútorným priemerom typickým pre dospelé osoby (5,3 cm) nebol nájdený 

pri kostrových pozostatkoch dospelej ženy, ale dieťaťa (tab. 65: 183). Zdá sa, že sekundárne mohol byť použitý 

aj bronzový náramok v kostrovom hrobe 192/54 s jedincom vo veku infans II (tab. 70: 5). V tejto súvislosti však 

treba zdôrazniť, že vnútorný priemer náramkov môže byť preukazný pri archeologickej identifikácii veku a po-

hlavia jedinca len pri bronzových exemplároch, pretože železné náramky sa často buď zachovali fragmentárne, 

alebo boli značne skorodované, a tak je veľmi náročné spoľahlivo určiť ich vnútorný priemer. Uvedené zistenia 

však potvrdili pozorovania aj na iných pohrebiskách vekerzugskej kultúry, ako napríklad na pohrebisku Nyáregy-

háza, kde vnútorné priemery bronzových náramkov z detských hrobov tiež nepresiahli hodnotu 4,0 cm (Kisfaludi, 

2004). Tu treba mať na pamäti aj to, že všetky viac-menej úplne zachované bronzové alebo železné náramky 

z posudzovaných hrobov, vyznačujúce sa menšími vnútornými priemermi, predstavujú otvorené kruhy, čo umož-

ňovalo upravovať ich rozmery s narastajúcou telesnou konštrukciou ich majiteľa.  

Pre hroby a tým aj pre kroj detí a mladistvých je príznačná úplná absencia spínadiel odevu, ako aj výskyt frag-

mentov železných tyčiniek v ich inventári (obr. 74).  

V kostrovom hrobe 254/54 s pochovaným nedospelým jedincom vo veku infans I – II sa našiel aj jeden bron-

zový hrot šípu (tab. 82: 3). Tento však v danom hrobe nepochybne stratil svoju skutočnú funkciu ako zbraň a okrem 

jeho sekundárneho použitia ako amuletu či predmetu so symbolickou funkciou mohol byť aj symbolom vyššieho 

sociálneho statusu pochovaného dieťaťa (bližšie pozri Kozubová, 2009, 89).  

Zastúpenie predmetov dennej potreby a nástrojov v hroboch nedospelých a juvenilných jedincov je nielen zried-

kavé, ale tiež nemôžeme priradiť deťom a mladistvým istý typ pracovných nástrojov, ktorý by bol špecifický len 

pre túto vekovú kategóriu (obr. 75). V ich hroboch sporadicky nachádzame také typy nástrojov, ktoré patria k jed-

noznačným atribútom dospelých buď žien, alebo mužov. Uvedené konštatovanie sa v prvom rade týka jednak 

praslenov, nájdených v dvoch hroboch z Chotína IA (kostrové hroby 147/53 a 176/53, tab. 57: 13, 67: 4), tu však 

bez ďalších, pre ženské hroby typických predmetov, ako hlinené pečatidlá, miniatúrne nádoby, kostené valcovité 

predmety či ploché kamenné podložky, a jednak bez železných nožov, opäť s charakteristickým samostatným 

výskytom v hroboch nedospelých osôb. Zastúpenie železných nožov v detských hroboch je ale početnejšie ako 

v hroboch dospelých osôb ženského pohlavia. V Chotíne IB v detských hroboch pozorujeme jednak úplnú absenciu 

praslenov, jednak sporadický výskyt kamenných brúsikov bez závesného otvoru (kostrový hrob 20/61, tab. 95: 6). 

Je však viac než pravdepodobné, že pracovné nástroje najmä v hroboch menších detí nepatrili k predmetom , 

ktoré tieto deti aj skutočne používali, ale mali pre ne skôr ochrannú funkciu, príp. pri praslenoch by mohlo ísť aj 

tzv. materinské dary (Kvetanová, 2008, 22, 29). Ochrannú funkciu môžeme predpokladať aj v prípade nálezu 

železného kosáka v detskom hrobe 1 na pohrebisku Törökszentmiklós-Surján (Csalog – Kisfaludi, 1985, 307, 

obr. 1: 2),
297

 v podmienkach vekerzugskej kultúry jediného svojho druhu.
298

 Na otázku, či sa pri výbere konkrét-

neho typu pracovného nástroja u nedospelých jedincov prihliadalo aj na ich pohlavie, nevieme spoľahlivo odpo-

vedať iba na základe hrobového inventára. Ak však predsa len vychádzame z predpokladu, že prasleny sa vkladali 

do hrobov dievčat a nože, naopak, do hrobov chlapcov, tak práve tieto typy pracovných nástrojov sú spomedzi 

všetkých príloh zastúpených v hroboch týchto jedincov jedinými možnými indikátormi ich pohlavia. Zaujímavé 

sú zistenia, že na niektorých pohrebiskách vekerzugskej kultúry, ako napríklad Szentes-Vekerzug (Párducz, 1952; 

                                                                 
297 Názory týkajúce sa funkcie predmetu sa rôznia. T. Kemenczei označil exemplár z tohto hrobu spolu s ďalšími podobnými 

nálezmi z pohrebiska Muhi, zo sídliska Salgótarjan-Ipari-park II a z depotu z Nižnej Myšle za kosákovité nože, pri ktorých 
nepredpokladá ich použitie ako zbrane (Kemenczei, 2009, 38, tab. 42: 12, 176: 15; Miroššayová, 1980, obr. 2).  

298 Názor E. Studeníkovej (2010, 248), že nález železného kosáka v detskom hrobe 1 z pohrebiska Törökszentmiklós-Surján 
možno považovať za predmet prestížneho charakteru, ktorý mal byť zároveň symbolom vysokého sociálneho postavenia 
„majiteľa“, sa nám v danom kontexte javí ako neopodstatnený. Avšak ostatné prílohy nájdené v hrobe v podobe troch korá-
likov a malého kameňa (Csalog – Kisfaludi, 1985, 307, obr. 1: 1 – 2), ale aj porovnanie tohto hrobu s ostatnými hrobmi na 
pohrebisku z hľadiska kvantity a kvality zloženia hrobovej výbavy nijako nenasvedčujú tomu, že dieťa patrilo k privilego-
vanej vrstve miestnej komunity.  
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1954; 1955), Törökszentmiklós-Surján (Csalog – Kisfaludi, 1985) alebo čiastočne aj Orosháza-Gyopáros (Juhász, 

1976), sa na rozdiel od chotínskych pohrebísk v hroboch detí a mladistvých nevyskytli žiadne pracovné nástroje, 

žiadne zbrane, dokonca ani samostatne nájdené bronzové hroty šípov vo funkcii amuletu či sekundárne ako kom-

ponent náhrdelníka alebo náramku, ani žiadne ozdoby hlavy v podobe hadovitých a krúžkových záušníc. Ozdoby 

tela sa v týchto hroboch obmedzujú len na náhrdelníky z korálikov a prekvapujúco zriedkavé sú tu aj schránky 

mäkkýšov z rodu Cypraea, ktoré majú vo vzťahu k ich majiteľovi preukázateľne plniť ochrannú funkciu.
299

 Zau-

jímavý je detský kostrový hrob 17 na pohrebisku Vámosmikola-Istvánmajor, ktorý obsahoval okrem neobvyklého 

náhrdelníka, pozostávajúceho len zo sklenených korálikov, aj hlinené pečatidlo (Laczus – Párducz, 1969, 220, 

tab. 54: 1, 2). Na základe nálezových situácií v susedných hroboch nemôžeme vylúčiť možnosť, že pečatidlo 

bolo do hrobu vložené iba vo funkcii milodaru. V tesnej blízkosti hrobu 17 sa nachádza kostrový hrob 18 s po-

chovanou dospelou ženou, v ktorom sa našiel len praslen a usudzujúc z kombinácie praslen – hlinené pečatidlo 

v žiarovom hrobe 20, hlinené pečatidlo z hrobu 17 mohlo pôvodne patriť žene z hrobu 18 a po jej smrti tak prav-

depodobne poslúžilo na vyjadrenie úzkych príbuzenských vzťahov medzi oboma jedincami (ibidem, 220, tab. 54: 

7, 8).
300

  

Z keramických nádob sú v súbore hrobov nedospelých jedincov sporadicky doložené miniatúrne nádoby (v troch 

hroboch), ale na rozdiel od hrobov dospelých žien, tu len výnimočne zaznamenávame ich kombináciu s praslen-

mi (176/53, tab. 67: 2, 4), nikdy nie však s hlinenými pečatidlami či s plochými kamennými podložkami. Podiel 

keramiky vyrobenej na kruhu je v týchto hroboch takmer zanedbateľný, a ak je v inventári detského hrobu predsa 

len zastúpená, potom výlučne iba po jednom exemplári. Pre hroby nedospelých jedincov je na rozdiel od hrobov 

dospelých jedincov príznačný samostatný výskyt džbánkov vyrobených na kruhu, čo potvrdzujú aj pozorovania 

na iných vekerzugských pohrebiskách (napríklad Nyáregyháza: Kisfaludi, 2004).  

Špecifickým v danej skupine hrobov je kostrový hrob 220/54 z Chotína IA s juvenilným jedincom, ktorého 

výbava pozostávala z kombinácie zbraní (dva bronzové hroty šípov) a kompletnej garnitúry konského postroja 

(železné zubadlo a súčasti ohlávky v podobe bronzovej prevliečky a štyroch medvedích zubov s otvorom na pre-

vlečenie remeňov ohlávky), doplnenej o dvojdielnu britvu, slúžiacu na holenie (tab. 75: 7, 13 – 16, 25, 27, 28, 

76: 1, 3 – 6). Hoci nálezy tohto typu toaletných predmetov sa v rámci chotínskych pohrebísk našli ešte v štyroch 

ďalších hroboch, vek ich majiteľov bolo možné antropologicky určiť len v prípade mladšieho muža z kostrového 

hrobu 46/61 z Chotína IA, ktorý zomrel vo veku adultus. Naopak, v kostrovom hrobe 36 z Nyáregyházy bol po-

chovaný starší muž vo veku 40 – 45 rokov (Kisfaludi, 2004, 171). Zdá sa tak, že mladíci sa zrejme začali holiť  

už na prahu dospelosti a spôsob úpravy brady u dospelých mužov sa z hľadiska dosiahnutého veku ničím nelí-

šil.
301

  

V súvislosti s hrobom 220/54 a s juvenilnými jedincami celkovo sa tu objavuje aj otázka možnosti zachytenia 

v archeologickom materiáli prechodového rituálu – iniciácií, ktorým nedospelí jedinci vstupovali do sveta dospe-

lých (bližšie pozri Gennep, 1997). Iniciačné rituály, umožňujúce prechod do dospelosti sa však nemuseli bezpod-

mienečne časovo zhodovať s fyzickým dospievaním jedinca a na rozdiel od etnografických paralel sú archeologic-

ky postrehnuteľné len výnimočne (Čermáková et al., 2007, 45 n.). Nie je vylúčené, že v niektorých komunitách, 

ako to napríklad dokazujú zistenia na pohrebiskách horákovskej skupiny, takýto jedinci iniciáciou automaticky 

nadobúdali aj právo byť pochovaní na regulárnych pohrebiskách spolu s dospelými (ibidem, 46 n., 50). V takých 

prípadoch však na regulárnych pohrebiskách registrujeme spravidla úplný deficit detských jedincov a zvýšený 

počet nedospelých osôb zaznamenávame až od veku juvenis (ibidem, 46, 49 n.).
302

 Keďže v podmienkach cho-

tínskych pohrebísk uvedené pravidlo nepozorujeme, dokonca pomer počtu detských hrobov k počtu hrobov mladist-

                                                                 
299 Pre náhrdelníky z hrobov detí je príznačný veľmi malý počet korálikov, spravidla neprevyšujúci desať kusov, ďalej úplná 

absencia jantárových korálikov, ktoré sú doložené takmer výlučne v najbohatších ženských hroboch a jednak výskyt iba 
jednej schránky mäkkýša z rodu Cypraea. Počet detských hrobov v porovnaní s hrobmi dospelých jedincov je však na  
danom pohrebisku veľmi nízky. Na pohrebisku Törökszentmiklós-Surján (Csalog – Kisfaludi, 1985) náhrdelníky v detských 
hroboch pozostávali takmer výhradne z jedného materiálu, a to z keramickej hmoty.  

300 V kostrovom hrobe 3/A na pohrebisku Heves bol hlinený praslen spolu s korálikmi a bronzovou špirálkou nájdený pri krč-
ných stavcoch dieťaťa, čo dokladá jeho použitie ako súčasti náhrdelníka, zatiaľ čo prasleny v ženských hroboch boli uložené 
výlučne z vonkajšej strany horných končatín. Uvedený detský hrob je špecifický aj tým, že v podmienkach vekerzugskej 
kultúry ako jeden z mála hrobov nedospelých jedincov spolu s kostrovým hrobom 3/B obsahoval plochú kamennú podložku, 
v hrobe 3/B dokonca v kombinácii s kúskom okra (Szabó, 1969, 56 n., tab. 11: 4, 6, 15: 3, 4).  

301 Napríklad na rozdiel od južného Nemecka, kde sa v neskorej dobe halštatskej britvy vkladali iba do hrobov mužov vo veku 
adultus II, čo vedie k domnienke, že postavenie starších mužov mohlo byť zviditeľnené aj iným spôsobom úpravy brady 
(Burmeister – Müller-Scheeßel, 2005, 92).  

302 Podiel zastúpenia nedospelých jedincov na jednotlivých pohrebiskách kultúr a kultúrnych skupín zo záveru doby bronzovej  
a v dobe železnej v strednej Európe je rôzny. Zatiaľ čo napríklad na pohrebiskách horákovskej skupiny, ako sme už spomenuli, 
pozorujeme ich výrazný deficit (Čermáková et al., 2007), naopak, na niektorých pohrebiskách kultúry Mezőcsát zo záveru 
doby bronzovej a začiatku doby železnej, ktorej územie rozšírenia sa z prevažnej časti kryje s územím rozšírenia vekerzug-
skej kultúry, zaznamenávame vysoký podiel najmä detských hrobov (D. Matuz, 2000, 146 n.).  
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vých je tu niekoľkonásobne vyšší v prospech detí, môžu na možné iniciačné rituály ukazovať niektoré, v hroboch 

nedospelých nanajvýš neobvyklé prílohy, ako napríklad zbrane, kompletná garnitúra konského postroja a britva 

v hrobe mladíka 220/54 z Chotína IA, či kroj niektorých mladých žien vo veku juvenis – adultus, totožný s krojom 

dospelých žien.
303

 Ak je náš predpoklad správny, potom tu pri oboch pohlaviach musíme počítať s rozdielnym 

vekom pri vstupe medzi dospelých, u osôb mužského pohlavia už vo veku juvenis, kým u žien vo veku hraničia-

com medzi fázami juvenis a adultus. 

 

 
 

Obr. 72 Chotín IA. Plán pohrebiska s vynesenými polohami hrobov, v ktorých boli na základe antropologických určení 

pochovaní jedinci vo veku infans a juvenis 

 

Keďže pre detských jedincov a mladistvých nemožno v podmienkach chotínskych pohrebísk vyčleniť jedno-

značné, len pre túto vekovú kategóriu typické archeologické atribúty – prílohy, možno takýchto jedincov spoľah-

livo identifikovať spravidla len na základe antropologických metód. Typy nálezov, z ktorých pozostávala ich hro-

bová výbava, sú doložené aj v hroboch dospelých mužov a žien. V analýze zastúpenia kovových príloh vo vzťahu  

k veku pochovaných jedincov sa nepotvrdila absencia železných predmetov v hroboch detí a mladistvých, ako sa 

to zistilo napríklad na pohrebisku Magdalenensberg pri Villingene, kde sa železné predmety objavujú až v hroboch 

osôb starších ako 20 rokov (Müller, 1994, 187). Môžeme tak konštatovať, že z hľadiska charakteru inventára sa 

predovšetkým hroby detí neodlišovali od hrobov dospelých osôb. Jednotlivé zložky typicky detského hrobového 

inventára, ku ktorým podľa E. Krekoviča môžu patriť predmety, ktoré by mohli indikovať hračky, vrátane minia-

túrnych nádob, rôzne artefakty spojené so starostlivosťou o dieťa (napríklad sacie nádoby) či ozdoby tela a spí-

nadlá odevu prispôsobené menším fyzickým rozmerom tiel detí (Krekovič, 2011, 188 nn.; tiež Hladíková, 2011, 

286 n.; Kvetanová, 2008, 30 nn.), na oboch hodnotených pohrebiskách buď nie sú doložené vôbec, alebo v prí-

pade miniatúrnych nádob sa preukázala ich zreteľná väzba na dospelých jedincov.
304

 Možné rozdiely v pohlaví 

detí či mladistvých demonštrujú výlučne predmety dennej potreby a nástroje – prasleny, nože a sporadicky aj 

kamenné brúsiky bez závesných otvorov, pretože kroje nedospelých jedincov sa svojím zložením medzi sebou  

                                                                 
303 Kostrový hrob 162/53 z IA a kostrové hroby 26/61 a 59/61 z IB. 
304 Pri niektorých špecifických prílohách, resp. prílohách považovaných za typicky detské, ako napríklad hračky, sa za istých 

okolností mohli prelínať dve funkcie, a to primárna funkcia hračky, ktorá mala dieťa zabaviť, a funkcia ochranná (Hladíková, 
2011, 286 n.). Ako amulety s ochrannou funkciou pre „majiteľov“ sú interpretované aj niektoré ozdoby tela, a to sklenené 
koráliky s vrstvenými očkami či schránky mäkkýšov z rodu Cypraea (Horňák, 2006, 39; Kovács, 2008). Keďže oba typy 
ozdôb sa na chotínskych pohrebiskách vyskytli nielen v detských hroboch, ale aj v hroboch dospelých žien, nemôžu byť 
chápané ako prílohy charakteristické výlučne pre hroby nedospelých jedincov. Uvedené zistenia potvrdila aj analýza nie-
ktorých pohrebísk vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku (pozri podkapitolu 5.5.).  
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nijako neodlišovali a pozostávali spravidla iba z ozdôb hrdla, občas doplnených kruhovým šperkom – náramkom 

či krúžkovou záušnicou. Môžeme tak konštatovať, že pre hroby detí a mladistvých z analyzovaných pohrebísk je 

charakteristická jednak minimalizácia a jednak uniformita v zložení hrobovej výbavy, spravidla bez zastúpenia 

pohlavne špecifických príloh. Ako sme však už uviedli, pri nedospelých jedincoch je vždy otázne, či predmety, 

ktoré tvorili hrobový inventár, boli skutočným vlastníctvom dieťaťa, počas svojho života ich používalo či nosilo, 

alebo či minimálne pri pracovných nástrojoch tieto do hrobu vložili jeho príbuzní alebo členovia komunity v sú-

lade s pravidlami uplatňujúcimi sa z rôznych dôvodov. Na rozdiel od pozorovaní na pohrebiskách z neskorej doby 

halštatskej v južnom Nemecku, kde sa odlišnosti v zložení hrobovej výbavy z hľadiska zastúpenia pohlavne špe-

cifických príloh zreteľne prejavujú až u detí vo veku 10 rokov a viac, keď chlapcom vkladali do hrobov prílohy 

ako dospelým mužom, s výnimkou zbraní (Burmeister, 2000, 74), takéto rozdiely v podmienkach chotínskych 

pohrebísk nezaznamenávame. Porovnanie zloženia hrobového inventára detských hrobov a hrobov juvenilných 

jedincov navzájom neukázalo, až na špecifický kostrový hrob 220/54 z Chotína IA, žiadne odlišnosti vo výbere 

hrobových príloh, a to dokonca ani v prípade súčastí kroja. Zaujímavé však je, že podiel osôb ženského pohlavia 

je v sledovanom súbore podstatne vyšší než chlapcov či mladíkov, pretože v Chotíne IA z 35 detských hrobov až 

osem vykazovalo ženský charakter a iba dva mužský. V Chotíne IB z piatich hrobov jedincov vo veku infans 

bolo možné potenciálne troch priradiť k osobám ženského pohlavia, zatiaľ čo k mužskému iba jeden. Z trinástich 

hrobov mladistvých na oboch pohrebiskách desať bolo antropologicky určených ako ženských. Zásadné zmeny  

v zložení hrobového inventára sa ukazujú až u jedincov, ktorých vek podľa určenia antropológa hraničil medzi 

fázou juvenis a adultus (juvenis – adultus), keď sa v mužských hroboch objavujú zbrane a súčasti konských po-

strojov, v kostrovom hrobe 40/52 v Chotíne IA dokonca vo vzájomnej kombinácii a v hroboch žien sa objavuje 

špecifická kombinácia predmetov v podobe praslenov a plochých kamenných podložiek. Kroj týchto mladých 

žien pozostával z párovo noseného náramenného šperku a ozdôb hlavy. Týchto jedincov tak môžeme považovať 

už za spoločensky dospelých.  

 

 
 

Obr. 73 Chotín IB. Plán pohrebiska s vynesenými polohami 

hrobov, v ktorých boli na základe antropologických určení 

pochovaní jedinci vo veku infans a juvenis 

 

V ojedinelých prípadoch nám isté nepriame indície o nedospelom veku pochovaného jedinca môžu poskytnúť 

napríklad rozmery hrobových jám vo vzťahu k spôsobu uloženia skeletu v hrobe či vnútorné priemery náramkov 

alebo spínadlá odevu menších rozmerov, aké sú bežné u dospelých jedincov.
305

 Ak porovnáme niektoré prvky 

pohrebného rítu, uplatňované u detí a dospelých, ako napríklad spôsob ich uloženia v priestore hrobu či tvar a prí-

                                                                 
305 Použiteľnosť tohto kritéria je možná len za predpokladu, že menšie rozmery ozdôb tela a spínadiel odevu neovplyvnili ich 

funkčnú použiteľnosť v rámci kroja a nejde tak o miniaturizované predmety.  
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padnú úpravu hrobových jám, môžeme konštatovať, že sa v podmienkach oboch hodnotených pohrebísk takmer 

zhodujú. Nepatrné odlišnosti v spôsobe uloženia skeletov sú badateľné len pri tzv. kombinovanej polohe a neobvyk-

lých polohách v sede či na bruchu, ktoré sa viažu výhradne k dospelým osobám (pozri podkapitolu 6.3.2.4.). Isté 

rozdiely pozorujeme aj pri metrických údajoch jám kostrových hrobov, ale len na pohrebisku Chotín IA (pozri 

podkapitolu 6.3.2.2.). Použiteľnosť takého kritéria, ako veľkosť a typ, resp. tvar urny v prípade žiarových hrobov 

a vplyv biologického veku, príp. pohlavia pochovaného jedinca na jej výber nám v prípade chotínskych pohrebísk 

znemožňuje takmer úplná absencia antropologických určení žiarových hrobov. V súbore šiestich antropologicky 

analyzovaných žiarových hrobov z Chotína IB nie sú jednak zastúpené žiadne osoby vo veku infans a juvenis, 

jednak okrem hrobu 58/61 ide o hroby neurnové. Na základe malých rozmerov hrobových jám a uloženia kostro-

vých pozostatkov, ako aj v prípade zastúpenia náramkov s veľmi malým vnútorným priemerom v inventári nie-

ktorých hrobov sme vek 22 jedincov z kostrových hrobov v Chotíne IA archeologicky určili ako pravdepodobne 

detský (tabela 1). V súvislosti s hrobmi nedospelých jedincov sa veľmi často diskutuje o miniaturizovaných pred-

metoch, vrátane miniatúrnych nádob, a o ich možnej väzbe práve na túto vekovú kategóriu. Keďže na chotínskych 

pohrebiskách sú miniatúrne nádoby späté predovšetkým s dospelými osobami ženského pohlavia a iné miniatúrne 

drobné predmety sa tu nevyskytli (náramky s menšími rozmermi k nim neradíme), je táto otázka v podmienkach 

analyzovaných pohrebísk irelevantná. Ani napríklad v kalenderberskej skupine nebola jednoznačne potvrdená 

súvislosť vo výskyte nielen miniatúrnych nádob, ale ani hlinených hrkálok či nádob s výlevkami (tzv. sacie ná-

dobky) výlučne len v hroboch detí (Rebay, 2006, 194).  

Ak vynesieme polohy jednotlivých detských hrobov a hrobov mladistvých (iba antropologické určenie) na 

plány oboch pohrebísk, môžeme v Chotíne IA pozorovať ich výraznejšiu koncentráciu iba v navzájom susedia-

cich kvadrantoch 42, 43, 53 a 54, čiže vo východnej časti pohrebiska, pričom v centrálnej časti pohrebiska je počet 

týchto hrobov menší ako smerom k jeho okrajovým častiam (obr. 72). V Chotíne IB je počet spoľahlivo určených 

hrobov nedospelých a juvenilných jedincov veľmi malý, ale ich zreteľná kumulácia sa ukázala v navzájom suse-

diacich kvadrantoch 18 a 19 v strede hlavnej časti pohrebiska (obr. 73).  
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22A 1       koráliky; praslen  

194A 1         

62B 1         

8B 1       koráliky; 3 prasleny; zrkadlo  

58B 1       praslen  

170aA 1       koráliky; džbán – kruh   

20A 1   x    koráliky; praslen, pečatidlo; váza – kruh  

142A 1   x       

255A 1   x    koráliky; praslen; miniatúrne nádoby  

27A 2   x    mušľa; džbán – kruh   

261A 2   x    koráliky; praslen, oker  

59B 2       koráliky, 2 mušle; praslen, 3 pečatidlá; váza – kruh   

141A 2          

162A 2       praslen, kamenná podložka   

288A 2          

208A 2       praslen   

123A 3    1    IA, IB – dospelé ženy 

25A 2  1     koráliky; 3 prasleny; miniatúrne nádoby, džbán – kruh (antropologicky) 

42A 2 3  x    praslen; džbán – kruh   

189aA 2 2      koráliky, nášivky; praslen    

26B 2 2      koráliky; praslen   

10bA 1 6         

60B  2      praslen, nôž   

30A  1         

26A    x    koráliky; praslen  

42B    x    koráliky; 4 prasleny; miniatúrna nádoba  

250bA    x    koráliky; praslen; džbán – ručne  

251A   2 x    korálik, 2 zvieracie zuby; 2 prasleny, kamenné drvidlo  

276A   1     koráliky; praslen, kamenná podložka  

239A   1       

227A   1     praslen  

238A   1       

2A   6  2   koráliky, br. závesok, 3 mušle; 2 prasleny, kamenná podložka  

130A     1   koráliky  

166A     1   koráliky  

29A      2   

45aA      1 mušľa; praslen; miniatúrna nádoba  

126A      1 koráliky; pečatidlo  

247bA           1     

7A 2      koráliky  

15A 2         

54B 2         

125A 1       koráliky  

192A 1          

147A 1     1 koráliky, praslen   

8A 1       koráliky   

170cA 1       nôž   

254A 1       nôž, 1 hrot šípu IA, IB – infans, juvenis 

196A 1        (antropologicky) 

131A 1 1    1 koráliky, bronz. špirálka   

20B  1    1 koráliky, brúsik, džbán – kruh   

188A  1      miniatúrna nádoba   

246A  2      korálik, oker  

113A     1   koráliky  

220A       x     koráliky, militáriá, konský postroj, britva, žena?/juvenis  

265       x         

24A      2   

21A 1     1   

223A 1         

168A 1   x    nôž, šidlo  

46B 1       militáriá; britva  

145A 2     x   6 koráliky, mušle z rodu Cypraea, praslen, nôž; muž?   

210A 2   x    militáriá, konský postroj   

13A     1 x     korálik, nôž, kostený predmet IA, IB – dospelí muži 

189bA   2     koráliky (antropologicky) 

2B    x    koráliky, praslen   

49B    x  2 korálik, militáriá, konský postroj, nôž, brúsik, šidlo   

12B  2  x    nôž  

18A   2             

 

Obr. 74 Chotín IA, IB. Kruhový šperk a spínadlá odevu – antropologicky určení jedinci (br. = bronzový, žel. = železný) 
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22A 1        kruhový šperk, koráliky  

25A 3        kruhový šperk, koráliky, ihlica; džbán – kruh, miniatúrne nádoby  

26A 1        koráliky, žel. tyčinky  

42A 1        kruhový šperk, žel. tyčinky; džbán – kruh  

45aA 1        kruhový šperk, mušľa  

111A 1        koráliky, zvierací zub, br. špirálky; miniatúrna nádoba   

124A 1        koráliky, mušľa, oker; váza – kruh, miniatúrna nádoba  

189aA 1        kruhový šperk, koráliky, nášivky  

208A 1        kruhový šperk  

227A 2        ihlica  

250bA 1        koráliky, žel. tyčinky; džbán – ručne   

251A 2        korálik, žel. tyčinky, zvieracie zuby, kamenné drvidlo   

255A 1        kruhový šperk, koráliky, žel. tyčinka; miniatúrne nádoby   

261A 1        kruhový šperk, koráliky, žel. tyčinka, oker   

16aB 1        koráliky   

26B 1        kruhový šperk, koráliky IA, IB – dospelé  

58B 1        kruhový šperk ženy 

8B 3        kruhový šperk, koráliky, zrkadlo (antropologicky) 

42B 4        koráliky, žel. tyčinka; miniatúrna nádoba   

43A 2   1    koráliky; váza – kruh   

60B 1   1    kruhový šperk   

2A 2  1      koráliky, žel. ihlice, mušle, br. závesok   

162A 1  2      kruhový šperk   

270A 1  1        

276A 1  1      koráliky, žel. ihlica  

31B 1  1        

20A 1 1 1      kruhový šperk, koráliky; váza – kruh  

59B 3 1       kruhový šperk, koráliky, mušle; váza – kruh  

126A  1       kruhový šperk, koráliky  

31A   1        

48A   2      váza – kruh   

225A     1           

40A   1 1    militáriá, konský postroj, 3 kamenné drvidlá  

13A    1    korálik, ihlica, kostený predmet  

119A    1    7 korálikov, militáriá, konský postroj  

122A    1      

138A    2      

145A 1     1     kruhový šperk, 41 korálikov, 3 mušle, žel. tyčinka; muž?   

2B 1           koráliky, žel. tyčinky; muž?    

170bA    1       

209A    3       

12B    1    2 br. krúžky, žel. tyčinka   

39B    1     IA, IB – dospelí  

40B    1     muži 

50aB    2    militáriá (antropologicky) 

61B    1       

226A    1       

168A    1 1   náramok, žel. tyčinky   

174A    1 1     

197A      1   militáriá, fragmenty korálikov; džbán – kruh  

49B    1 1 1 korálik, žel. tyčinka, militáriá, konský postroj, britva  

156A    1  1 militáriá  

44B    1  1 nákončie pošvy, konský postroj   

240A           1  korálik   

147A 1        kruhový šperk, koráliky  

176A 1        miniatúrna nádoba  

231A   1      koráliky   

146A    2    koráliky, 2 mušle; miniatúrna nádoba IA, IB – infans, juvenis 

170cA    1    kruhový šperk (antropologicky) 

199A    1       

254A    1    kruhový šperk, militáriá (1 hrot šípu)  

220A       1     koráliky, militáriá, konský postroj; britva; juvenis, žena?  

20B           1 kruhový šperk, koráliky; džbán – kruh   

Obr. 75 Chotín IA, IB. Predmety dennej potreby a nástroje, predmety nejasnej funkcie – antropologicky určení jedinci (br. = 

bronzový, žel. = železný) 
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25A ž 1        korálik  

28A ž 1        koráliky  

32A ž 1        kruhový šperk; miniatúrna nádoba  

33A ž 2          

35A ž 1        koráliky  

40A ž 3        kruhový šperk, koráliky, nášivky, 1 hrot šípu  

55A ž 1        kruhový šperk  

58A ž 1          

61A ž 2        kruhový šperk, koráliky  

66A ž 1        ihlice  

70A ž 1        koráliky  

80A ž 2          

93A ž 2          

95A ž 1          

100A ž 2        kruhový šperk   

111A ž 1        koráliky, žel. tyčinky   

133A k 1           

178A k 1        kruhový šperk, koráliky; miniatúrna nádoba    

179A k 1        kruhový šperk, koráliky; džbán – kruh   

244A k 1           

268A k 1           

289A k 1        koráliky, nášivka; miniatúrna nádoba   

95B k 1           

98B k 1         IA, IB 

74bB ž 3        kruhový šperk ženskí jedinci 

54A ž 1     1    (archeologicky) 

90B k 1     1   kruhový šperk   

14B ž 1  1   1   kruhový šperk, br. špirálky   

20A ž 1  1      koráliky   

112A ž 1  1   1   kruhový šperk, koráliky   

144A k 1  1      koráliky   

4B k 1  1      koráliky, žel. tyčinky   

76B k 2  1         

52A ž 1  1 1    kruhový šperk, ihlice; miniatúrna nádoba, krčah – kruh  

12A ž 1     1     kruhový šperk, koráliky   

23A ž 4 1       miniatúrne nádoby  

79B ž 4 1       kruhový šperk, 2 nášivky  

13A ž 1 3 1        

148A k 1 1 1      koráliky  

82B k 1 1 1      kruhový šperk, koráliky  

72A ž  1  1    kruhový šperk, mušľa, oker; miniatúrne nádoby  

82A ž  1  1      

39A ž  1  1    kruhový šperk, koráliky, 2 hroty šípov  

26A ž  1       kostený valcovitý predmet  

42A ž  2       koráliky, retiazka z br. krúžkov  

43A ž  1       koráliky, 1 hrot šípu  

292A k  1       miniatúrna nádoba  

77A ž   1        

73B ž   1        

70B k     3       oker   

173A k    1    kruhový šperk; jedinec vo veku maturus  

219A k    1    jedinec vo veku adultus – maturus  

5A ž    1    žel. tyčinka  

22A ž    1    militáriá, konský postroj  

69A ž    1      

83A ž    1    krúžková záušnica  

44A ž    1    6 korálikov  

50A ž    1      

88A ž    1    žel. tyčinka  

90A ž    1      

102A ž    1       

105A ž    1    žel. tyčinka   

109A ž    1    žel. tyčinky   

119A ž    1    militáriá   

233A k    1    kruhový šperk, 1 hrot šípu   

81B k    1    dlhý bojový nôž; miniatúrna nádoba   



 191 

29B ž    1    náramok   

84B ž    1       

62A ž    2       

67A ž    2    militáriá IA, IB 

68A ž    2    britva mužskí jedinci 

74A ž    2     (archeologicky) 

69B ž    2       

92B ž    2    jeden z nožov je bojový; váza – kruh   

81A ž    2−3    militáriá   

86A ž    2−3    zlatý krúžok, žel. tyčinka, militáriá, ihla    

94A ž    2       

110A ž 1   2    kruhový šperk, militáriá; dvojhrob?   

113A ž    2    miniatúrna nádoba  

248bA ž    1 1   minimálne 2 koráliky, krúžok, žel. tyčinky, militáriá  

101A ž    1 1     

269A k  2  2 1   náramok, žel. tyčinka, militáriá  

88B k    2−3 1   militáriá, mušľa  

41A k    3 1   žel. tyčinky, nákončie pošvy, britva  

91B k    4 1   britva  

87A ž   1 3 1 1 žel. tyčinky, žel. ihlice, militáriá  

92A ž    1  1   

68B k    1  1 militáriá  

89A ž      1   militáriá  

98A ž      1     

24A ž       1   

46B k     1       náramok, žel. tyčinka, militáriá, britva   

 

Obr. 76 Chotín IA, IB. Predmety dennej potreby a nástroje, predmety nejasnej funkcie – antropologicky neurčení jedinci (iba 

pohlavie) (ž = žiarový, k = kostrový, br. = bronzový, žel. = železný) 
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161A k 1     2     korálik  

11A ž 1           koráliky  

14A k 1             

17A k 1             

241A k 1             

284A k 1           koráliky  

94B k 1             

55B ž 1           antropologicky dospelý jedinec  

108A ž 2             

16B ž 2?             

21B ž 2           koráliky  

272A k 2              koráliky  

90B k 1       1  x koráliky  

58B ž 1       1    antropologicky dospelý jedinec  

55A ž 2       1      

179A k 2     1 1    koráliky; džbán – kruh  

112A ž 1   x    1  x koráliky; kamenná podložka  

4B k 2   x    1    koráliky  

82B k 1 1  x  2 2    korálik; kamenná podložka   

12A ž 1 2      1 1           

39A ž 1 1      1 1   koráliky; 2 hroty šípov   

61A ž 1 1      2    koráliky   

178A k 1 1      1    koráliky; miniatúrna nádoba   

74bB ž 1 1      3       

233A k 1 1       1   1 hrot šípu   

74aB ž 2 1  x           

76A ž 1 1  x        koráliky; zrkadlo   

85A ž 2  1            

52A ž 1 1 3 x 1   1 1   spona; kamenná podložka; miniatúrna nádoba IA a IB 

91A ž  1 1         koráliky ženskí jedinci 

32A ž  1      1    miniatúrna nádoba (archeologicky) 

40A ž  1      3    koráliky, 2 nášivky; 1 hrot šípu   

72A ž  1      1 1   mušľa; oker; miniatúrne nádoby   

14B ž  1      1  x 2 bronz. špirálky; kamenná podložka   

60B ž  2      1 1   antropologicky dospelý jedinec   

79B ž  2       5     2 nášivky   

108A k  1          koráliky   

13B k  1             

51B ž  2             

34A ž  2          koráliky  

49A k   2               antropologicky dospelý jedinec   

181A k  2             kančí kel  

66A ž   3     1      

75A ž   1         koráliky  

59A ž   1   1     koráliky  

65A ž   1 x        korálik  

265A k    x          

273A k    x          

111A ž    x     1     koráliky   

100A ž     1   2      

109aA k     3       koráliky; kamenná podložka  

217A k     1         

21A ž      2     koráliky  

60A ž      1     koráliky; miniatúrne nádoby  

12A k      2     koráliky; džbán – kruh  

104A k      4       

134A k      2     koráliky  

85B k           1       koráliky   

173A k 2        1   antropologicky dospelý jedinec  

29B ž 1        1     

269A k 1   x    2 2 x militáriá  

5A ž    x     1      

105A ž    x     1      

109A ž    x     1    IA a IB 

41A k    x     3 x nákončie pošvy; britva mužskí jedinci 

248bA ž    x 1    1   minimálne 2 koráliky; militáriá (archeologicky) 

86A ž    x  1  2−3   militáriá; ihla  

87A ž   3 x     3 x militáriá; kamenná podložka  

88A ž   1      1     

83A ž           1   1       

 

Obr. 77 Chotín IA, IB. Kruhový šperk a spínadlá odevu – antropologicky neurčení jedinci (iba pohlavie) 
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111 47 39 5 2 1   bronzové špirálky, zvierací zub   

170a 169 22 1 146      

189a 78 9 58 11      

261 19 13 5 1       

20 36 34 2        

166 31 30  1       

25 19 17 2     bronzová špirálka   

22 14 1  13       

130 9 6 3      

IA – dospelé ženy 

(antropologicky) 

43 7 4 3       

107 6 5  1       

255 5 1 4        

26 4 2  2       

276 4 3  1       

114 3 3 1       

139 62 62        

124 25   25     mušľa   

250b 25 25        

2 13 13      mušle   

126 3 3        

251 1 1         2 zvieracie zuby   

220 5 3 1 1    žena?/juvenis  

115 4 1 3  1     

147 27 24 3       

131 13 4 9       

236 7 5 2     žena/juvenis  

205 5 2 3     žena/juvenis   

266 4 1 3     žena/juvenis   

231 3 1 2      
IA – infans, juvenis 
(antropologicky) 

146 30 30        

7 24 24         

8 13 13         

16b 11 11         

16a 9 9        

113 5    5      

125 2   2       žena/juvenis   

287 1 1             

246 1         1     

189b 26 x 5 x    21 hlinených a jantárových korálikov  

120 7 4 2 1      

119 7 6  1       

145 41 41         muž?/maturus; pravdepodobne žena IA – dospelí muži 

129 9         9 muž?/adultus – maturus; pravdepodobne žena  

240 1    1       

13 1 1        

197       x     zlomky jantárových korálikov   

 

Obr. 78 Chotín IA. Zastúpenie korálikov v hroboch antropologicky určených jedincov 
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35 12 2 8      2 koráliky z neznámeho materiálu   

16a 122 19 103        

59 20   10 10    mušle  IB – dospelé ženy 

42 18 16 2        

15 8   8        

26  x      minimálne 4 exempláre   

8 3   3           

63 40 38 1 1       

52 15 8  7    žena/juvenis IB – nedospelí 

41 13 11      2 koráliky z neznámeho materiálu   

20 2 1 1 1         

2 18 15 3       m?/adultus – senilis, pravdepodobne žena IB – dospelí muži 

49 1 1             

 

Obr. 79 Chotín IB. Zastúpenie korálikov v hroboch antropologicky určených jedincov 
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179A k 97 63 2 31 1     

97B k 28 12 5   11 olovené koráliky  

40A ž 16 1 13 2      

39B ž  3 x 1    počet sklenených korálikov je neznámy   

60A ž 20 3 15   2 strieborné koráliky   

20A ž 13 8 4     jeden korálik z neznámeho materiálu   

178A k 140   134 6       

175A k 86    83  3 strieborné koráliky   

289A k  3 x     minimálne 50 sklenených korálikov   

7B k 31 26 5        

11A ž 23 9 14        

109A k 22 21    1 olovený korálik   

24B   19 8 11        

28A ž 14 11      3 koráliky z neznámeho materiálu   

15A ž 12   10   2 zlaté koráliky  

89B   11 9  2       

48B   9 6 3        

34A ž 8 6 2        

76A ž 7 6  1       

12A k 6   1  5   koráliky zo stavcov ryby IA, IB – ženy 

43A ž 5 2 3         

85B   4 3  1       

35A ž 3 2 1        

200A k 3 1   1      

82B   2    1  1 bronzový korálik  

18A ž 41   41        

108A k 33   33        

201A k 33 33         

144A k 17 17         

42A ž 13 13         

272A k 10 10         

111A ž 7 7         

59A ž 3 3        

70A ž 3        3 koráliky z neznámeho materiálu   

148A k 3   3       2 bronzové špirálky   

12A ž 2   2           

61A ž 2  2       

91A ž 2   2       

21A ž 1   1           

110A k 13 13         

134A k 6 6             

112A ž 3 3             

103A k 2 2       IA, IB – nedospelí 

112A k 2 2         

127A k 1 1         

161a k 1 1             

 

Obr. 80 Chotín IA, IB. Zastúpenie korálikov v hroboch antropologicky neurčených jedincov 



 195 

5.5. ZHRNUTIE 

Identifikácia pohlavia, príp. aj veku pochovaných jedincov na základe ich hrobovej výbavy, čiže čisto archeo-

logickým spôsobom, má tiež svoje početné úskalia. Vzhľadom na to, že mnohé kategórie a typy nálezov nemôžeme 

v podmienkach chotínskych pohrebísk považovať za atribúty výlučne jedného z oboch pohlaví, či len dospelých, 

alebo detí a mladistvých, sme jednak nemohli archeologicky spoľahlivo určiť pohlavie všetkých jedincov, ktorí 

neboli podrobení antropologickej analýze, jednak musíme pri tých pochovaných, ktorých pohlavie sme definovali 

len pomocou ich hrobových príloh, rátať s možnými nepresnosťami v našich určeniach. Výhodou oboch analyzo-

vaných pohrebísk je však nepochybne antropologické vyhodnotenie aspoň základných biologických parametrov 

ako pohlavie a vek, zrealizované pri takmer polovici všetkých hrobov, čím máme k dispozícii na účely spoľahli-

vého definovania typických mužských a ženských príloh štatisticky pomerne reprezentatívny súbor hrobových 

celkov. Táto skutočnosť nám do značnej miery nielen uľahčuje, ale aj spresňuje archeologické určenia pohlavia 

pochovaných jedincov. Zároveň, zistené výsledky analýzy chotínskych pohrebísk môžeme porovnať s pozorova-

niami, ktoré sme zrealizovali na niektorých pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku.  

Na základe existencie či absencie preukázateľnej väzby k určitému pohlaviu či vekovej kategórii pochovaných 

jedincov môžeme jednotlivé prílohy, ktoré tvorili inventár hrobov na chotínskych pohrebiskách, rozdeliť do troch 

kategórií:  

1. prílohy, ktoré majú výlučnú väzbu iba na jedno pohlavie – tzv. typické ženské a mužské atribúty hrobového 

inventára, ktoré v archeologickom materiáli umožňujú jednoznačnú identifikáciu pohlavia, príp. aj veku pocho-

vaného jedinca, a to často dokonca aj bez prítomnosti ďalších sprievodných nálezov; zdá sa však, že iba pomerne 

malá časť hrobových príloh mala takúto pohlavne špecifickú dôležitosť (u mužov zbrane, konský postroj a britvy, 

u žien prasleny, hlinené pečatidlá a ploché kamenné podložky),  

2. prílohy, ktoré síce poukazujú na zmiešaný výskyt v hroboch oboch pohlaví, príp. aj dospelých a nedospelých 

jedincov či mladistvých, ale aj naďalej sú preferované iba jedným z pohlaví; pomerne jednoznačné určenie pohlavia 

a veku pochovaných osôb na základe takýchto príloh je však možné iba so zreteľom na ich sprievodný inventár,  

3. prílohy bez väzby na pohlavie či vek pochovaných osôb, ktoré tak neumožňujú vyjadriť sa k možnému 

pohlaviu, príp. veku jedincov. 

Zatiaľ čo militáriá a konský postroj môžeme považovať za jednoznačný mužský atribút, šperk a súčasti odevu 

poukazujú na zmiešaný výskyt, pretože ich nosili nielen ženy, ale aj muži či osoby vo veku infans a juvenis. Ozdo-

by tela však môžu byť pomerne signifikantným ukazovateľom pohlavia či veku jedinca v prípade, ak si ich všíma-

me vo vzťahu k ich počtu a spoluvýskytu s ďalšími typmi šperku. Z iných kategórií nálezov, presnejšie predmetov 

dennej potreby a nástrojov, ako aj predmetov nejasnej funkcie a toaletných predmetov môžeme za jednoznačný 

atribút iba jedného z pohlaví, v danom prípade dospelých žien pokladať praslen, hlinené pečatidlo, dutý kostený 

valcovitý predmet – schránku na uchovávanie kozmetických prípravkov, plochú kamennú podložku a bimetalické 

zrkadlo s bočnou rúčkou a u mužov sa uvedené týka iba kamenných brúsikov so závesných otvorom a dvojdiel-

nych britiev. Železné nože opäť vykazujú zmiešaný výskyt s výraznejšou väzbou na hroby dospelých mužov. 

V ich prípade platia tie isté konštatovania ako pri šperku a spínadlách odevu. Keramika v podmienkach oboch 

pohrebísk nevykazuje, až na miniatúrne nádoby, žiadnu výraznú väzbu či na pohlavie, alebo vek pochovaných 

jedincov, hoci pri niektorých keramických tvaroch zaznamenávame ich isté preferovanie jedným z pohlaví. Ak sa 

však keramické nádoby vyskytli v hrobe bez ďalšieho sprievodného inventára – drobných predmetov, vyrobe-

ného z kovu či z iného materiálu, archeologicky určiť pohlavie pochovaného jedinca je prakticky nemožné.  

Ak pri pokuse definovať typické ženské či mužské prílohy obrátime našu pozornosť aj na iné možné, skôr ne-

priame ukazovatele pohlavia, príp. veku pochovaných osôb, než iba na hrobový inventár, napríklad ako na polohu 

kostrových pozostatkov v hrobe, rozmery hrobových jám či veľkosť a typ použitej keramickej urny, potom pre 

antropologicky a archeologicky určené hroby nemôžeme na chotínskych pohrebiskách pri uvedených prvkoch 

pohrebného rítu konštatovať výraznú väzbu na konkrétne pohlavie, príp. vekovú kategóriu (pozri kapitolu 6).  

V kostrových hroboch bola najrozšírenejším spôsobom uloženia jedincov skrčená poloha na  pravom boku, 

nasledovaná vystretou polohou na chrbte. Ostatné spôsoby uloženia sú v podmienkach oboch pohrebísk zriedkavé. 

Ani jeden z oboch základných spôsobov uloženia pochovaných jedincov do hrobu sa tu však neuplatňoval pred-

nostne s ohľadom na ich pohlavie, príp. vek. Zdá sa iba, že pri pohreboch detí sa vystretá poloha na chrbte apli-

kovala o niečo častejšie než skrčená poloha na boku. Deti a mladiství neboli pochovávaní len v kombinovanej 

polohe či v polohe v sede, alebo na bruchu.  

Metrické údaje hrobových jám môžu slúžiť ako nepriamy indikátor veku pochovaného jedinca len v prípade, 

ak si ich všímame vo vzťahu k spôsobu uloženia kostrových pozostatkov a preukazné výsledky majú iba na po-

hrebisku Chotín IA, kde sa jamy detských hrobov vyznačujú v priemere menšími rozmermi, než je to pri hroboch 

dospelých. Naopak, v Chotíne IB sa rozmery hrobových jám nedospelých jedincov takmer nelíšia od hrobov dospe-

lých. Podobné zistenia platia aj pre niektoré iné vekerzugské pohrebiská, ako napríklad pre pohrebisko Nyáregyhá-

za, kde sa len časť detských hrobov vyznačovala jamami s malými metrickými údajmi a hroby mladistvých mali 
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rovnaké rozmery jám ako dospelí jedinci (Kisfaludi, 2004). Zdá sa však, že na poslednom spomenutom po-

hrebisku boli rozmery hrobových jám podmienené nielen vekom a spôsobom uloženia jedinca do hrobu, ale aj 

prítomnosťou či absenciou keramického inventára, keď hroby bez keramiky sa vyznačovali menšími rozmermi než 

hroby obsahujúce keramické prílohy.  

Ani analýza typu a veľkosti urny pri žiarových hroboch neukázala na oboch pohrebiskách žiadne zreteľné aso-

ciácie na pohlavie či vek pochovaných jedincov, čo je však nemalou mierou spôsobené aj takmer úplnou absenciou 

antropologicky určených žiarových hrobov. Ako urny sa tu používali nádoby, ktorých tvary boli bežne zastúpené 

v keramickom repertoári vekerzugskej kultúry, a to veľké vázy, stredne veľké a veľké hrnce a občas aj misy. Iba na 

pohrebisku Chotín IA sa ukázalo, že zatiaľ čo misa vo funkcii keramickej urny sa častejšie vyskytla v hroboch spo-

lu s s typickými ženskými prílohami, hrniec, naopak, v hroboch s charakteristickými mužskými atribútmi. V žiaro-

vom hrobe 58/61 v Chotíne IB však boli v hrnci deponované kremačné zvyšky dospelej ženy (tab. 105: 9).  

Ako pomerne spoľahlivý ukazovateľ rámcového veku pochovaného jedinca – dospelý či nedospelý sa v pod-

mienkach oboch pohrebísk ukázali vnútorné priemery náramkov, ale iba za predpokladu, že boli vyrobené na mieru 

jedincom, ktorí ich mali nosiť. Zaujímavé je zistenie, že bronzové náramky z detských hrobov sa vyznačujú nielen 

menšími vnútornými priemermi ako exempláre z hrobov dospelých jedincov, ale nevykazujú ani stopy opo -

trebovania, ktoré pomerne často zaznamenávame tak na náramkoch, ako aj na hadovitých záušniciach dospelých 

osôb, a ktoré tak svedčia o ich pomerne dlhom používaní.  

 

 archeologické určenie antropologické určenie dokopy 

dospelé ženy 56 65 121 

dospelí muži 28 36 64 

dospelí s neurčeným pohlavím 0 9 9 

deti a mladiství 22? 45 67 

 106 155 261 

 
Obr. 81 Chotín IA. Absolútna početnosť antropologicky a archeologicky určených jedincov vo vzťahu k pohlaviu 

a veku  

 

Pri porovnaní absolútnej početnosti antropologicky a archeologicky určených dospelých jedincov v závislosti 

od ich pohlavia je v Chotíne IA badateľná v oboch kategóriách takmer dvojnásobná prevaha žien nad mužmi. 

Počet ženských jedincov je vyšší aj na pohrebisku Chotín IB, ale dvojnásobne vyšší je iba v kategórií archeolo-

gicky určených hrobov. Pomer počtu hrobov detí a mladistvých k pomeru počtu hrobov dospelých mužov je na 

oboch pohrebiskách vyrovnaný, iba v Chotíne IA pozorujeme mierny odklon v prospech nedospelých jedincov 

(obr. 81, 82). 

 

  archeologické určenie antropologické určenie dokopy 

dospelé ženy 17 11 28 

dospelí muži 6 8 14 

dospelí s neurčeným pohlavím 0 11 11 

deti a mladiství 0 7 7 

 23 37 60 
 

Obr. 82 Chotín IB. Absolútna početnosť antropologicky a archeologicky určených jedincov vo vzťahu k pohlaviu 

a veku  
  

Porovnanie zistení týkajúcich sa typických mužských a ženských príloh, čiastočne aj príloh detí a mladistvých 

na chotínskych pohrebiskách s inými vekerzugskými pohrebiskami na Slovensku a vo východnom Maďarsku 

v značnej miere sťažuje niekoľko okolností, predovšetkým v mnohých ohľadoch nedostatočná úroveň publikovania 

väčšiny pohrebiskových lokalít. Časť z nich totiž doteraz nebola odborne publikovaná buď vôbec, alebo ak áno, 

potom bol zverejnený iba malý výber hrobových celkov. Ďalším negatívom sú nateraz chýbajúce kompletne pre-

skúmané pohrebiská a pri väčšine pohrebísk, známych predovšetkým zo starších archeologických výskumov,  

v prvom rade absencia antropologických vyhodnotení biologických parametrov pochovaných jedincov. Antropo-

logické určenia aspoň z prevažnej časti hrobov máme k dispozícii napríklad z pohrebiska Orosháza -Gyopáros 

(Juhász, 1976), pravdepodobne tiež z pohrebísk Törökszentmiklós-Surján (Csalog – Kisfaludi, 1985) a Nógrád-

kövesd (Patay, 1955),
306

 s určitosťou z pohrebiska Nyáregyháza (Kisfaludi, 2004), ako aj v prípade malej časti 

publikovaných hrobov z pohrebísk Csanytelek-Újhalastó (Galántha 1981; 1986), Algyő (Bende, 2003), Abony 

                                                                 
306 Opisy nálezových okolností jednotlivých hrobov síce obsahovali aj určenia pohlavia a veku pochovaných jedincov, ale v pub-

likáciách nie sú uvedené údaje o antropológoch, ktorí kostrové pozostatky z týchto pohrebísk podrobili antropologickej 
analýze.  



 197 

(Polgár, 2007), Dédestapolcsány-Verebce-tető (F. Tóth, 2012) a Tiszalök-Börtön (Scholtz, 2012).
307

 V prípade 

pohrebiska Tápiószele antropologický materiál z výskumov z rokov 1938 a 1941 (dohromady 119 hrobov) vy-

hodnotila a publikovala O. Bottyán (1943). Podrobnejšia antropologická analýza série ďalších jedincov z tohto 

pohrebiska bola publikovaná len nedávno (Fóthi – Berner – Évinger, 2006).
308

 Z doteraz komplexne nepubliko-

vaného pohrebiska Szabadszállás-Józan (Horváth, 2001) boli uverejnené aspoň výsledky antropologických analýz 

(Desző, 1966). Pozorovania na vybraných relevantných pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo východnom 

Maďarsku, presnejšie na pohrebisku Szentes-Vekerzug (Párducz, 1952; 1954; 1955), Orosháza-Gyopáros (Juhász, 

1976), Nyáregyháza (Kisfaludi, 2004), Törökszentmiklós-Surján (Csalog – Kisfaludi, 1985) a Tápiószele (Párducz, 

1966) priniesli nasledujúce zistenia (obr. 83): 

1. Militáriá a konský postroj môžeme na všetkých uvedených pohrebiskách považovať za pomerne spoľahlivý 

mužský atribút. Ani na jednom z pohrebísk, s výnimkou pohrebísk Szentes-Vekerzug a Vámosmikola-Istvánma-

jor,
309

 kde v hroboch dospelých žien iba ojedinele registrujeme bronzové hroty šípov, sa zbrane či predmety priamo 

späté s jazdectvom nenašli v žiadnom z hrobov, ktoré boli preukázateľne určené ako ženské či detské. Ako jednu 

z mála výnimiek z uvedeného, takmer „železného“ pravidla tu môžeme uviesť žiarový hrob 59 z Algyő, ktorý 

antropológ určil ako ženský a ktorý obsahoval kompletnú garnitúru konského postroja – železné zubadlo a štyri 

bronzové faléry s jedným uškom na spodnej strane (Bende, 2003, 65, obr. 5, 6).  

2. Aj toaletné predmety môžeme priradiť k prídavkom s jednoznačnou väzbou iba na jedno z pohlaví. Ako do-

kladajú pohrebiská Orosháza-Gyopáros a Nyáregyháza, britvy boli vždy výlučným vlastníctvom dospelých mužov 

a na rozdiel od pohrebiska Chotín IA, ich prítomnosť v hroboch juvenilných jedincov tu nebola bezpečne preuká-

zaná. Typickým ženským toaletným predmetom sú bezpochyby zrkadlá s bočnou rúčkou, nájdené na pohrebisku 

Törökszentmiklós-Surján.  

3. Podobne aj časť predmetov dennej potreby a nástrojov, ale aj predmetov neznámej funkcie môžeme zaraďo-

vať k spoľahlivým indikátorom pohlavia a veku pochovaných jedincov, keď sa ako jednoznačný ženský atribút 

javia prasleny, hlinené pečatidlá a ploché kamenné podložky a k jednoznačným ukazovateľom mužského pohlavia 

môžeme priradiť kamenné brúsiky a železné šidlá. Zatiaľ čo hlinené pečatidlá sa našli výlučne v hroboch dospe-

lých žien
310

 a kamenné brúsiky a železné šidlá len v hroboch dospelých mužov, výskyt praslenov a plochých  

kamenných podložiek na pohrebiskách Nyáregyháza a Törökszentmiklós-Surján sporadicky zaznamenávame aj 

v inventári hrobov dospelých mužov a nedospelých jedincov.
311

 Minimálne v prípade výskytu praslenov v muž-

ských hroboch sa zdá, že ich mohli mužom do hrobu vkladať blízki príbuzní, príp. prasleny mohli vyjadrovať 

symbolickú prítomnosť ženy – manželky v hrobe. Na všetkých pohrebiskách však platí to isté ako v Chotíne IA 

a IB, že vzájomná kombinácia praslenu, pečatidla a plochej kamennej podložky je charakteristická výhradne pre 

dospelé ženy. Unikátny je žiarový hrob 2 z Orosházy-Gyopáros, ktorého inventár pozostával až zo siedmich hli-

nených pečatidiel s rôznou výzdobou na pečatnej ploche, z troch praslenov, plochej kamennej podložky, kombi-

nácie železného náramku a párovo nosených hadovitých záušníc, doplnených pravdepodobne o dva bronzové 

pásikové prstene a o niekoľko sklenených korálikov s vrstvenými očkami (Juhász, 1976, 231, obr. 1: 1 – 14). 

V podmienkach vekerzugskej kultúry ide bezpochyby o jeden z najbohatších ženských hrobov. Z hľadiska po-

hlavia a veku pochovaných jedincov rovnaké sú aj konštatovania týkajúce sa výskytu zdobených a nezdobených 

praslenov, pretože v ženských hroboch nachádzame zdobené aj nezdobené exempláre, kým v detských a mužských 

hroboch sa ich výskyt obmedzuje iba na nezdobené exempláre. Zaujímavé je zistenie, že na pohrebisku Szentes-

Vekerzug prasleny vykazujú výrazne vyššie zastúpenie v žiarových než v kostrových hroboch a v Orosháze-Gyo-

páros sa hlinené pečatidlá vyskytli len v žiarových hroboch. Nie celkom jednoznačný a homogénny obraz pozo-

rujeme pri železných nožoch, keďže v prípade ich súvislosti s inventárom pochovaných jedincov vo vzťahu k ich 

pohlaviu a veku tu zaznamenávame dve nasledujúce situácie. Na pohrebiskách Orosháza-Gyopáros a Törökszent-

                                                                 
307 Do skupiny pohrebísk s uskutočnenými antropologickými analýzami môžeme zaradiť aj pohrebisko Szentlőrinc (Jerem, 

1968), ktoré však nepatrí vekerzugskej kultúre, ale ide o mlado- a neskorohalštatské pohrebisko v juhovýchodnej Panónii 
s doloženými vplyvmi z vekerzugského prostredia.  

308 V poslednej spomenutej publikácii bola antropologicky vyhodnotená len malá časť hrobov z daného pohrebiska (dohromady 
118 pohrebov), z nich prevažná časť bola na základe inventárnych čísel analyzovaných kostrových pozostatkov priradená 
číslam hrobov žiarových. Avšak, napríklad kompletne zachovaná lebka s inventárnym číslom 4283 bola priradená hrobu 
105, ktorý bol nepochybne žiarový (Fóthi – Bernert – Évinger, 2006, 68, obr. 1/a, b, c; Párducz, 1966, 46). V niektorých 
žiarových, ako aj kostrových hroboch boli podľa antropologického posudky pochovaní viacerí jedinci (Fóthi – Bernert – 
Évinger, 2006, 68 nn.).  

309 V kostrovom hrobe 48 vo Vámosmikole-Istvánmajor boli dva bronzové hroty šípov použité ako súčasti náhrdelníka a jeden 
ako súčasť náramku dospelej ženy (Laczus – Párducz, 1969, 223, tab. 57: 2, 3). 

310 Na pohrebisku Nyáregyháza (Kisfaludi, 2004) úplne chýbajú hlinené pečatidlá vo výbave hrobov, čo však môže súvisieť 
aj s tým, že pohrebisko nebolo preskúmané kompletne, ale odborne bola zachytená iba jeho časť. Na pohrebisku Tápiószele 
je počet hlinených pečatidiel v žiarových hroboch až dvojnásobne vyšší než v hroboch kostrových, pričom aj tu pozorujeme 
ich výraznú asociáciu s ozdobami tela (Párducz, 1966). 

311 Kostrový hrob 8 na pohrebisku Nyáregyháza s pochovaným mladším mužom vo veku adultus obsahoval okrem dvoch frag-
mentárne zachovaných nožov aj jeden praslen (Kisfaludi, 2004, 168, tab. 7: 3, 6, 7). 
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miklós-Surján sa vyskytli len vo výbave dospelých mužov a na zvyšných dvoch pohrebiskách síce nie sú doložené 

v detských hroboch, ale zriedka tu tvorili súčasť hrobového inventára dospelých žien. V takom prípade sa však 

vždy iba jeden nôž vyskytoval spolu s praslenom, zatiaľ čo prítomnosť dvoch či viacerých železných nožov 

registrujeme len v hroboch dospelých mužov.  

4. Nanajvýš zaujímavé sú zistenia týkajúce sa spínadiel odevu v podobe ihlíc a spôn, ktoré máme bezpečne 

doložené len na pohrebisku Szentes-Vekerzug a v prípade ihlíc aj v Nyáregyháze. Na oboch pohrebiskách bez  

výnimky tvorili súčasť kroja dospelých žien. To isté sa týka aj nášiviek, ktoré na základe pozorovaní z pohrebiska 

Szentes-Vekerzug zdobili výhradne odev osôb ženského pohlavia. 

5. Ozdoby tela predstavujú z hľadiska ich väzby na určité pohlavie či vek jedinca značne heterogénnu kategó-

riu nálezov a prevažná väčšina typov šperku tak vykazuje zmiešaný výskyt v hroboch oboch pohlaví, či dospe-

lých a nedospelých jedincov. Za jednoznačný, resp. výlučný atribút dospelých osôb ženského pohlavia môžeme  

s výnimkou pohrebiska Orosháza-Gyopáros pokladať ozdoby hlavy v podobe záušníc, tak hadovitých, ako aj krúž-

kových. Záušnice sa na poslednom spomenutom pohrebisku síce výnimočne vyskytli aj v hroboch mužov a detí, 

nikdy sa však nenosili v kombinácii s náramkami, ako to bolo príznačné výlučne pre dospelé ženy. Hadovité zá-

ušnice tu až na jeden kostrový hrob pochádzajú výlučne iba zo žiarových hrobov, a ako sa zdá, pre pohrebisko 

Orosháza-Gyopáros je o niečo frekventovanejšie ich samostatné nosenie než nosenie párové. Aj na pohrebisku 

Algyő hadovité a krúžkové záušnice patrili k ozdobám hlavy dospelých žien (Bende, 2003, 66 nn., obr. 3: 2, 3, 7: 

2, 3). Z ozdôb horných končatín sú prirodzene najpočetnejšie zastúpené náramky, ktoré, hoci ich nosili nielen ženy, 

ale aj muži či deti, sú spravidla typické pre kroj dospelých žien. Ženský kroj sa vyznačuje ich párovým nosením, 

kým v hroboch mužov a detí vždy zaznamenávame iba jeden náramok. Pre hroby dospelých žien na pohrebisku 

Szentes-Vekerzug je v ich inventári obzvlášť charakteristický výskyt malého kruhového šperku v podobe prsteňov, 

čo v podmienkach vekerzugskej kultúry môžeme v rámci ženských krojov považovať za istú lokálnu zvláštnosť. 

Typologicky a materiálovo najrozmanitejšie sú na vekerzugských pohrebiskách bezpochyby ozdoby hrdla, ku 

ktorým patria koráliky, závesky a schránky mäkkýšov, najmä z rodu Cypraea. Najmenej početné sú závesky v po-

dobe zvieracích zubov, nájdené na pohrebisku Szentes-Vekerzug iba v hroboch dospelých mužov. Nálezy záves-

kov zo schránok mäkkýšov z rodu Cypraea na sledovaných pohrebiskách poukazujú na rozdiel od chotínskych 

pohrebísk na ich zmiešaný výskyt tak v hroboch dospelých žien, ako aj nedospelých jedincov a na pohrebisku 

Orosháza-Gyopáros je ich pomer v ženských a detských hroboch dokonca vyrovnaný (50 : 50). Pri náhrdelníkoch 

sa zdá, že kým v ženských hroboch pozostávali zo sklenených, hlinených, jantárových a kovových korálikov, 

s výnimkou pohrebiska Szentes-Vekerzug nie sú koráliky v mužských hroboch zastúpené vôbec.
312

 Napríklad na 

pohrebisku Orosháza-Gyopáros zaznamenávame takmer výlučný výskyt korálikov v kostrových hroboch, z nich 

približne polovica patrila dospelým ženám a polovica nedospelým jedincom. Na pohrebisku  Nyáregyháza sú 

náhrdelníky zložené iba zo sklenených korálikov, príznačné len pre dospelé ženy. Náhrdelníky detí a mladist-

vých sa vyznačujú menšou variabilitou typov korálikov, ako aj materiálov použitých pri ich zhotovení, z ktorých 

sa spravidla používalo sklo a keramická hmota. Problematickým v prípade všetkých hodnotených pohrebísk je 

však správne určenie materiálu, z ktorého boli koráliky vyrobené, a to najmä odlíšenie sklenených korálikov od 

hlinených, čo je sťažené absenciou príslušných prírodovedeckých analýz, tak aj často ich nedostatočným opisom 

v publikáciách. Osobitné postavenie medzi pohrebiskami vekerzugskej kultúry zaujíma pohrebisko Tápiószele, 

kde bola zistená absencia náramenného šperku a ozdôb hrdla v podobe korálikov v hroboch so zbraňami, súčas-

ťami konských postrojov a železnými šidlami (Párducz, 1966). Zdá sa tak, že pre dané pohrebisko môžeme 

uplatniť striktné členenie na hroby so šperkom (bez zbraní) a na hroby so zbraňami a konským postrojom (bez 

šperku).  

6. Ani na jednom z pohrebísk nemôže byť keramika považovaná za spoľahlivý ukazovateľ pohlavia a veku 

pochovaných jedincov a vzájomné porovnanie jednotlivých pohrebísk ukázalo isté lokálne zvláštnosti. Zatiaľ čo 

na pohrebisku Orosháza-Gyopáros sú misy na rozdiel od chotínskych pohrebísk veľmi frekventovaným keramic-

kým tvarom práve v ženských hrobov a nie sú vôbec doložené v hroboch detí, na pohrebisku Nyáregyháza, podob-

ne ako aj Chotín IA a IB, sú v ženských hroboch preferované predovšetkým džbány vyrobené na kruhu. Výraznú 

asociáciu miniatúrnych nádob s dospelými osobami ženského pohlavia potvrdzujú pozorovania z pohrebiska 

Törökszentmiklós-Surján. Zloženie keramického inventára na pohrebisku Nyáregyháza vykazuje značné podob-

nosti so susedným pohrebiskom Tápiószele (Párducz, 1966) a tieto spočívajú najmä v častej kombinácii mís  

s džbánkami, z nich predovšetkým z misy vyrobenej v ruke a z džbánku vyrobeného na kruhu. Takéto kombinácie 

sú na pohrebisku Nyáregyháza charakteristické výlučne pre hroby dospelých jedincov a jedinou výnimkou je det-

ský kostrový hrob 43, obsahujúci malú misu a miniatúrny džbánok, obe vyrobené v rukách, čiže akúsi zmenšenú 

verziu keramického setu dospelých (Kisfaludi, 2004, tab. 15: 16, 18). Podobnosti tohto pohrebiska s pohrebi-

                                                                 
312 Pohrebisko Nyáregyháza sa vo všeobecnosti vyznačuje veľmi malým počtom korálikov nielen v detských hroboch, ale tiež  

aj v hroboch dospelých žien (Kisfaludi, 2004). Podobné zistenia sa vzťahujú aj na pohrebisko Tápiószele, kde sa jednak 
vyskytlo málo hrobov, v ktorých inventári boli koráliky zastúpené, a jednak ich počet v rámci jedného nálezového celku je 
veľmi malý. Veľmi nízky počet korálikov je tu príznačný najmä pre žiarové hroby (Párducz, 1966).  
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skom Chotín IA pozorujeme vo výskyte malých váz s plastickou výzdobou na vydutí v inventári ženských hrobov, 

ktoré ukazujú na vplyvy z prostredia halštatskej kultúry (ibidem, tab. 10: 8, 11: 15, 13: 8). 

Uvedené zistenia týkajúce sa typických ženských a mužských, ako aj detských príloh na niektorých pohrebis-

kách vo východnom Maďarsku ukázali, že v podmienkach vekerzugskej kultúry existovali výrazné spoločné ten-

dencie vo výbere jednotlivých zložiek hrobového inventára podľa pohlavia a veku pochovaných osôb, najmä čo 

sa týka drobných predmetov – militárií, súčastí konských postrojov, ozdôb tela, súčastí a ozdôb odevu, predmetov 

dennej potreby a predmetov nejasnej funkcie a zároveň tak potvrdili správnosť nami uskutočnených archeolo-

gických určení pohlavia, príp. veku jedincov pochovaných na chotínskych pohrebiskách. Zdá sa, že zatiaľ čo pri 

zbraniach, konskom postroji, súčastiach kroja, pracovných nástrojoch a pri predmetoch nejasnej funkcie existo-

vali v rámci vekerzugskej kultúry v zložení hrobového inventára podľa pohlavia a veku osôb pravidlá viac-menej 

všeobecne platné pre celé územie jej rozšírenia, tak pri výbere keramických príloh sa uplatňovali lokálne podmie-

nené zvyklosti a špecifiká miestnych vekerzugských komunít. Pri interpretácii zistených rozdielov v zložení hrobo-

vého inventára však treba mať na pamäti aj to, že jednotlivé pravidlá, uplatňujúce sa pri výbere určitého predmetu, 

sa v rámci sledovanej kultúry mohli navzájom odlišovať nielen regionálne, ale mohli podliehať aj časovým zmenám.  

Ako ukazujú niektoré jemnejšie datované hrobové celky z chotínskych pohrebísk (pozri kapitolu 9), je zrejmé, 

že celkový charakter inventára hrobu, resp. výber jednotlivých príloh, ktoré ho tvorili, bol podmienený tiež chro-

nologicky. Uvedené zistenie sa týka niektorých typov militárií, toaletných predmetov, niektorých pracovných  

nástrojov a súčastí odevu. Hroty šípov sa v hroboch síce vyskytujú počas celej existencie oboch pohrebísk, ale sú 

typické najmä pre 6. stor. pred Kr. (vývojové fázy I a II) a v priebehu stupňa HD3, príp. LTA sa v hroboch obja-

vujú len zriedkavo (fáza III). Rovnaké konštatovanie platí aj pre súčasti konských postrojov, ktoré sa vo svojom 

výskyte hojnejšie viažu na 6. stor. pred Kr. a v nasledujúcom storočí ich v hroboch pozorujeme už zriedkavejšie. 

Aj ozdobné súčasti tulcov na šípy pochádzajú iba z hrobov zo 6. stor. pred Kr., pričom nejde o jav územne ohra-

ničený iba na juhozápadné Slovensko, ale rovnakú tendenciu pozorujeme aj vo východnom Maďarsku. Úderové 

zbrane v podobe železných bojových sekeriek – čakanov sú príznačné pre inventár mužských hrobov z druhej  

polovice 6. stor. pred Kr. (fáza II), podobne ako dlhé bojové nože so železnými nákončiami pošiev. Hoci železné 

hroty kopijí sa v hroboch dospelých mužov ako jasný pohlavný a vekový indikátor objavujú počas celého 6. stor. 

pred Kr., predsa len sa výraznejšie viažu až na druhú polovicu daného storočia (na fázu II). Sporadický výskyt či 

dokonca absencia militárií a súčastí konských postrojov v hroboch z 5. stor. pred Kr. (fáza III) výraznou mierou 

sťažuje možnosť spoľahlivej archeologickej identifikácie hrobov dospelých mužov a je jedným z hlavných dô-

vodov zisteného deficitu dospelých jedincov mužského pohlavia na oboch hodnotených pohrebiskách. Tieto sa 

môžu skrývať aj v mase hrobov bez zbraní a konského postroja, avšak na základe ďalších spoľahlivých atribútov 

je takmer nemožné hroby mužov archeologicky identifikovať. Aj kamenné brúsiky ako pomocník pri určovaní 

mužských hrobov sa na chotínskych pohrebiskách objavujú viac-menej iba v 6. stor. pred Kr., zatiaľ čo prítom-

nosť bežných typov predmetov dennej potreby a nástrojov, ako železných krátkych nožov a hlinených praslenov 

– typických ukazovateľov osôb ženského pohlavia v hroboch, zaznamenávame počas celého obdobia pochovávania 

na oboch pohrebiskách. Iba na krátky časový úsek, presnejšie na druhú polovicu 6. až začiatok 5. stor. pred Kr. 

sú vo svojom výskyte viazané aj toaletné predmety – dvojdielne britvy a bimetalické zrkadlá (fáza II). Naopak, 

šperk a pravdepodobne aj ihlice predstavujú bežne vyskytujúci sa typ príloh v hroboch zo všetkých fáz pochová-

vania, čo zásadnou mierou zvyšuje počet archeologicky identifikovaných hrobov žien, príp. detí a mladistvých 

a ešte výraznejšie zdôrazňuje nepomer počtu mužov k pomeru počtu žien, príp. detí. Výnimkou v danom ohľade 

sú len spony a ozdoby hrdla v podobe kovových záveskov, ktoré sa v podmienkach chotínskych pohrebísk obja-

vujú iba v priebehu druhej polovice 6. stor. pred Kr. (fáza II).  

Okrem mnohých spoločných tendencií v charaktere a v zložení hrobového inventára pozorujeme medzi oboma 

chotínskymi pohrebiskami isté nepatrné rozdiely: 

–  v skupine antropologicky určených ženských hrobov odlišnosti zaznamenávame najmä pri kruhovom šperku, 

v súvislosti s ktorým je v IB pre kostrové hroby príznačná dominancia bronzových náramkov a pre žiarové 

hroby absencia železného náramenného šperku; zároveň počet žien, ktorých kroj sa vyznačoval párovým 

nosením náramkov, je v porovnaní s IA zreteľne vyšší; v IB je zachytená absencia náhrdelníkov z kombi-

nácie troch materiálovo rôznych typov korálikov, ako aj spoľahlivo doložených železných ihlíc,  

–  v IB nie je na rozdiel od IA nateraz bezpečne doložený výskyt diaľkových zbraní v podobe hrotov šípov  

v hroboch nedospelých jedincov a dospelých žien, preto diaľkové zbrane môžeme v IB považovať za atribút 

dospelých mužov,
313

 

–  v IB v hroboch nedospelých jedincov pozorujeme úplnú absenciu praslenov a tiež zaznamenávame spora-

dický výskyt kamenných brúsikov bez závesného otvoru. 
                                                                 
313 Nejasná je iba situácia v kostrovom hrobe 88/62 s rozhádzanými a antropologicky neurčenými pozostatkami dvoch jedincov, 

v ktorom sa vyskytol jeden hrot šípu a sprievodný inventár nie je charakteristický výlučne iba pre jedno z oboch pohlaví či 
vekovú kategóriu (tab. 114: 2 – 29). Viaceré bronzové tyčinky štvorhranného prierezu pravdepodobne vo funkcii šidiel  
a zlomky niekoľkých železných nožov ukazujú skôr na jedincov mužského pohlavia, z ktorých jeden mohol byť na základe 
prítomnosti schránky mäkkýša neznámeho druhu dieťaťom či mladistvím.  
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Tabela 1 Chotín IA. Antropologické a archeologické určenie pohlavia a veku pochovaných jedincov 
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1 Z     50 Z  m   

2 Z     51 Z     

3 Z     52 Z  ž  dospelý 

4 Z     53 Z     

5 Z  m  dospelý 54 Z  ž   

6 Z     55 Z  ž   

7 Z     56 Z  ž  dospelý 

8 kenotaf     57 Z     

9 Z     58 Z  ž?   

10 kenotaf     59 Z  ž?   

11 Z  ž   60 Z  ž   

12 kenotaf  ž  dospelý 61 Z  ž  dospelý 

13 kenotaf  ž  dospelý 62 Z  m  dospelý 

14 Z     63 Z     

15 Z  ž   64 Z     

16 kenotaf     65 Z    dospelý 

17 Z     66 Z  ž  dospelý 

18 Z  ž   67 Z  m  dospelý 

19 Z     68 Z  m  dospelý 

20 Z  ž   69 Z  m   

21 Z     70 Z  ž   

22 Z  m  dospelý 71 Z     

23 Z  ž  dospelý 72 Z  ž   

24 Z  m   73 Z     

25 Z  ž   74 Z  m   

26 Z  ž   75 Z     

27 Z     76 Z  ž  dospelý 

28 Z  ž   77 Z     

29 Z     78 Z     

30 Z     79 Z     

31 Z     80 Z  ž   

32 Z  ž   81 Z  m  dospelý 

33 Z  ž   82 Z  ž   

34 Z  ž   83 Z  m?   

35 Z  ž   84 Z     

36 Z     85 Z  ž  dospelý 

37 Z     86 Z  m  dospelý 

38 Z     87 Z  m  dospelý 

39 Z  ž  dospelý 88 Z  m  dospelý 

40 Z  ž  dospelý 89 Z  m  dospelý 

41 Z     90 Z  m   

42 Z  ž  dospelý 91 Z  ž  dospelý 

43 Z  ž   92 Z  m   

44 Z     93 Z  ž   

45 Z     94 Z  m  dospelý 

46 Z     95 Z  ž   

47 Z     96 Z    dospelý 

48 Z     97 Z     

49 Z           
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98 Z    dospelý 21 K m  M  

99 Z     22 K ž  A – M  

100 Z  ž   23 K     

101 Z  m  dospelý 24 K m  A – M  

102 Z  m   25 K ž  A – M  

103 Z     26 K ž  A – M  

104 Z     27 K ž  A – M  

105 Z  m  dospelý 28 K     

106 Z     29 K ž  M  

107 Z     30 K ž  M  

108 Z  ž   31 K ž?  A – M  

109 Z  m  dospelý 32 K     

110 Z  m+ž?  dospelý 33 K     

111 Z  ž   34 K     

112 Z  ž  nedospelý 35a K m  M  

113 Z  m  dospelý 35b K   infans  

114 Z     36 K    nedospelý 

115 Z     37 K     

116 Z     38 K     

117 Z  m   39 K     

118 Z     40 K m  J – A  

119 Z  m   41 K  m  dospelý 

120 Z     42 K ž  A – M  

121 Z     43 K ž  A – M  

122 Z     44 K     

1 K     45a K ž  A – M  

2 K ž  M  45b K    nedospelý 

3 K    nedospelý 46 K     

4 K    nedospelý 47 K ž?  M  

5 K ž  J  48 K ž  M  

6 K ž  M  49 K ?  A  

7 K  ž infans  50 K ?  A  

8 K ž  infans  103 K    nedospelý 

9 K ž  A – M  104 K     

10a K ž  M  105 K ž  A  

10b K ž? ž M  106 kenotaf     

11a K ž  infans  107 K ž? ž A – M  

11b K    nedospelý 108 K  ž   

12 K  ž  dospelý 109a K  ž   

13 K m  M  109b K    nedospelý 

14 K    nedospelý 110 K    nedospelý 

15 K  ž infans  111 K ž  M  

16a K   infans  112 K    nedospelý 

16b K   infans  113 K ž?  infans  

17 K    nedospelý 114 K ž? ž A – M  

18 K m  A – M  115 K   infans  

19 K m  A – M  116 K    nedospelý 

20 K ž  A  117 K     
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118 K ž  M  166 K ž  M  

119 K m? m A – M  167a K     

120 K m  A – M  167b K     

121 K ž  M  167c K     

122 K m  M  168 K m  M – S  

123 K ž  M  169 K     

124 K ž  M  170a K ž  A  

125 K ž  J  170b K m  M  

126 K ž  M  170c K   infans  

127 K    nedospelý 171 K     

128 K ž?  A – M  172 K ž  M  

129 K m? ž A – M  173 K ?  M  

130 K ž  M nedospelý 174 K m  M  

131 K  ž infans  175 K  ž  dospelý 

132 K ?  J  176 K  ž infans  

133 K  ž   177 K   infans  

134 K    nedospelý 178 K  ž  dospelý 

135 K ž  A – M  179 K  ž   

136 K     180 K    nedospelý 

137 K     181 K  ž   

138 K m  M  182 K m  M  

139 K ž  A – M  183 K m  ?  

140 K ž?  A – M  184 K     

141 K ž  A – M  185 K ?  M  

142 K ž  A – M  186 K    nedospelý 

143 K m  M  187 K     

144 K  ž   188 K   infans  

145 K m ž M  189a K ž  ? dospelý 

146 K m  infans  189b K m  A – M  

147 K  ž infans  190 K     

148 K  ž   191 K ?  A – M  

149 K     192 K  ž infans  

150 K     193 K     

151 K    nedospelý 194 K ž  A – M  

152 K     195 K ž  A – M  

153 K     196 K ž? ž J  

154 K     197 K m  M  

155 K ž?  A – M  198 K m  A – M  

156 K m  M  199 K   infans  

157 K    nedospelý 200 K  ž   

158 K ?  A – M  201 K  ž   

159 K     202 K    nedospelý 

160 K     203 K   infans  

161 K    nedospelý 204 K     

162 K ž  J – A  205 K ž  J  

163 K     206 K     

164 K ?  A – M  207 K     

165 K     208 K ž  A – M  
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209 K m  A  253 K ž  M  

210 K m  A  254 K   infans  

211 K   infans  255 K ž  M  

212 K ?  A – M  256 K   infans  

213 K m?  A – M  257 K ž  J – A  

214 K    nedospelý 258 K ž  A  

215 K     259 K   infans  

216 K     260 K m?  A – M  

217 K     261 K ž  S  

218 K     262a K ž  M  

219 K ? m A – M  262b K m  M  

220 K ž? m J  263 K ž?  A – M  

221 K     264 K     

222 K     265 K ?  J  

223 K m  A – M  266 K ž  J  

224 K   infans  267 K ž?  A – M  

225 K ž  A  268 K  ž   

226 K m  A  269 K  m  dospelý 

227 K ž  M  270 K ž  M  

228 K   infans  271 K   infans  

229 K   infans  272 K  ž   

230 K m  infans  273 kenotaf     

231 K   infans  274 K     

232 K   infans novorodenec 275 K ž  A  

233 K     276 K ž  S  

234 K     277 K     

235 K     278 K     

236 K ž  J  279 K     

237 K ž  M  280 K     

238 K ž  M  281 K     

239 K ž? ž A – M  282 K     

240 K m?  A – M  283 K m?  A – M  

241 K     284 K     

242 K     285 K    nedospelý 

243 K ž?  A – M  286 K     

244 K  ž  dospelý 287 K ž  infans  

245 K     288 K ž  A  

246 K  ž infans  289 K  ž   

247a K m  A – M  290 kenotaf     

247b K ž  A  291 K m  infans  

247c K   infans  292 kenotaf  ž   

248a K   infans  293 K     

248b Z  m  dospelý 294 kenotaf     

249 K     295 K     

250a K m  A – M  297 K     

250b K ž  A  298 K ž  ?  

251 K ž? ž S  299 K ž  J  

252 K m  M  300 K     
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Tabela 2 Chotín IB. Antropologické a archeologické určenie pohlavia a veku pochovaných jedincov 
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1 K  m  dospelý 50b K     

2 K m? ž A – S  51 kenotaf     

3 K ž  J – A  52 K ž? ž J  

4 K  ž   53 kenotaf     

5 K     54 K  ž infans  

6 K ?  J  55 Z ?  J – A  

7 K  ž   56 Z     

8 Z ? ž J – S  57 Z     

9 K m  A – M  58 Z ž?  A – M  

10a K     59 K ž  J – A  

10b K ? ž A – S  60 Z ? ž J – S  

11 K ž  A  61 Z ? m A – S  

12 K m  A  62 K ž  M  

13 K     63 K  ž infans  

14 Z  ž   65 K     

15 K ž  A – M  66 Z     

16a K ž? ž A  67 Z     

16b Z     68 K  m   

17 K m?  A  69 Z  m   

19 Z     70 K  ž   

20 K  m infans  71 K     

21 Z  ž  dospelý 72 K     

23 Z     73 Z     

24 K  ž   74a Z  ž   

25 Z     74b Z  ž   

26 K ? ž J – A  75 Z     

27 K ? ž A – S  76 K  ž   

28 kenotaf     77 K     

29 K     78 Z     

30 kenotaf     79 Z  ž   

31 K ž? ž A – M  80 K     

32 kenotaf     81 K  m  dospelý 

33 kenotaf     82 K  ž   

34 K ž?  J  83 K     

35 K ž  A  84 Z     

36 Z ?  A – M  85 K  ž   

37 kenotaf     86 K     

38 K m?  A  87 K     

39 K ? m A – M  88a K     

40 K ? m A – M  88b K     

41 K  ž infans  89 K  ž   

42 K ž? ž A – S  90 K  ž   

43 K ž  A  91 K  m  dospelý 

44 K m  A – M  92 Z  m   

45 kenotaf     93 Z     

46 K m  A  94 K    dospelý 

47 Z     95 K     

48 kenotaf  ž?   96 K     

49 K m  A – M  97 K  ž   

50a K ? m A – S  98 K  ž   
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Mapa 1  Najdôležitejšie pohrebiskové lokality vekerzugskej kultúry. 1 – Senec-Štrková kolónia; 2 – Nitra (poloha Dolné 

Krškany a Mikov dvor); 3 – Maňa; 4 – Nové Zámky; 5 – Chotín IA a IB; 6 – Želiezovce; 7 – Modrany; 8 – Szob-Gregersen-

kerti; 9 – Vámosmikola-Istvánmajor; 10 – Preseľany nad Ipľom; 11 – Pomáz; 12 – Nagytarcsa; 13 – Nógrádkövesd; 14 – Nyáre-

gyháza; 15 – Abony; 16 – Szabadszállás-Józan; 17 – Tápiószele; 18 – Törökszentmiklós-Surján; 19 – Csanytelek-Újhalastó;  

20 – Szentes-Vekerzug; 21 – Békéscaba-Fényes; 22 – Orosháza-Gyopáros; 23 – Algyő; 24 – Sándorfalva-Eperjes; 25 – Tápiós-

zentmárton; 26 – Gyöngyös; 27 – Heves; 28 – Eger-Nagyeged; 29 – Tiszafüred; 30 – Tiszalök-Börtön; 31 – Mezőkeresztés-

Zöldhalompuszta; 32 – Hortobágy-Árkus; 33 – Muhi-Kocsmadomb; 34 – Sajószentpéter; 35 – Alsótelekes-Dolinka; 36 – Meszes; 

37 – Tiszavasvári; 38 – Nyíregyháza; 39 – Sanislău; 40 – Kesznyéten-Szérűskert; 41 – Cegléd; 42 – Mátraszele; 43 – Tiszaeszlár; 

44 – Tiszabercel; 45 – Csárdaszállás; 46 – Ártánd; 47 – Piliny.  
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6.  
POHREBNÝ RÍTUS NA CHOTÍNSKYCH POHREBISKÁCH 

6.1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA POHREBNÉHO RÍTU VEKERZUGSKEJ KULTÚRY 

Vekerzugská kultúra nepredstavuje jednoliaty kultúrny celok, ale v rámci celého územia jej rozšírenia môžeme 

vyčleniť niekoľko lokálnych skupín, ktoré aj napriek početným spoločným znakom vykazujú isté rozdiely nielen  

v materiálnej náplni a v sídliskovej štruktúre, ale aj v pohrebnom ríte a v neposlednej miere aj v spoločensko-so-

ciálnej stratifikácii (Kozubová, 2008, 49). Je tak nesporné, že pohrebný rítus vekerzugskej kultúry nepodliehal 

prísnym pravidlám a nebol unifikovaný. Dokladom toho je napríklad výskyt birituálnych pohrebísk s nejednotnými 

elementmi pohrebného rítu, často so svojráznymi prejavmi a s rozdielnym zastúpením kostrového a žiarového 

spôsobu pochovávania, ďalej výskyt hrobov s osamoteným telom koňa alebo spolupochovávanie koňa s ľudským 

jedincom, ako aj nejednotnosť skladby a charakteru hrobovej výbavy v rámci jej jednotlivých pohrebísk (Kozu-

bová, 2008, 49, pozn. 2; 2010a, 54). Okrem birituality môžeme za jeden z mála spoločných prejavov v pohrebnom 

ríte danej kultúry označiť aj takmer úplnú absenciu mohylových násypov nad hrobovými jamami. Jedným z mož-

ných vysvetlení značnej rozmanitosti archeologicky postrehnuteľných prejavov v pohrebnom ríte vekerzugskej 

kultúry môže byť jednak chýbajúca jediná tradícia v duchovnej kultúre, ako aj jej polygenetický  a synkretický 

charakter (Chochorowski, 1998, 473), podmienený najmä nejednotným kultúrnym podložím na celom území jej 

rozšírenia a kontaktmi so susednými archeologickými kultúrami a kultúrnymi skupinami so samostatným kultúr-

nym vývojom, často odlišným od vývoja vekerzugskej kultúry (Kozubová, 2008, 49). 

J. Chochorowski (1984, 103; 1985a, 153; 1985b, 216; 1998, 143 n.) najmä na základe špecifík pohrebného rítu, 

presnejšie na základe percentuálneho zastúpenia kostrových a žiarových hrobov na jednotlivých pohrebiskových 

lokalitách vekerzugskej kultúry, ktoré sú z chronologického hľadiska súbežné, vypracoval jej vývoj a územné 

členenie a v rámci celého územia jej rozšírenia tak vyčlenil tri regionálne skupiny. Tieto podľa daného autora zá-

roveň tvoria aj tri ťažiská jej rozšírenia. Pohrebiskové a sídliskové lokality severovýchodnej skupiny, označovanej 

tiež ako skupina Alsótelekes-Dolinka – Sanişlău, sa koncentrujú v severnej časti Veľkej dunajskej nížiny (župy 

Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar a Heves) a zasahujú až do Rimavskej kotliny  

a severozápadného Rumunska (pohrebisko Sanislău).
314

 Pre uvedenú skupinu je charakteristický dominantný podiel 

kremácie, zatiaľ čo inhumácia tu spravidla predstavuje iba zanedbateľné percento všetkých hrobov. Podiel kostro-

vých hrobov tu však nie je konštantný a ich percentuálne zastúpenie je na niektorých pohrebiskách, najmä v juho-

západnej časti rozšírenia tejto skupiny (župa Heves) pomerne vysoké. Zatiaľ čo náleziská južnej skupiny, resp. 

skupiny Szentes-Vekerzug – Szabadszállás-Józan sa rozprestierajú v južnej časti Veľkej dunajskej nížiny (najmä 

župy Csongrád a Békes, čiastočne aj Bács-Kiskun) a jej pohrebiská sa vyznačujú zreteľnou prevahou kostrových 

hrobov nad žiarovými, pre jednotlivé lokality severozápadnej skupiny, resp. skupiny Chotín – Preseľany nad Ipľom 

zo severnej časti Podunajskej nížiny, siahajúcej až do Ipeľskej kotliny je príznačná značná nejednotnosť pohreb-

ného rítu (župy Nógrád a čiastočne aj Pest). Na niektorých pohrebiskách zreteľne dominuje kostrový spôsob po-

chovávania (napríklad Chotín IA a IB), kým na iných je podiel kostrových hrobov voči hrobom žiarovým takmer 

zanedbateľný (napríklad Preseľany nad Ipľom). Prvé dve skupiny tvoria podľa J. Chochorowského primárnu oblasť 

rozšírenia vekerzugskej kultúry, kým tretia skupina z hľadiska vývoja predstavuje jej sekundárnu oblasť. Toto 

územné členenie vekerzugskej kultúry sa vzhľadom na chýbajúce komplexné spracovanie problematiky pohreb-

ného rítu sčasti javí ako paradoxné, pretože uvedený autor sa vo svojich prácach venoval pohrebnému rítu iba 

okrajovo a nanajvýš stručne, bez zhodnotenia značného informačného potenciálu pohrebiskového materiálu. Rov-

naké konštatovania platia aj v prípade posledného monografického spracovania vekerzugskej kultúry z pera T. Ke-

menczeia, ktorý charakteristické prejavy pohrebného rítu tejto kultúry vyhodnotil len veľmi stručne a bez náznakov 

akýchkoľvek hĺbkových analýz jej jednotlivých pohrebísk (Kemenczei, 2009, 29 – 34). Uvedené zistenie je ne-

                                                                 
314 Niektorí rumunskí bádatelia zaraďujú náleziská z neskorej halštatskej doby zo severozápadného Rumunska, vrátane 

pohrebiska Sanislău, k samostatnému kultúrnemu horizontu označovanému ako skupina Nír-Sanislău (Németi, 1982, 132), 
príp. k regionálnej skupine vekerzugskej kultúry (Rustoiu, 2005, 57).  
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pochybne v mnohých ohľadoch determinované aj nepriaznivým stavom bádania  v problematike vekerzugskej 

kultúry, najmä čo sa týka stavu publikovania a nedostatku kompletne preskúmaných nielen pohrebiskových, ale aj 

sídliskových lokalít. Dôležitú pramennú bázu pre poznanie vekerzugskej kultúry tvoria predovšetkým staršie 

nálezy z pohrebísk, ktoré sú ale jednak v mnohých prípadoch publikované nedostatočne alebo nie sú katalógovo 

spracované vôbec, jednak nám tieto obvykle neposkytujú dostatočné množstvo kvalitných údajov. Ani jedna z po-

hrebiskových lokalít, z ktorých niektoré vykazujú značne vysoký počet hrobových celkov (150 až 450 hrobov), 

doteraz nebola komplexne vyhodnotená a keďže ich značná časť bola preskúmaná len torzovito, nemáme tak 

k dispozícii dostatok informácií umožňujúcich komplexné vyhodnotenie jednotlivých znakov pohrebného rítu, 

najmä však údaje o celkovom počte hrobových celkov či o usporiadaní hrobov na ploche pohrebiska. Keďže terito-

riálne členenie vekerzugskej kultúry do troch regionálnych skupín, navrhované J. Chochorowským, sa nezakladá 

na detailnom spracovaní a objektívnom vyhodnotení jednotlivých prvkov pohrebného rítu, jeho tvrdenia tak majú 

skôr pracovný charakter a nemôžu platiť zovšeobecnene. O to viac, že uvedené členenie autor vypracoval iba na 

podklade jedného kritéria, konkrétne pomeru zastúpenia oboch pohrebných rítov (t. j. kostrového a žiarového) 

v rámci toho-ktorého pohrebiska a vôbec nezohľadnil ďalšie archeologicky postrehnuteľné prejavy pohrebného 

rítu, ako napríklad spôsob uloženia kostrových pozostatkov, vonkajšiu a vnútornú úpravu hrobových jám, ich met-

rické údaje a pôdorysné dispozície, celkový charakter hrobovej výbavy a jej umiestnenie v priestore hrobu voči 

kostrovým zvyškom pochovaných jedincov, či niektoré zvláštnosti pohrebného rítu (napríklad výskyt zvieracích 

kostí v hroboch alebo ukladanie do hrobu neúplných či poškodených keramických príloh). Značné rozdiely medzi 

jednotlivými pohrebiskami môžeme pozorovať aj pri výskyte hrobov s telom koňa/koní. Na základe zistených  

skutočností považujeme za nutné tvrdenia J. Chochorowského prehodnotiť podrobným vyhodnotením pohrebného 

rítu aj v rámci ostatných pohrebísk danej kultúry. Nesporné je len zistenie, že v rámci troch vyčlenených regionál-

nych skupín vekerzugskej kultúry podľa J. Chochorowského sa ako najhomogénnejší javí pohrebný rítus jej južné-

ho variantu.
315

   

K najdôležitejším pohrebiskám južného variantu patria okrem eponymnej lokality vekerzugskej kultúry Szentes-

Vekerzug (Párducz, 1952; 1954; 1955) lokality v Törökszentmiklós-Surján (Csalog – Kisfaludi, 1985), Orosháza-

Gyopáros (Juhász, 1972; 1976), Csanytelek-Újhalastó (Galántha, 1981; 1986), Békéscaba-Fényes (Párducz, 

1943), Szabadszállás-Józan (Horváth, 2001) a Sándorfalva-Eperjes (Galántha, 1985). V rokoch 2001 až 2002 bolo 

preskúmané aj pohrebisko Algyő (Bende, 2003) (mapa 1). Podľa J. Chochorowského je pre pohrebiská skupiny 

Szentes-Vekerzug – Szabadszállás-Józan príznačná dominancia kostrového spôsobu pochovávania (Chochorowski, 

1985a, 136), avšak toto konštatovanie pre všetky uvedené pohrebiská neplatí striktne. Na pohrebiskách Algyő  

a Orosháza-Gyopáros celkový počet kostrových hrobov výrazne prevyšuje počet hrobov žiarových a v ich prípade 

tak môžeme hovoriť iba o čiastočnej biritualite, naopak, žiarové hroby na pohrebisku Csanytelek-Újhalastó tvoria 

takmer polovicu všetkých hrobových celkov. Na ostatných pohrebiskách nie je pomer počtu kostrových hrobov  

k žiarovým v prospech inhumácie až taký markantný. Špecifické je iba pohrebisko Szentes-Vekerzug, kde až takmer 

26 % všetkých preskúmaných nálezových celkov predstavovali jednak hroby s osamoteným telom koňa či koňov, 

jednak hroby, pri ktorých nálezové okolnosti buď neumožňovali s určitosťou špecifikovať typ hrobu (takmer  

úplne zničené hroby), alebo v nich neboli nájdené žiadne kostrové pozostatky a ide tak pravdepodobne o kenota-

fy (obr. 84). K zvláštnostiam pohrebného rítu južnej skupiny vekerzugskej kultúry patria aj hroby s telami koní, 

doložené na väčšine jej pohrebísk. Zaujímavým zistením je aj úplná absencia vnútorných úprav hrobových jám 

kameňom a použitie dreva na úpravy interiéru hrobov je tu previazané najmä s hrobmi žiarovými. Osobitné  

postavenie z územného hľadiska zaujíma pohrebisko Tápiószele (Párducz, 1966), nachádzajúce sa na pomedzí 

severovýchodnej a južnej skupiny, ktoré sa v mnohých aspektoch nielen pohrebného rítu, ale aj materiálnej kul-

túry značne podobá na chotínske pohrebiská. Obe pohrebiská sú si blízke dokonca počtom odborne zistených 

hrobových celkov, keď na zjavne neúplne preskúmanom pohrebisku Tápiószele bolo zachytených 455 hrobov 

vekerzugskej kultúry (obr. 84; Párducz, 1966, 81 n.). Vďaka takmer vyrovnanému percentuálnemu zastúpeniu 

oboch typov rítov môžeme ako pri jednom z mála pohrebísk tejto kultúry hovoriť o úplnej biritualite (obr. 84). 

Neďaleko od pohrebiska Tápiószele bol na lokalite Tápiószentmárton v roku 1923 preskúmaný bohatý mohylový 

hrob (Fettich, 1927).  

Zreteľná prevaha žiarového spôsobu pochovávania je charakteristická predovšetkým pre pohrebiská severový-

chodnej skupiny vekerzugskej kultúry podľa J. Chochorowského. Z nich je nutné uviesť predovšetkým pohrebisko 

Alsótelekes-Dolinka (Patay, 1961; 1962; Patay – B. Kiss, 2001 – 2002), Sanislău (Németi, 1982), Heves (Szabó, 

1969), Muhi-Kocsmadomb (Hellebrandt, 1996 – 1997), Eger-Nagyeged (Fodor, 2001), Kesznyéten-Szérűskert 

(Hellebrandt, 1988; 2001, 59, obr. 19), Tiszavasvári-Dózsa-telep (Kemenczei, 2009, 142 – 152) a Tiszavasvári-

                                                                 
315 Značne nesúrodý prejav jednotlivých elementov pohrebného rítu, najmä čo sa týka spôsobu uloženia pochovaných jedincov, 

ich orientácie, uloženia koní v priestore hrobovej jamy, resp. úlohy koňa v pohrebnom ríte, ako aj konštrukcií hrobových 
jám je typickým znakom kultúr a kultúrnych skupín predskýtskeho obdobia na severnom Kaukaze (Dudarev, 1999, 59 – 83; 
Ėrlich, 2007, 55 – 66). 
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Csárdapart (ibidem, 152 – 157) (mapa 1). Podobne ako pri južnej skupine, ani tu sa dominantný pohrebný rítus,  

v danom prípade kremácia, neuplatňoval striktne na celom území jej rozšírenia. Kým na pohrebiskách Alsótelekes-

Dolinka a Sanislău kostrové hroby síce predstavujú iba zanedbateľné percento pohrebov, tak na ostatných pohrebis-

kách je pomer oboch typov hrobov buď takmer vyrovnaný, s miernym odklonom v prospech kremácie (napríklad 

Tiszavasvári-Csárdapart), alebo kostrové hroby dokonca prevažujú nad hrobmi žiarovými (napríklad Eger-Nagy-

eged) (obr. 84). S výnimkou pohrebiska Tiszavasvári-Csárdapart (Kemenczei, 2009, 152) je na jednotlivých loka-

litách severovýchodnej skupiny zarážajúca takmer úplná absencia hrobov koní a pri vnútorných úpravách hrobo-

vých jám tu registrujeme výhradne použitie kameňa. Vnútorné konštrukcie z dreva sa tu nezistili. Špecifické pre 

danú skupinu sú aj buď solitérne hroby pod mohylovým násypom (napríklad Mezőkeresztés-Zöldhalompuszta: 

Fettich, 1928), alebo pohrebiská, na ktorých ploche boli medzi plochými hrobmi situované aj ojedinelé mohylové 

hroby, na ktorých prítomnosť ukazujú priekopy/žľaby, obkolesujúce hrobové jamy (pozri podkapitolu 6.8.1.; bližšie 

tiež Scholtz, 2010a). Zaujímavé je, že absolútna väčšina týchto hrobov bola pozorovaná práve v skupine Alsóte-

lekes-Dolinka – Sanislău a len ojedinele bol ich výskyt bezpečne zaznamenaný aj vo zvyšných dvoch regionálnych 

skupinách (v južnej skupine iba v Algyő: Bende, 2003 a v Sándorfalve-Eperjés: Galántha, 1985 a v severozápadnej 

pravdepodobne v Chotíne IB – kostrový hrob 72/62). Ani žiarový spôsob pochovávania sa tu neuplatňoval v uni-

fikovanej podobe, pretože kým napríklad na pohrebisku Sanislău sú takmer výlučnou formou žiarových hrobov 

hroby urnové, tak na ostatných pohrebiskách výraznejšie prevažujú hroby s kremačnými zvyškami jedincov voľne 

rozptýlenými v zásype či na dne hrobovej jamy (obr. 97).  

Neúplný obraz o jednotlivých elementoch pohrebného rítu, najmä percentuálneho zastúpenia oboch typov 

hrobov, nám sprostredkovávajú aj pohrebiská severozápadnej skupiny vekerzugskej kultúry, ku ktorým okrem 

chotínskych pohrebísk môžeme priradiť z územia Slovenska napríklad pohrebiská Senec-Štrková kolónia (Chro-

povský, 1962; Pichlerová, 1962), Modrany (Dušek, 1976), Bučany (Bujna – Romsauer, 1983) či Preseľany nad 

Ipľom (Balaša, 1959) a v Maďarsku pohrebiská Vámosmikola-Istvánmajor (Laczus – Párducz, 1969), Nógrádkö-

vesd (Patay, 1955), Nyáregyháza (Kisfaludi, 2004) či len nedávne preskúmané pohrebisko Abony (Polgár, 2007) 

(mapa 1). Väčšina pohrebísk tejto skupiny však bola preskúmaná iba torzovito, preto mnohé zistenia týkajúce sa 

charakteristík pohrebného rítu majú v ich prípade iba podmienečný charakter. Na zničenom, a tak z prevažnej časti 

nepreskúmanom pohrebisku Preseľany nad Ipľom boli až na nepatrné výnimky zachytené takmer výlučne žiarové 

hroby (Balaša, 1959), zatiaľ čo na pohrebisku Nyáregyháza, čiastočne preskúmanom v rámci záchranného archeo-

logického výskumu, je zarážajúca takmer úplná dominancia kostrového spôsobu pochovávania (Kisfaludi, 2004, 

173 n.). Naopak, na chotínskych pohrebiskách predstavuje pomer kostrových hrobov k žiarovým približne 3 ku 1  

a na pohrebisku Abony je doložená takmer úplná biritualita (Polgár, 2007, 313 n.). Hroby s telami koní buď  

osamotenými, alebo spolupochovanými s ľudským jedincom sa vyskytli iba na chotínskych pohrebiskách a pri 

úpravách interiérov hrobov sa s rôznou mierou intenzity uplatňovali oba materiály (drevo, kameň).  
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kostrové 10,9 % 2,9 % 36,2 % 64,1 % 47,0 % 58,5 % 56,3 % 50,8 % 48,3 % 38,9 % 85,0 % 37,0 % 

žiarové 88,0 % 94,3 % 49,5 % 23,5 % 27,2 % 36,6 % 40,2 % 21,3 % 45,2 % 29,6 % 13,6 % 59,3 % 

birituálne 1,1 % 0 2,3 % 1,3 % 0 0 0 0 0,5 % 0 0 3,7 % 

neurčené 0 0 0 10,5 % 16,6 % 4,9 % 3,5 % 27,9 % 5,8 % 31,5 % 0 0 

iné (hroby koní) 0 0 0,9 % 0 9,3 % 0 0 0 0,2 % 0 1,3 % 0 

spolu 
všetkých hrobov  184 70 218 153 151 82 199 61 455 54 80 27 

 

Obr. 84 Percentuálne zastúpenie jednotlivých typov hrobov na vybraných pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo východnom 

Maďarsku a v severozápadnom Rumunsku  

 
Do kategórie zvláštnych pohrebov môžeme zaradiť výskyt ľudských skeletov v sídliskových objektoch, kde 

z hľadiska zastúpenia jednotlivých vekových skupín pozorujeme prevahu nedospelých jedincov, najmä menších 

detí (Kemenczei, 2009, 30). Tento jav sa vo svojom výskyte obmedzuje najmä na južnú (župa Békes) a severový-

chodnú skupinu (župy Borsod-Abaúj-Zemplén a Hajdú-Bihar) vekerzugskej kultúry, zatiaľ čo v severozápadnom 

areáli jej rozšírenia je doložený len na sídlisku v Salgótarján-Ipari-park II v župe Nográd (Vaday, 2001, 210 n.)  

a z územia Slovenska nebol doposiaľ spoľahlivo doložený vôbec. Interpretácia tohto javu je veľmi zložitá, ale na 

základe uloženia skeletov v anatomickej polohe sa zdá, že ide o rituálne uložených jedincov. 
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6.2. ZACHOVANOSŤ HROBOV NA CHOTÍNSKYCH POHREBISKÁCH 

Počas výskumu M. Dušeka v rokoch 1952 až 1954, 1959 a v 1961 a 1962 sa zistilo a preskúmalo v Chotíne 

IA dokopy 370 a v Chotíne IB 95 hrobov vekerzugskej kultúry,
316

 čím máme k dispozícii pre potreby hĺbkovej 

analýzy celkovo 465 nálezových celkov. Súčasťou oboch hodnotených pohrebísk je tiež osem samostatných 

hrobov koní v Chotíne IA a dva takéto hroby sa preskúmali aj na ploche pohrebiska Chotín IB, čím výsledný počet 

hrobových celkov stúpne na 475.
317

 V nálezových správach však nie je uvedený presný počet už predtým zničených 

hrobov, ktorých celkový počet v rámci Chotína IA podľa údajov v monografii – katalógu M. Dušeka (1966, 9) 

vraj nepresiahol 30 (približne 8 %). Z Chotína IA pochádza 372 neporušených uzatvorených hrobových celkov  

a v Chotíne IB je to spolu 81 hrobov. Kým percentuálny podiel bezpochyby porušených hrobov tak v Chotíne IA 

tvorí iba 1,6 % všetkých zistených hrobov (čiže 6 nálezových celkov), tak v Chotíne IB je až takmer dvanásťná-

sobne vyšší, a to až 16,5 % (15 hrobov s ľudskými jedincami a hrob 18/61 s osamoteným telom koňa). Na základe 

pozorovaní v teréne je zrejmé, že pri prevažnej väčšine porušených hrobov ide o súveké sekundárne zásahy s cie-

ľom získať buď všetok hrobový inventár, alebo aspoň jeho časť. Na takýto charakter zásahov však v podmienkach 

oboch hodnotených pohrebísk môže poukazovať iba zdanlivo „neúplný“ inventár porušených hrobov či dokonca 

jeho absencia, ako aj v priestore hrobovej jamy rozhádzané kostrové zvyšky pochovaných jedincov, pretože šachty 

vykrádačov ako jeden zo spoľahlivých dokladov vykrádania hrobov sa tu počas výskumu nezistili ani v jednom 

prípade.
318

 Pri niektorých hroboch, ako napríklad pri žiarovom hrobe 96/54 z IA alebo kostrovom hrobe 72/62  

z IB na možnosť sekundárneho zásahu jasne ukazuje iné sfarbenie časti zásypu ich jám. Samotná absencia či 

pomerne chudobný inventár v porušených hroboch však nemusia automaticky súvisieť iba s ich vykrádaním, ale 

môžu byť interpretované aj ako dôsledok rôznych rituálnych praktík, spätých napríklad s „protivampirickými 

opatreniami“ (Zábojník, 2009, 40). Zaujímavé sa v danom prípade javia niektoré kostrové hroby z Chotína IA  

a IB, pri ktorých neboli v teréne pozorované žiadne stopy po sekundárnych zásahoch (absencia šácht či odlišné 

sfarbenie a štruktúra zásypu hrobovej jamy), avšak kostrové pozostatky jedinca či jedincov neboli na dne hro-

bovej jamy uložené v anatomickom slede, ale boli rozhádzané (hroby 35a, b/52, 40/52, 119/53, 120/53 a 220/54 

z IA), čo mohlo byť pravdepodobne spôsobené aj činnosťou drobných hlodavcov. Kým v  týchto hroboch sa 

jednotlivé časti skeletov pochovaných osôb našli iba na dnách hrobových jám, tak v niektorých zjavne porušených 

hrobov sa nachádzali aj v zásype ich jám v rôznych hĺbkach. Ako príklad môžeme uviesť kostrový hrob 240/54  

z Chotína IA s očividne nekompletnou výbavou, z ktorej sa zachovali s výnimkou jedného korálika iba keramické 

prílohy (tab. 77: 19 – 22), či kostrový hrob 44/61 z Chotína IB. Nepochybne neúplným sa zdá byť aj inventár kos-

trového dvojhrobu 35a, b/52, pozostávajúci z troch olovených klincov a  piatich železných amorfných zlomkov 

(tab. 42: 6, 7). Nie je preto vylúčené, že aj tento hrob bol pôvodne porušený a stopy po výkopovej šachte  jed-

noducho v teréne neboli zaznamenané. Špecifický je porušený kostrový hrob 49/61 z Chotína IB, v ktorom sa 

síce našli na dne hrobu rozhádzané kostrové zvyšky muža vo veku adultus – maturus, avšak neobvykle početný 

hrobový inventár v žiadnom prípade nemôžeme označiť za nekompletný (tab. 102, 103). Daný hrob patrí v podmien-

kach oboch hodnotených pohrebísk jednoznačne k najbohatším (pozri podkapitolu 7.4.1.) a je nanajvýš neprav-

depodobné, že by také nálezy, ako napríklad železný čakan či osem bronzových hrotov šípov unikli pozornosti 

vykrádačov. Predmety z drahých kovov sú vo vekerzugskej kultúre zriedkavé a vo svojom výskyte sa takmer vý-

lučne obmedzujú na hroby osôb ženského pohlavia (ozdoby tela a odevu). Zaujímavé je tiež zistenie, že prevaž-

ná časť hrobov s anatomickou disproporcionalitou skeletov patrí v rámci chotínskych pohrebísk k najbohatším 

nálezovým celkom a k vyššej strednej vrstve a v nich pochovaní dospelí jedinci boli výlučne mužského pohla -

via. Zloženie hrobovej výbavy ich zaraďuje k bojovníckej vrstve, spravidla k bojovníkom – jazdcom. Charakter 

analyzovaných pravdepodobne intencionálnych zásahov, ale predovšetkým v podmienkach oboch sledovaných 

pohrebísk značne bohatý inventár väčšiny týchto hrobov nás núti uvažovať skôr o rituálnych dôvodoch ich otvá-

rania či o možných „protivampirických“ praktikách s cieľom zabrániť návratu pochovaného jedinca do komunity 

živých, než o snahe získať cenné komponenty hrobovej výbavy (Daňo, 2002, 63 nn.; Hanuliak, 2004, 114 n.). 

Na základe toho nemožno pojem porušený hrob významovo stotožniť s označením vykradnutý hrob. Recentné 

zásahy v dôsledku ťažby piesku a poľnohospodárskych prác boli zistené iba pri dvoch žiarových (19/52 a 26/52) 

a jednom kostrovom hrobe (221/54) z Chotína IA a pri kostrovom hrobe 1/61 z IB. Žiarový hrob 47/61 a „kos-

trový“ hrob 48/61 z Chotína IB boli porušené mladším osídlením zo stredoveku. Aj napriek uvedených sku-

točnostiam chotínske pohrebiská ostávajú v rámci vekerzugskej kultúry nielen jednou z jej  najväčších, ale tiež 

jednou z jej mála takmer kompletne a na pomerne vysokej odbornej úrovni preskúmaných pohrebiskových lo-

kalít.  

                                                                 
316 Kostrový hrob 64/61 z IB je na základe dvoch nálezov železných hrotov šípov (tab. 107: 46, 47) mladší a nepatrí do veker-

zugskej kultúry. 
317 Z toho 378 hrobov pripadá na pohrebisko Chotín IA a zvyšných 97 hrobov na pohrebisko Chotín IB. 
318 Šachta „vykrádačov“ bola zachytená napríklad v kostrovom hrobe 100 na pohrebisku Algyő (Bende, 2003, 64 n.).  
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Priestorová analýza sekundárne porušených hrobov na pláne pohrebiska Chotín IA neukázala ich koncentráciu 

v niektorej konkrétnej časti či kvadrante (plán 1).
319

 Naopak, v Chotíne IB bola väčšina sekundárne porušených  

a pravdepodobne aj vykradnutých hrobov situovaná v malej vzdialenosti od seba (od 100,0 cm do 200,0 cm), 

v navzájom susediacich kvadrantoch 19 a 20 (obr. 85).  

 

 
 

Obr. 85 Chotín IB. Plán pohrebiska s vynesenými polohami 

sekundárne porušených hrobov (okrem hrobov 1/61, 47/61 

a 48/61) 

6.3. TYPY HROBOV A SPÔSOBY POCHOVÁVANIA 

Pri hodnotení jednotlivých archeologicky postrehnuteľných znakov pohrebného rítu je zrejmé, že vo vekerzugskej 

kultúre nepodliehal prísnym pravidlám, čoho dokladom sú napríklad nielen birituálne pohrebiská s rozdielnymi 

prvkami pohrebného rítu, ale aj určitá nejednotnosť skladby a charakteru hrobovej výbavy v rámci jej jednotlivých 

pohrebísk (Kozubová, 2010a, 54). Je tak nepochybné, že synkretizmus sa vo vekerzugskej kultúre neprejavoval 

iba v jej materiálnej náplni, ale aj v pohrebnom ríte. Nielen na chotínskych, ale aj na ostatných pohrebiskách veker-

zugskej kultúry sa stretávame s tzv. fenoménom birituality, keď sa súbežne v rámci jedného pohrebiska počas 

existencie danej kultúry uplatňoval tak kostrový, ako aj žiarový spôsob pochovávania. Pomer počtu kostrových 

hrobov k žiarovým však nie je na jednotlivých pohrebiskách danej kultúry jednotný, pričom na časti z nich zazna-

menávame buď iba čiastočnú, alebo úplnú biritualitu s približne polovičným podielom oboch spôsobov pochováva-

nia (Bujna, 2004, 331; Krekovič, 2004, 295).  

Na oboch hodnotených pohrebiskách sú doložené dva základné typy hrobov, a to hroby kostrové a žiarové.  

V ich percentuálnom zastúpení zaznamenávame medzi oboma pohrebiskami iba nevýrazné rozdiely (obr. 86, 87). 

V Chotíne IA predstavuje podiel kostrových hrobov 63,8 % všetkých hrobov, zatiaľ čo v Chotíne IB je len o niečo 

menší, a to 60,8 % prípadov. Kým v Chotíne IA na žiarové hroby pripadá 31,0 % všetkých hrobov, v Chotíne IB je 

to iba 26,8 %. Na základe uvedených zistení tak môžeme na oboch pohrebiskách konštatovať čiastočnú biritualitu, 

ktorá je v podstate príznačná pre drvivú väčšinu pohrebísk vekerzugskej kultúry.  

Za jeden zo špecifických typov hrobov môžeme považovať birituálne hroby, čiže spoločné hroby kostrovo aj 

žiarovo pochovaných dvoch či viacerých ľudských jedincov. Na oboch sledovaných pohrebiskách sa zistil jeden 

birituálny dvojhrob, čo v Chotíne IA predstavuje iba 0,3 % a v Chotíne IB 1,0 % všetkých hrobov (obr. 86, 87).  

                                                                 
319 Okrem troch recentne porušených hrobov ide žiarové hroby 78/53 (kvadrant 63) a 96/54 (kvadranty 64 a 75) a o kostrový 

hrob 240/54 (kvadrant 64 a 65).  
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Osobitnú kategóriu predstavujú hroby bez zachytených kostrových pozostatkov pochovaných osôb, tzv. symbo-

lické hroby – kenotafy, ktorých pomer v Chotíne IA k Chotínu IB tvorí 2,9 % k 9,3 % (obr. 86, 87).  

Hoci na oboch pohrebiskách absolútne dominujú hroby s jedným pochovaným jedincom, nezriedka sa tu vy-

skytli aj hroby s pohrebmi dvoch či viacerých jedincov. Ich prítomnosť v rámci toho-ktorého pohrebiska je aj bez 

použitia antropologických metód v prípade kostrových hrobov obvykle postrehnuteľná aj vizuálne. Naopak, na spo-

ľahlivú identifikáciu spoločných hrobov žiarovo pochovaných dvoch alebo viacerých osôb je vždy potrebná prí-

tomnosť a určenie antropológa. Za osobitnú kategóriu dvojhrobov môžeme považovať pohreb ľudského jedinca 

a spolupochovaného koňa v rámci spoločného hrobu. Takýto typ hrobu, podobne ako hroby birituálne, však  

v podmienkach oboch hodnotených pohrebísk tvorí iba zanedbateľné percento všetkých hrobov, pretože tu bol 

doložený len vo dvoch prípadoch a len na pohrebisku Chotín IA. Ak zoberieme do úvahy všetky typy dvoj -  

a viachrobov (spoločné hroby buď len ľudských jedincov, alebo ľudského jedinca a koňa), tak v Chotíne IA 

predstavujú 4 % všetkých hrobov, kým v Chotíne IB je ich percentuálny podiel len nepatrne vyšší, a to 5,2 % 

prípadov. Identické percentuálne zastúpenie na oboch hodnotených pohrebiskách pozorujeme pri hroboch s osa-

moteným telom koňa, ktoré tu tvoria 2,1 % hrobov (obr. 86, 87).  
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Obr. 86 Chotín IA. Typy hrobov a ich percentuálne zastú-
penie 

 
Obr. 87 Chotín IB. Typy hrobov a ich percentuálne zastú-
penie 

6.3.1. Žiarové hroby 

Dokopy bolo na oboch analyzovaných pohrebiskách preskúmaných 143 žiarových hrobov, vrátane dvojhrobu 

74a, b/62 z Chotína IB, čím pre potreby vyhodnotenia máme k dispozícii v Chotíne IA spolu 117 a v Chotíne IB 

27 pohrebov, čo predstavuje takmer jednu tretinu z celkových 475 hrobov (30,1 %). Antropologická analýza sa 

zrealizovala len v prípade šiestich hrobov z pohrebiska Chotín IB, čo tvorí iba zanedbateľných 4,2 % hodnotených 

hrobov (pozri podkapitolu 6.3.1.6.1.). 

6.3.1.1. Rozloženie žiarových hrobov na ploche chotínskych pohrebísk 

Všetky nielen žiarové, ale aj kostrové hroby boli ploché, bez archeologicky doložiteľného mohylového násypu. 

Nie je však vylúčené, že sa hroby pôvodne na povrchu nejako označovali, napríklad v podobe plochých hline-

ných násypov, či znakom z organického materiálu (napríklad z dreva) alebo blokom väčších kameňov, ako je to 

v prípade hrobov na súčasných cintorínoch. Možnú existenciu nezachovaných povrchových označení hrobov  

indikuje jednak rozloženie jednotlivých hrobov v priestore pohrebiska a nie veľmi často zaznamenaná superpo-

zícia hrobov, ktorá dokonca na pohrebisku Chotín IB nebola doložená ani v jednom prípade (pozri podkapitolu 

6.9.1.), jednak nezriedka sa vyskytujúce doklady zámerného porušovania hrobov, z ktorých časť nepochybne pa-

trila k najbohatším.  

a = kostrové hroby, b = žiarové hroby, c = birituálne  
hroby, d = kenotafy, e = samostatné hroby koní 

 

a = kostrové hroby, b = žiarové hroby, c = birituálne  
hroby, d = kenotafy, e = samostatné hroby koní 
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Plán pohrebiska Chotín IA (plán 1) ukazuje na nepravidelné usporiadanie jednotlivých hrobov v rámci jeho plo-

chy a zdá sa tak, že pri ich umiestňovaní do priestoru pohrebiska sa tu striktne neuplatňoval žiadny systém. Pri 

detailnejšom pohľade na plán pohrebiska je predsa len zrejmé, že žiarové hroby boli situované skôr v okrajových 

častiach pohrebiska než v jeho centrálnej časti, kde medzi kostrovými hrobmi boli roztrúsené len „solitérne“ žiaro-

vé hroby. Tie sa vyskytli aj vo väčších skupinách kostrových hrobov, okolo ktorých je nápadný voľný priestor, 

ako napríklad v navzájom susediacich kvadrantoch 59, 60 a 71 na severnom okraji pohrebiska. Zreteľný voľný 

priestor sa zistil aj okolo menšej skupiny piatich žiarových a troch kostrových hrobov v kvadrantoch 70 a 71, ktoré 

boli ukladané blízko seba s malými rozstupmi medzi nimi, nepresahujúcimi 200,0 cm. Obzvlášť zreteľná kon-

centrácia žiarových hrobov je tu pozorovaná najmä na východnom a západnom okraji pohrebiska, čím vzniká 

dojem, že práve žiarové hroby ohraničovali plochu pohrebiska. Tu zároveň sledujeme ich usporiadanie do malých 

skupín, pozostávajúcich spravidla z troch až piatich hrobov. Ako príklad môžeme uviesť žiarové hroby 73, 74 a 83 

v kvadrante 19, nachádzajúce sa od seba vo vzdialenosti od 150,0 cm po 300,0 cm. Skupinka piatich žiarových 

hrobov bola zaznamenaná napríklad v kvadrante 65 (hroby 104 – 108), medzi ktorými rozstupy neboli väčšie ako 

200,0 cm. Istá kumulácia žiarových hrobov sa zistila v navzájom susediacich kvadrantoch 29, 30, 40 na západnom 

okraji pohrebiska, ako aj v kvadrantoch 62, 63 a 64 na východnom okraji pohrebiska. Ak boli žiarové hroby uspo-

riadané do menších skupín, nepozorujeme tu ich ukladanie tesne vedľa seba, ani do radov či pomyselných kruhov. 

Priestorová analýza pohrebiska Chotín IB priniesla podobné výsledky týkajúce sa rozmiestnenia žiarových  

hrobov na jeho ploche ako v prípade Chotína IA (plán 2). Značnú koncentráciu žiarových hrobov tu pozorujeme 

vo väčšej skupine hrobov na južnom okraji pohrebiska, oddelenej od jeho ostatnej plochy prázdnym, miestami až 

15,0 m širokým priestorom (kvadranty 3 – 5 a 8 – 10). Na zvyšnej ploche pohrebiska sa žiarové hroby koncen-

trujú takmer výlučne na jeho severnom okraji, najmä v kvadrantoch 17, 22 – 24, pričom spravidla vytvárajú buď 

len dvojice hrobov, alebo sú tu situované osamotene bez priestorovej väzby na iné žiarové hroby. Zdá sa však, že 

vzdialenosti medzi jednotlivými žiarovými hrobmi sú tu o čosi väčšie ako v Chotíne IA, a to aj dokonca medzi 

viacerými dvojicami hrobov navzájom. Ako príklad môžeme uviesť dvojicu hrobov 53 a 61 v kvadrante 25, od 

seba navzájom vzdialených iba 100,0 cm a ďalšiu dvojicu hrobov 56 a 57 v susednom kvadrante 24, od pred-

chádzajúcej dvojice situovaných vo vzdialenosti až 8,0 m. Len sporadicky sú „solitérne“ žiarové hroby roztrú-

sené medzi hrobmi kostrovými v centrálnej časti väčšej plochy pohrebiska, ako to dokladá napríklad hrob 36   

v kvadrante 19 či hrob 93 na hranici kvadrantov 13 a 18.  

V prípade publikovaných plánov len malej časti preskúmaných pohrebísk vekerzugskej kultúry (napríklad  

Szentes-Vekerzug: Párducz, 1955, obr. 1; Tápiószele: Párducz, 1966, obr. 8 – 12; Nyáregyháza: Kisfaludi, 2004, 

obr. 1 – 4; Alsótelekes-Dolinka: Patay – B. Kiss, 2001 – 2002, obr. 4; Törökszentmiklós-Surján: Csalog – Kisfalu-

di, 1985, obr. 11) sa zdá, že v podmienkach danej kultúry bolo všeobecne zaužívaným pravidlom skôr nesystema-

tické ukladanie hrobov na ploche pohrebísk, hoci na niektorých pohrebiskách, ako napríklad Szentes-Vekerzug 

(Párducz, 1955, obr. 1) či Tápiószele (Párducz, 1966, obr. 8 – 12), pozorujeme podobne ako v Chotíne IA a IB 

isté usporiadania žiarových hrobov do menších či väčších skupín. Keďže však väčšina pohrebísk nebola preskú-

maná kompletne a celkové plány pohrebísk nie sú často publikované buď vôbec (napríklad Csanytelek-Újhalastó, 

Szabadszállás-Józan či Tiszavasvári-Dózsa-telep), alebo nedostatočne, čiže s vyznačenou polohou len vybraných 

publikovaných hrobov (napríklad Algyő: Bende, 2003, obr. 1), nie je tak možné spoľahlivo sa vyjadriť k existencii 

či absencii prípadných zákonitostí v ukladaní hrobov v areáli toho-ktorého pohrebiska.  

6.3.1.2. Tvar a metrické údaje hrobových jám 

K základným charakteristikám hrobových jám patria ich pôdorysná dispozícia, čiže tvar, spôsob zahĺbenia do 

podložia, čiže tvar stien a dna, ako aj rozmery, a to dĺžka, šírka a hĺbka. Informácie o hrobe dopĺňajú aj typy po-

vrchových označení. Určiť tvar pôdorysov a rozmery hrobových jám bolo na oboch analyzovaných pohrebiskách 

možné pri všetkých žiarových hroboch. Anomálie späté buď so sekundárnymi zásahmi, napríklad v podobe stôp 

po šachtách, alebo zmeny v dôsledku náhodných činiteľov, zapríčinené napríklad činnosťou drobných hlodavcov 

a koreňovým systémom, neboli v teréne spoľahlivo zaznamenané ani v jednom prípade. V Chotíne IA je však mi-

nimálne pri hroboch 78/53 a 96/54 a v Chotíne IB pri hroboch 23/61 a 36/61 na základe opisov nálezových situácií 

v terénnej dokumentácii zrejmé, že boli porušené a podľa zjavne neúplného či dokonca chýbajúceho hrobového 

inventára mohli byť aj vykradnuté. Kým hrob 19/52 a podobne aj hrob 26/52 z Chotína IA boli porušené počas 

novodobej ťažby piesku, tak hrob 47/61 z Chotína IB čiastočne narušil stredoveký zásah. 

Z typologického hľadiska môžeme rozlíšiť tri typy pôdorysných dispozícií (obr. 88). Takmer všetky jamy žia-

rových hrobov sa vyznačovali viac-menej pravidelným kruhovým pôdorysom, ktorý bol zistený až v 131 prípa-

doch z celkových 143 preskúmaných žiarových hrobov na oboch pohrebiskách, čo predstavuje až 91,6 %. V Cho-

tíne IA bol iný ako kruhový tvar doložený pri siedmich hroboch, resp. pri 6 % žiarových hrobov, kým v Chotíne 

IB je počet takýchto hrobov značne vyšší, a to až 22,2 %. Dná hrobových jám kruhového tvaru boli zaoblené  
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a steny viac-menej kolmé. V terénnej dokumentácii sú však uvedené iba údaje o obrysoch hrobových jám na úrovni 

ich zistenia a údaje o ich obrysoch pri dne chýbajú v prípade všetkých hrobov. Ojedinele tu boli zachytené hro-

bové jamy oválneho pôdorysu, ktoré boli zaznamenané pri jedenástich hrobových celkoch, resp. pri 7,6 % všetkých 

žiarových hrobov. Prevažná časť z nich mala dno upravené do zaoblenej podoby a ich pozdĺžna os bola spravidla 

orientovaná v smere Z – V či JZ – SV. Za nanajvýš neobvyklú formu pôdorysnej dispozície jám žiarových hrobov 

môžeme považovať nepravidelný obdĺžnik so zaoblenými rohmi. Posledná spomenutá forma pôdorysov jám sa 

zistila len na pohrebisku Chotín IB pri hroboch 8/61, 29/61 a 61/61, čo predstavuje iba zanedbateľných 2,1 % žiaro-

vých hrobov. Uvedená skupina hrobov sa vyznačuje nejednotnou orientáciou pozdĺžnych osí. Ak dáme do súvisu 

tvar pôdorysu hrobovej jamy s typom žiarového hrobu, čiže so spôsobom uloženia kremačných zvyškov v prie-

store hrobu, všetky ojedinele sa vyskytujúce pôdorysné dispozície jám sú doložené iba pri hroboch so spálenými 

ľudskými kosťami voľne rozptýlenými buď v ich zásype, alebo rozsypanými po ich dne. Aj dva jamkové hroby  

z Chotína IA, a to 40/53 a 82/54, sa vyznačovali oválnou formou. Zdá sa tak, že predovšetkým kruhový pôdorys 

jám bol optimálny pre urnové hroby. V danej súvislosti sa v terénnej dokumentácii ako zaujímavé javia údaje o po-

lohe keramických urien, zaznamenané pri niektorých urnových hroboch. Podľa nich nádoba, v ktorej boli depono-

vané zvyšky kremácie, nestála priamo na dne hrobu, ale bola uložená nad jeho dnom, resp. v dolnej tretine zásypu, 

čo by však bolo možné iba v prípade, ak by dno jamy bolo po jej vyhĺbení z nie celkom pochopiteľných dôvodov 

opätovne zasypané vrstvou piesku, z ktorého pozostával zásyp všetkých hrobov. Tiež nie je vylúčená ani prítom-

nosť inej úpravy dna hrobovej jamy v podobe výstelky z organického materiálu. 

 

 
 

Obr. 88 Chotín IA, IB. Typy pôdorysných dispozícií jám žiarových hrobov 

 

Rozmery jám žiarových hrobov sú v podmienkach chotínskych pohrebísk málo variabilné. Pri kruhových pô-

dorysných dispozíciách sa priemer jám pohyboval v Chotíne IA od 30,0 cm po 130,0 cm, čo predstavuje strednú 

hodnotu 64,0 cm a v Chotíne IB od 55,0 cm po 280,0 cm, s priemernou hodnotou až 90,0 cm. Zdá sa tak, že 

rozmery žiarových hrobov s kruhovými jamami sú v Chotíne IB o niečo väčšie, ako v Chotíne IA. Na základe  

dosiahnutých priemerov jám môžeme žiarové hroby v Chotíne IA rozdeliť do štyroch skupín (obr. 89).  

 

8,2

72,7

16,4

3,6

0 20 40 60 80

a

b

c

d

a = priemer menší ako 0,5 m; b = priemer v rozpätí od 0,5 m do 0,7 m;
c = priemer od 0,8 m do 1,0 m; d = priemer od 1,1 m do 1,3 m

percentá

 
 

Obr. 89 Chotín IA, IB. Percentuálne zastúpenie jednotlivých skupín žia-

rových hrobov kruhového tvaru podľa rozmerov ich jám 
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Do prvej patria hroby s priemerom menším ako 50,0 cm, ktorý dosiahlo spolu deväť hrobov. Najpočetnejšou 

je druhá skupina hrobov, pri ktorých sa priemer ich jám pohyboval od 50,0 cm po 70,0 cm. Toto rozpätie bolo 

doložené až v 80 prípadoch, čiže pri 72,7 % hodnotených hroboch. Na základe uvedenej frekvencie výskytu tak za 

štandardný priemer žiarových hrobov môžeme považovať práve hodnoty v rozpätí od 50,0 cm po 70,0 cm. 18 hro-

bov s priemerom jám nepresahujúcim 100,0 cm môžeme zaradiť do tretej skupiny, zatiaľ čo najmenej frekventova-

nou sa javí štvrtá skupina, reprezentovaná iba štyrmi hrobmi s priemerom jám od 110,0 cm po 130,0 cm. Hroby  

s oválnym pôdorysom jám dosahovali v Chotíne IA šírku od 40,0 cm (hrob 51/53) po 200,0 cm (hrob 40/53) a dĺžku 

od 90,0 cm (hrob 110/54) po 360,0 cm (hrob 40/53). V porovnaní s Chotínom IA boli žiarové hroby s oválnymi 

jamami v Chotíne IB opäť o niečo rozmernejšie, pretože ich šírka sa tu pohybovala od 90,0 cm po 160,0 cm a dĺžka 

od 140,0 cm po 270,0 cm. Podobnými rozmermi sa vyznačovali aj hroby s pôdorysom v tvare obdĺžnika. Je tak 

nesporné, že pri väčšine žiarových hrobov, najmä však pri urnových hroboch boli rozmery ich jám prispôsobené 

tak množstvu kremačných zvyškov, ako aj v prvom rade rozmerom keramických urien a prípadným ďalším sprie-

vodným nádobám.  

Hĺbku jám žiarových hrobov v Chotíne IA v rozpätí od 35,0 cm po 190,0 cm môžeme rozdeliť do štyroch skupín 

(obr. 110). Kým prvá (hĺbka 35,0 až 55,0 cm) a štvrtá skupina hrobov (hĺbka 150,0 až 190,0 cm) predstavuje z hľa-

diska početnosti iba zanedbateľné percento žiarových hrobov (3,3 a 4,2 %), tak na základe frekvencie výskytu 

môžeme za štandardnú považovať hĺbku v rozpätí od 60,0 cm po 95,0 cm. Takéto hodnoty na sledovanom pohrebi-

sku dosiahlo až 55 % žiarových hrobov (druhá skupina). Pomerne početné sú aj hroby tretej skupiny so zistenou 

hĺbkou od 100,0 cm po 145,0 cm (37,5 %). Žiarové hroby, ktorých hĺbka presiahla hodnotu 100,0 cm, boli na 

ploche pohrebiska umiestnené najmä v okrajových kvadrantoch v jeho východnej a západnej časti. Ich zreteľná 

kumulácia tu bola zachytená najmä v navzájom susediacich kvadrantoch 29 a 40, 61 a 62 a  23 – 25 (plán 1). 

Situácia na pohrebisku Chotín IB sa však od uvedených zistení značne líši, pretože hĺbky žiarových hrobov tu 

dosiahli hodnoty v rozpätí od 80,0 cm po 325,0 cm. Na základe zistených hodnôt hĺbok môžeme žiarové hroby 

rozčleniť do dvoch skupín, z ktorých prvú reprezentuje štrnásť hrobov s hĺbkou od 85,0 cm po 170,0 cm (53,8 %)  

a druhú dvanásť hrobových celkov s hĺbkou od 200,0 cm po 325,0 cm (46,2 %). Zaujímavé je zistenie, že hro-

by z druhej skupiny sa až na žiarový hrob 69 (kvadrant 17) koncentrujú výlučne na severnom okraji pohrebi-

ska v navzájom susediacich kvadrantoch 22 – 25 a väčšina z nich tak svojou polohou vymedzuje časť jeho hraníc 

(plán 2).  

Na základe uvedených zistení je nepochybné, že v podmienkach oboch hodnotených pohrebísk sa žiarové hroby 

od kostrových zreteľne líšia nielen spôsobom uloženia kostrových pozostatkov pochovaných jedincov, ale tiež 

formou a metrickými údajmi ich jám. Pri žiarových hroboch tu iba sporadicky registrujeme pre kostrové hroby 

obvyklú oválnu pôdorysnú dispozíciu, keď aj metrickými údajmi sú žiarové hroby veľmi blízke kostrovým hro-

bom. Naopak, na pohrebisku Senec-Štrková kolónia mali kostrové aj žiarové hroby jamy obdĺžnikového pôdorysu  

s pravouhlými rohmi. Rozdiely v hodnotách dĺžkových a šírkových údajov hrobových jám sú medzi oboma typmi 

hrobov minimálne. Aj na polykultúrnom pohrebisku Bučany sa keltské kostrové a vekerzugské žiarové hroby 

vyznačovali jednotným tvarom a metrickými údajmi hrobových jám obdĺžnikovej formy so zaoblenými rohmi 

a navzájom ich odlíšiť tak bolo možné iba na základe pohrebného rítu a charakteru hrobovej výbavy (Bujna – 

Romsauer, 1983). Aj dva žiarové hroby vekerzugskej kultúry na polykultúrnom pohrebisku Maňa sa tvarom  

v podobe obdĺžnika a metrickými údajmi podobajú tak na kostrové hroby kultúry Mezőcsát, ako aj na keltské 

kostrové a žiarové hroby (Benadik, 1983, obr. 4 – 15). Zdá sa tak, že pri posledných dvoch spomenutých pohre-

biskách forma pôdorysnej dispozície hrobových jám nemala ani chronologickú, ani kultúrnu súvislosť a bola skôr 

podmienená pedologickými charakteristikami miestneho prostredia. Pre žiarové hroby na pohrebisku Modrany, 

ktorých inventár vykazuje buď vekerzugský, alebo má zmiešaný vekerzugsko-kalenderbergský charakter, sú po-

dobne ako pre chotínske pohrebiská charakteristické takmer výlučne kruhové formy pôdorysov s priemerom  

v rozpätí spravidla od 40,0 cm do 90,0 cm (Dušek, 1976, 410). Údaje o tvaroch a rozmeroch hrobových jám na 

zničenom pohrebisku Preseľany nad Ipľom neboli zaznamenané vôbec. Je však nepochybné, že pri žiarových  

hroboch tvar pôdorysu jám, ako aj ich rozmery nesúviseli ani s pohlavím pochovaného jedinca, ani s jeho sociál-

nym statusom. Výnimkou je na pohrebisku Chotín IA iba štvrtá skupina hrobov s kruhovou pôdorysnou dispozí-

ciou jám, vyčlenená na základe metrických hodnôt ich priemeru, ktoré, až na hrob 14/52 bez inventára, patria  

k najbohatším, ako aj k vyššej strednej vrstve. Podobne sa nezistila previazanosť so sociálnym postavením ani 

pri hĺbkach žiarových hrobov. Na základe chýbajúcich antropologických určení žiarových hrobov tu nemožno  

spoľahlivo doložiť možnú spätosť rozmerov hrobových jám s vekom pochovaných jedincov, a tak potvrdiť či vy-

vrátiť predpoklad, že na základe fyzických daností by detské hroby, príp. ich urny mali byť spravidla menšie než  

hroby či keramické popolnice, v ktorých boli uložené spopolnené pozostatky dospelých jedincov. Na základe 

pomerne chronologicky citlivých sprievodných nálezov zo žiarových hrobov s neobvyklými pôdorysnými dis -

pozíciami hrobových jám sa zdá, že tieto sa na pohrebisku Chotín IA vyskytujú v druhej polovici 6. a v prvej po-

lovici 5. stor. pred Kr. (Kozubová, 2009, 71, 78), čo nás tak oprávňuje domnievať sa, že minimálne pri oválnych 

pôdorysoch mal tvar hrobovej jamy v podmienkach daného pohrebiska istú chronologickú súvislosť.  
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Porovnanie zistení, pokiaľ ide o tvary a rozmery jám žiarových hrobov, z chotínskych pohrebísk s inými loka-

litami vekerzugskej kultúry v značnej miere sťažujú na jednej strane nedostatočné opisy nálezových situácií v star-

ších publikáciách, čo je spôsobené tým, že tieto údaje sa v teréne z rôznych dôvodov vôbec nezisťovali alebo 

často neboli publikované. Na druhej strane sú prekážkou pri porovnaní chýbajúce vyhodnotenia týchto hodnotia-

cich znakov pre jednotlivé pohrebiská danej kultúry vo východnom Maďarsku. Napríklad na pohrebisku Török-

szentmiklós-Surján v prípade, že boli zachytené obrysy hrobových jám, tieto pri žiarových hrobov mali obvykle 

kruhový pôdorys s priemerom od 25,0 cm (hrob 22) po 115,0 cm (hrob 92) (Csalog – Kisfaludi, 1985, 309, 315). 

Aj na iných pohrebiskách vekerzugskej kultúry, napríklad Szentes-Vekerzug či Tápiószele, mali žiarové hroby 

spravidla kruhový, sporadicky tiež oválny tvar a ich priemer zriedka presiahol hodnotu 100,0 cm (Párducz, 1952; 

1954; 1955; 1966). Aj tu sa však výnimočne vyskytli priestranné žiarové hroby s neobvyklou štvoruholníkovou pô-

dorysnou dispozíciou (obdĺžnik, štvorec či lichobežník), ktoré aj metrickými údajmi pripomínajú kostrové hroby 

(napríklad hroby 27 a 31 zo Szentesa-Vekerzug: Párducz, 1954, 29 nn., obr. 4 – 6, 8 alebo hroby 71, 90 a 100 

z Törökszentmiklósa-Surján: Csalog – Kisfaludi, 1985, 336). Zaujímavé je, že prevažná väčšina týchto hrobov sa 

okrem neštandardných pôdorysných dispozícií vyznačuje aj bohatou a neobvyklou výbavou (napríklad hrob 320  

z Tiszalöku-Börtön: Scholtz, 2006, obr. 4: 2, 5: 1 – 8). 

6.3.1.3. Úpravy hrobových jám 

K charakteristikám pohrebného rítu patria aj rôzne, v prvom rade vnútorné úpravy interiéru hrobových jám, ako 

aj ich vonkajšie označenie v rámci plochy pohrebiska. Okrem samotných úprav sem môžeme zaradiť aj použitie 

rozličných schránok na uloženie mŕtveho jedinca, ako napríklad sarkofágy či rakvy, ktorých zachytenie v teréne 

však v značnej miere podmieňujú rôzne faktory, vrátane pôdnych a klimatických podmienok miestneho pro-

stredia (Zábojník, 2009, 27). V prípade hodnoteného súboru všetkých žiarových hrobov z chotínskych pohrebísk 

ide výlučne o ploché hroby, bez akejkoľvek archeologicky doloženej vonkajšej alebo vnútornej úpravy hrobovej 

jamy. Samotný kruhový tvar pôdorysov jám žiarových hrobov so zaobleným dnom však vylučoval možnosť ich 

úpravy drevom či už v podobe výdrevy, alebo kolovej konštrukcie. Jedinými výnimkami sú jamkový hrob 82/54 

a hrob s rozptýlenými kremačnými zvyškami 96/54, oba z Chotína IA. V oboch hroboch boli zachytené vnútorné 

úpravy jám v podobe špecifických hlinených konštrukcií, ktoré sa zistili aj v kostrových hroboch (obr. 90). Oválna 

jama hrobu 96/54 bola pozdĺž vnútorného obvodu ohraničená pásom ílu, širokým iba 20,0 cm a vysokým od 20,0 

do 30,0 cm. Zásyp hrobovej jamy pozostával z piesku žltej farby, ktorý bol v centrálnej časti premiešaný s rôzne 

veľkými kusmi rovnakej ílovitej zeminy, aká lemovala obrysy hrobovej jamy. Jedna z možných interpretácií prí-

tomnosti ílovitej zeminy v zásype hrobu môže byť úprava hrobu v podobe hlinenej kupolovitej konštrukcie, pô-

vodne vybudovanej nad pochovaným jedincom na úrovni zachytenia obrysov hrobu v podloží (Dušek, 1966, 17). 

Avšak v kresebnej dokumentácii v nálezovej správe chýbajú pozdĺžne a priečne prierezy hrobovej jamy, ktoré by 

uvedenú hypotézu potvrdzovali. Podobná konštrukcia ako v hrobe 96/54 sa vyskytla aj v hrobe 82/54, tu však pás 

žltej ílovitej zeminy lemoval nie obrysy vlastnej hrobovej jamy oválneho pôdorysu, ale plytkej jamky kruhového 

tvaru s kremačnými zvyškami. S podobnými hlinenými konštrukciami sa na iných pohrebiskách vekerzugskej 

kultúry vo východnom Maďarsku a v severozápadnom Rumunsku nestretávame a tieto tak nepochybne predsta-

vujú lokálne špecifikum pohrebiska Chotín IA.  

 

 

Obr. 90 Chotín IA. Vnútorné úpravy jám žiarových hrobov v podobe špecifických hlinených konštrukcií 
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Aj na ostatných pohrebiskách vekerzugskej kultúry sú vnútorné úpravy interiérov hrobových jám zachytené 

len zriedkavo a v ich prípade možno rozlíšiť jednak úpravy drevenou konštrukciou v podobe vnútornej výdrevy 

a kolovej konštrukcie, jednak výskyt kameňov buď v zásype hrobu, alebo prekrytie hrobu súvislou vrstvou blokov 

menších či väčších kameňov. K špecifickým znakom patrí situovanie hrobu v priestore vymedzenom žľabom. 

Všetky tri typy úprav sa zistili aj v žiarových hroboch.  

S vnútornou úpravou hrobovej jamy drevom sa stretávame predovšetkým na pohrebisku Csanytelek-Újhalastó, 

kde v dôsledku priaznivých nálezových okolností minimálne pri jedenástich žiarových hroboch s voľne rozptý-

lenými kremačnými zvyškami pozorujeme ich vnútornú výdrevu v podobe drevených skriniek, dokonca s dreve-

ným prekrytím. Úprava ich interiéru drevom však nie je jednotná a na tento účel sa používali tak hrubé brvná, ako 

aj opracované dosky. Nie je vylúčené, že ďalších osem žiarových hrobov, v ktorých boli zachytené zvyšky dreva, 

bolo pôvodne tiež vydrevených, príp. obsahovalo zrubovú konštrukciu, alebo bolo minimálne prekrytých dreve-

nými doskami (Galántha, 1981, 47; 1986, 70). Úpravou drevom, pravdepodobne výdrevou sa vyznačovala aj jama 

štvorcového pôdorysu žiarového hrobu 145 na pohrebisku Sándorfalva-Eperjes, ktorý bol na dôvažok situovaný 

v rámci plytkého žľabu kruhového tvaru. Ten by mohol indikovať pozostatok po nezachovanom mohylovom 

násype (Galántha, 1985, 116 – 120, obr. 5; Scholtz, 2010a, 300, 302).  

Na pohrebiskách Preseľany nad Ipľom, Alsótelekes-Dolinka, Eger-Nagyeged, Vámosmikola-Istvánmajor 

a Dédestapolcsány-Verebce-tető je doložené použitie kameňa predovšetkým pri vonkajšej úprave hrobov, a to 

nielen žiarových. Kolektívne hroby 4, 136, 137 a 142 z pohrebiska Alsótelekes-Dolinka, v ktorých boli kremačné 

zvyšky viacerých jedincov spolu s prílohami koncentrované v kôpkach na dnách, ako aj hrob 109, podľa všetkého 

s jednou pochovanou osobou pravdepodobne mužského pohlavia, a hrob 3 z Dédestapolcsány-Verebce-tető boli 

prekryté súvislou vrstvou väčších kameňov, ktoré tak spravidla vytvárali plochu nepravidelného tvaru (Balaša, 

1959; Patay, 1961, 29 n.; Patay – B. Kiss, 2001 – 2002, 81 nn., 86 nn., 90 nn., obr. 6; F. Tóth, 2012, 64, 66, tab. 6). 

Aj niektoré žiarové hroby na pohrebisku Vámosmikola-Istvánmajor boli buď pokryté súvislou vrstvou kameňov, 

ako napríklad hrob 57, alebo kamene na povrchu len vymedzovali ich pôdorys, o čom svedčia hroby 22 a 58, príp. 

niekoľko kameňov ako pozostatok po kamennom prekrytí sa našlo v zásype jám hrobov 13, 19 a 41 (Laczus – 

Párducz, 1969, 219 n., 223 n., obr. 2). Pri posledných spomenutých hroboch však nemôžeme vylúčiť, že ide o zvyš-

ky kamennej výplne hrobovej jamy. Tu však treba zdôrazniť, že použitie kameňa pri úprave hrobovej jamy je 

v podmienkach posledného spomenutého pohrebiska príznačné skôr pre kostrové než pre žiarové hroby, čo platí 

aj pre pohrebisko Eger-Nagyeged. Tu boli kostrové pozostatky pochovaných jedincov obvykle pokryté dvoma 

vrstvami kamenných blokov, čo však môže na základe nie celkom jasného opisu v predbežnej publikácii k da-

nému pohrebisku indikovať nielen vonkajšie označenie hrobov na ploche pohrebiska, ale aj kamenné obloženie 

kostier v priestore samotného hrobu. Pri žiarových hroboch tu zaznamenávame buď ich kamenné prekrytie (hrob 

19), alebo tiež len prítomnosť kameňov v zásype ich jamy (hrob 13) (Fodor, 2001, 72 n.). Isté indície o úprave  

hrobov kameňom poskytuje aj torzovito preskúmané a úplne zničené pohrebisko Preseľany nad Ipľom. Ani pri 

jednom zo žiarových hrobov neboli zachytené ani ich obrysy, a tým ani ich dĺžkové a šírkové údaje, avšak mi-

nimálne hrob 31 bol na povrchu vyznačený zhlukom 43 kameňov, pod ktorými boli uložené kremačné zvyšky. 

Nie celkom jasná je nálezová situácia pri hrobe 24, v ktorom boli ploché kamene pravdepodobne použité na von-

kajšie označenie. Zdá sa však, že ide o dva regulárne hroby, z ktorých hrob 24a bol  urnový a nerozlíšený hrob 

24b, situovaný od neho 200,0 cm, bol kostrový. Špecifický variant použitia kameňa pri úprave interiéru hro-

bovej jamy na tomto pohrebisku pozorujeme v žiarových hroboch 22a, 25 a 29, v ktorých boli zvyšky spálených 

kostí deponované vedľa väčšieho plochého kameňa (pozri Balaša, 1959). Nie je však vylúčené, že ide o ploché 

kamenné podložky ako súčasť hrobového inventára a nie o konštrukčný prvok úpravy interiéru hrobovej jamy. 

Úprava žiarových hrobov kameňmi sa zistila aj na pohrebisku z doby halštatskej v Ždani na území Košickej kot-

liny, ktoré vykazuje nielen v pohrebnom ríte, ale aj v materiálnej náplni značné podobnosti s pohrebiskami veker-

zugskej kultúry, najmä v severovýchodnom Maďarsku, a je rámcovo datované do 6. stor. pred Kr. (Miroššayová, 

2010, 242, 246). 

6.3.1.4. Typy žiarových hrobov 

Pri žiarových hroboch môžeme na chotínskych pohrebiskách pozorovať viaceré spôsoby deponovania kre-

mačných pozostatkov pochovaného jedinca v hrobe a na ich základe tak vyčleniť niekoľko typov a v rámci nich 

aj viacero variácií, resp. variantov, poukazujúcich minimálne v podmienkach oboch hodnotených pohrebísk na 

značnú variabilitu spôsobu uloženia zvyškov spálených ľudských kostí v priestore hrobovej jamy: 

 jamkové hroby – kremačné zvyšky boli umiestnené do jamky vyhĺbenej do dna vlastnej hrobovej jamy,

 urnové hroby – uloženie kostí v keramickej urne,

 zvyšky kremácie boli deponované vo dvoch či viacerých keramických nádobách, čo môžeme považovať za

istú variáciu urnových hrobov,
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 spálené kostrové zvyšky boli koncentrované v kôpke na dne hrobovej jamy a prekryté keramickou nádobou, 

najčastejšie misou, čo tiež môžeme pokladať za jednu z variácií urnových hrobov, 

 zvyšky spálených kostí boli umiestnené tak v keramickej urne či urnách, ako aj rozptýlené okolo urny alebo  

v zásype hrobovej jamy, 

 rozsypané – kremačné zvyšky boli rozptýlené po celom dne hrobovej jamy, príp. iba v jej istej časti, kde boli 

dokonca aj koncentrované v kôpke, 

 spálené ľudské kosti boli voľne rozptýlené buď v celom zásype hrobovej jamy, alebo s možnou koncentrá-

ciou iba v konkrétnej časti zásypu. 
 

Špecifickú kategóriu predstavujú hroby bez akýchkoľvek kostrových pozostatkov ľudských jedincov, zachy-

tených v teréne, pravdepodobne symbolické hroby – tzv. kenotafy, ktorých nielen rozmery, ale aj pôdorysné dispo-

zície vykazujú znaky typické pre žiarové hroby.  
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Obr. 91 Chotín IA. Žiarové hroby, percentuálne zastúpenie 
jednotlivých spôsobov uloženia kremačných zvyškov 

 
Obr. 92 Chotín IB. Žiarové hroby, percentuálne zastúpenie 
jednotlivých spôsobov uloženia kremačných zvyškov 

 
Percentuálne zastúpenie jednotlivých typov žiarových hrobov nie je na chotínskych pohrebiskách jednotné. 

Dominantným typom sú tu jednoznačne žiarové hroby s kremačnými zvyškami pochovaných jedincov voľne  

rozptýlenými v zásype hrobovej jamy. Kým v Chotíne IA sú nasledované urnovými hrobmi (obr. 91), tak v Cho-

tíne IB sú druhým najfrekventovanejším typom hroby, v ktorých boli spálené ľudské kosti rozsypané po dne hro-

bovej jamy (obr. 92). Ostatné typy, najmä však hroby jamkové, tvoria iba malé percento žiarových hrobov. Okrem 

symbolických hrobov sú na oboch pohrebiskách doložené aj hroby obsahujúce zvyšky kremácie, ale ich spôsob 

deponovania v hrobe nie je v terénnej dokumentácii uvedený, čiže nebol počas terénneho výskumu zaznamenaný. 

V Chotíne IA sa uvedené zistenie týka iba jedného hrobu (0,8 %), a to hrobu 33/53 bez celej nádoby/nádob a ob-

sahujúceho iba črepy z troch nádob (tab. 9: 7 – 11), čo vylučuje jeho priradenie k urnovým hrobom. Keďže 

jeho zásyp pozostával z piesku čiernej farby s primiešanými uhlíkmi, môžeme predpokladať, že zvyšky kremácie 

boli voľne rozptýlené v zásype hrobovej jamy. V Chotíne IB je spôsob uloženia zvyškov spálených kostí nejasný 

v prípade až troch hrobov, konkrétne hrobov 47/61, 61/61 a 79/62 (11,5 %). V hrobe 47/61 sa našla vysoká 

neúplná dvojkónická váza s kužeľovitým hrdlom, ktorá mohla spĺňať funkciu keramickej popolnice (tab. 100: 7). 

Aj v hrobe 79/62 boli spálené kosti s najväčšou pravdepodobnosťou uložené v urne v podobe vysokej štíhlej 

vázy, stojacej na dne v strede hrobovej jamy (tab. 111: 6). Z hľadiska nálezových okolností špecifickým je žiaro-

vý hrob 79/54 z Chotíne IA, v ktorom bola väčšina kremačných zvyškov uložená v hrnci a malá časť rozptýlená  

v jeho zásype. V strede hrobovej jamy, približne na úrovni zistenia jej obrysov, bol vyhĺbený objekt kruhového 

tvaru, ktorého zásyp pozostával z prepáleného piesku tmavšej farby ako zásyp jamy hrobu 79/54 a v ňom sa 

nachádzala malá váza vyrobená na kruhu. V danom prípade tak môže ísť buďo žiarovisko, alebo o ďalší neroz-

poznaný žiarový hrob.  

Pri jednotlivých typoch žiarových hrobov si treba všímať nielen spôsob deponovania kremačných zvyškov 

pochovaných jedincov v hrobe, ale aj ďalšie znaky, ktoré tak môžu poukázať na možné rozdiely medzi nimi. 

K takýmto hodnotiacim znakom patria okrem formy (tvar a rozmery) a vnútornej úpravy hrobovej jamy aj cha-

a = urnové, b = v urne a okolo nej, c = rozptýlené  
v zásype urny, d = uložené na dne jamy, e = jamkové 

 

a = urnové, b = v urne a okolo nej, c = rozptýlené  
v zásype jamy, d = uložené na dne jamy, e = jamkové 
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rakter a poloha jednotlivých príloh hrobovej výbavy vo vzťahu k uloženým kostrovým zvyškom, ako aj spôsob za-

obchádzania s nimi (poškodené, čiže vystavené pôsobeniu žiaru pohrebnej hranice, a to buď všetky prílohy, alebo 

len časť z nich, či nepoškodené).  

6.3.1.4.1. Hroby jamkové 

Najmenej zastúpeným typom žiarového hrobu nielen na chotínskych pohrebiskách, ale vo vekerzugskej kultúre 

celkovo sú bezpochyby jamkové hroby (obr. 91, 92). Na oboch sledovaných pohrebiskách boli bezpečne doložené 

len v troch prípadoch a zaraďujeme k nim tie hroby, v ktorých boli kremačné zvyšky pochovaných jedincov ulo-

žené priamo do plytkej jamky, vyhĺbenej do dna vlastnej hrobovej jamy. Aj napriek tomu, že z celkového počtu 

hrobových celkov tu daný typ predstavuje iba zanedbateľné percento žiarových hrobov, tieto sú v podmienkach 

najmä pohrebiska Chotín IA neobvyklé tak z hľadiska pôdorysných dispozícií, ako aj vnútornej úpravy hrobovej 

jamy a všetky tri hroby sa navzájom líšia (obr. 93).  

Hrob 82/54 v Chotíne IA sa vyznačoval pre žiarové hroby neobvyklým oválnym pôdorysom jamy s nadprie-

mernými rozmermi (90,0 cm x 190,0 cm) a pomerne veľkou hĺbkou (170,0 cm). V západnej polovici hrobovej 

jamy, bližšie k jej západnej stene bola do jej dna vyhĺbená menšia jamka pravidelného kruhového tvaru s prie-

merom 45,0 cm. V jej zásype boli rozptýlené spálené kosti ľudského jedinca, na základe hrobových príloh prav-

depodobne ženského pohlavia. Jamka so zvyškami kremácie bola zo západnej strany ohraničená 15,0 cm širokým  

a iba 8,0 cm vysokým pásom ílu žltej farby, vytvárajúcim okolo nej polkruh. Keďže v terénnej dokumentácii nie 

sú uvedené žiadne informácie týkajúce sa charakteru zásypu tak vlastnej hrobovej jamy, ako aj jamky so spále-

nými kosťami, nemožno ani potvrdiť, ani vyvrátiť možnú hypotézu, že spomenutý hlinený konštrukčný detail 

jamku s kremačnými zvyškami pôvodne prekrýval buď úplne, alebo aspoň čiastočne. Je zaujímavé, že inventár 

hrobu bol deponovaný nielen v jamke so zvyškami kremácie, ale aj na dne vlastnej hrobovej jamy a okrem dvoch 

džbánkov, z nich jeden bol vyrobený na kruhu, a misy ho tvorili hlinené pečatidlo a zlomky železného noža, oba 

umiestnené v jamke medzi kostrovými zvyškami (tab. 26: 1 – 9). V mise boli uložené ďalšie zvyšky nespálených 

rebier, keďže však neboli podrobené antropologickej a archeozoologickej analýze, nie je tak jasné, či ide o doklad  

v podmienkach chotínskych pohrebísk nie príliš častých mäsitých prídavkov, alebo kosti patrili buď ľudskému 

jedincovi pochovanému v jamke, alebo ide o pozostatky ďalšej nerozpoznanej osoby. V danom prípade sa nám 

však možnosť spoločného hrobu dvoch jedincov javí ako málo pravdepodobná, čo potvrdzuje aj zloženie nie príliš 

početného hrobového inventára, ktorý nevykazuje zmiešaný charakter.  

Aj jama hrobu 40/53 mala nepravidelný oválny tvar s neštandardnými rozmermi až 200,0 cm x 360,0 cm a hĺb-

kou 150,0 cm, čo v neposlednom rade súvisí aj s tým, že ide o spoločný hrob ľudského jedinca a nespáleného 

tela koňa (3/53). Do dna vlastnej hrobovej jamy bola v jej juhozápadnej polovici vyhĺbená jama pomerne veľkého 

priemeru (140,0 cm) nepravidelného kruhového tvaru, v ktorej zásype boli voľne rozptýlené kremačné zvyšky 

pravdepodobne jedinca ženského pohlavia. V severovýchodnej polovici vlastnej hrobovej jamy bola na jej dne 

deponovaná kostra koňa v polohe na ľavom boku tak, že jeho lebka bradou nadol čiastočne ležala na kostrových 

pozostatkoch pochovaného človeka v jamke žiarového hrobu.
320

 Zásyp hrobovej jamy okolo koňa pozostával  

z piesku žltej farby bez primiešaných uhlíkov. Inventár obsahoval iba žiarový hrob, ktorý bol umiestnený v zásype 

jamky medzi kremačnými zvyškami ženy a pozostával z početných ozdôb tela, najmä korálikov, a z pracovných 

nástrojov – troch praslenov (tab. 11: 1 – 16). Niektoré nálezy, v prvom rade šperk, boli rôznou mierou deformované 

a vykazovali zreteľné stopy po pôsobení ohňa, čo dokazuje, že boli súčasťou osobnej výbavy pochovanej ženy, 

ktorá ich mala na pohrebnej hranici na sebe, a tak boli spopolnené spolu s ňou. Hrob bol situovaný len 200,0 cm od 

žiaroviska III a približne 400,0 cm od ďalšieho spoločného hrobu ľudského jedinca a koňa 121/53 (plán 1).  

Najjednoduchším spomedzi jamkových hrobov sa javí hrob 93/62 z Chotína IB. Približne v strede vlastnej hro-

bovej jamy nepravidelného kruhového tvaru s priemerom 120,0 cm bola vyhĺbená malá jamka (s Ø iba 28,0 cm) 

s kremačnými zvyškami jedinca, ktorého pohlavie nebolo možné na základe nevýraznej hrobovej výbavy bez jed-

noznačných mužských alebo ženských atribútov bližšie archeologicky identifikovať. Výlučne keramický inventár 

(tab. 115: 14, 15) bol uložený na dne vlastnej hrobovej jamy, ktorej zásyp pozostával z prepáleného piesku čiernej 

farby s primiešanými uhlíkmi.  

Z určenia pohlavia jedincov z jamkových hrobov na základe hrobového inventára vyplýva, že v nich boli po-

chované najmä ženy, ktorých sociálny status bol rozdielny. Kým hrob 82/54 patrí k priemerne vybaveným, žena 

pochovaná v hrobe 40/53 patrila k vyššej strednej vrstve a v prvom rade kvalitatívne zloženie jej inventára vyka-

zuje značné podobnosti dokonca s najbohatšími hrobmi (pozri podkapitolu 7.4.1.). Hrob 93/62 môžeme aj na-

priek dosiahnutej hodnote celkového sociálneho indexu priradiť skôr k jednoducho než k priemerne vybaveným 

                                                                 
320 Podobný hrob žiarovo pochovaného ľudského jedinca a kostrovo spolupochovaného koňa v priestore spoločnej hrobovej 

jamy kruhového pôdorysu bol zistený na pohrebisku Tiszvasvári-Csárdapart (hrob 2), kde však na rozdiel od hrobu 40/53 
z Chotína IA boli kremačné zvyšky pravdepodobne dospelej ženy deponované v urne (Kemenczei, 2009, 152, obr. 4: 2).  
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hrobom. Môžeme tak konštatovať, že v prípade jamkových hrobov neexistovala žiadna priama súvislosť medzi 

sociálnym statusom pochovaných jedincov a typom hrobu. Presnejšie chronologicky zaradiť môžeme iba hrob 

40/53, ktorý predovšetkým na základe sklenených korálikov s vrstvenými očkami patrí najskôr do poslednej štvrti-

ny 6. stor. pred Kr. (Horňák, 2006, 38; Kozubová, 2009, 79). Oba jamkové hroby z Chotína IA síce neboli umiest-

nené v rámci plochy pohrebiska bezprostredne blízko seba, ale boli situované v navzájom susediacich kvadrantoch 

59 a 70 (plán 1).  

 

 

Obr. 93 Chotín IA, IB. Hroby jamkové 

 
Jamkové hroby sú zriedkavým typom žiarových hrobov aj na iných pohrebiskách vekerzugskej kultúry (obr. 97), 

čo však môže súvisieť jednak s tým, že neboli v teréne najmä pri starších výskumoch vždy bezpečne rozpoznané, 

jednak s nedostatočným opisom nálezových situácií na mnohých pohrebiskách vo východnom Maďarsku. Ak 

neboli zachytené obrysy vlastnej hrobovej jamy, ale iba jamky s kremačnými zvyškami, môže to viesť často  

k nesprávnej interpretácii nálezových okolností a tak i k následnému priradeniu takéhoto hrobu k obvyklým žia-

rovým hrobom so spálenými kosťami voľne rozptýlenými v zásype hrobovej jamy. Pri nezachytení obrysov 

vlastnej hrobovej jamy však jamkové hroby môžeme pomerne spoľahlivo identifikovať aj na základe veľmi ma-

lého priemeru jamky, v ktorej boli uložené zvyšky kremácie. Aj napriek uvedeným konštatovaniam je však ne-

sporné, že jamkové hroby patria vo vekerzugskej kultúre k ojedinelým typom žiarových hrobov a na mnohých 

pohrebiskách buď nie sú spoľahlivo doložené vôbec (napríklad Orosháza-Gyopáros: Juhász, 1976; Vámosmikola-

Istvánmajor: Laczus – Párducz, 1969; Törökszentmiklós-Surján: Csalog – Kisfaludi, 1985), alebo tvoria iba za-

nedbateľné percento žiarových hrobov. Na pohrebisku Szentes-Vekerzug v hrobe 94 bol popol uložený v jamke 

s priemerom 55,0 cm, ale kremačné zvyšky pravdepodobne jedinca ženského pohlavia sa nachádzali v mise, umiest-

nenej nad jamkou. Drobné predmety, a to žiarom značne deformované sklenené koráliky, medzi nimi aj exempláre  

s vrstvenými očkami, boli deponované medzi kostrovými zvyškami a umožňujú tento hrob zaradiť do neskorej 

doby halštatskej, nie skôr ako do záveru 6. stor. pred Kr. (Horňák, 2006, 38; Párducz, 1954, 41, tab. 13: 21 – 29). 

Na základe nálezových okolností sa však zdá, že ide skôr o urnový než o jamkový hrob. Podobne trochu nejasné 

sú nálezové okolnosti aj v štyroch žiarových hroboch bez akejkoľvek vnútornej úpravy na pohrebisku Tápiószele, 

a to v hrobov 257, 331, 335 a 406, v ktorých kremačné zvyšky pravdepodobne dospelých žien boli rozptýlené  

v plytkých jamkách spravidla oválneho tvaru s rozmermi 60,0 cm x 90,0 cm (Párducz, 1966, 58, 65, 74). Môžeme 

tak konštatovať, že nielen na chotínskych pohrebiskách, ale aj na pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo východ-

nom Maďarsku boli v jamkových hroboch pochovávaní predovšetkým jedinci ženského pohlavia a keďže časť 
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týchto hrobov patrí už do neskorej doby halštatskej, môžeme predpokladať, že tento typ hrobu sa vo vekerzugskej 

kultúre začal uplatňovať až v jej neskoršej fáze. Vnútorné úpravy hrobových jám boli zachytené iba na pohrebisku 

Chotín IA.  

6.3.1.4.2. Hroby urnové 

Zatiaľ čo v Chotíne IA urnové hroby predstavujú druhý najrozšírenejší typ žiarového hrobu, tak v Chotíne IB je 

ich podiel výrazne nižší, dokonca môžeme povedať až zanedbateľný, pretože je doložený iba v prípade dvoch 

hrobov, a to 19/61 a 58/61 (obr. 91, 92). Zásyp jám urnových hrobov spravidla tvoril piesok čiernej farby s prí-

mesou uhlíkov. V rámci urnových hrobov môžeme vyčleniť ich niekoľko variantov (obr. 94, 95).  
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222 

K najjednoduchším urnovým hrobom patria tie, v ktorých bola uložená keramická urna bez prikrytia ďalšou 

nádobou (variant I). Tento variant registrujeme iba na pohrebisku Chotín IA, kde bol zistený v 12 žiarových hro-

boch, čo predstavuje 42,9 % všetkých urnových hrobov. Ich hrobové jamy mali kruhový tvar a mierne zaoblené 

dno, pričom priemer sa pohyboval od 30,0 cm (hroby 6/52 a 30/53) až po 90,0 cm. Škála typov keramických 

nádob použitých vo funkcii urny je tu značne homogénna a obmedzuje sa takmer výhradne na veľké dvojkónické 

vázy a veľké a stredne veľké hrnce vyrobené v rukách, zriedkavo aj na misy vyrobené na kruhu (hrob 101/54). 

Na základe charakteru výbavy, resp. zastúpenia jednotlivých funkčných kategórií nálezov môžeme hroby variantu 

I rozdeliť do štyroch skupín (obr. 96). Štyri hroby z 12 (33,3 %) neobsahovali okrem urny žiadne iné  prílohy  

a na základe dosiahnutej hodnoty celkového sociálneho indexu ich môžeme priradiť k jednoducho vybaveným 

hrobom. V dvoch, taktiež jednoducho vybavených hroboch (16,7 %) boli okolo urny uložené črepy z niekoľkých 

nádob. Zaujímavými sa javia nálezové okolnosti v hrobe 78/53, na ktorého dne sa našli črepy z dvoch nerekon-

štruovateľných nádob a medzi črepmi jednej z nich sa zistili kremačné zvyšky. Nie je vylúčené, že črepy z dru-

hej nádoby patrili mise, ktorá pôvodne prekrývala ústie urny. Hrob  100/54 ako jediný v danom súbore (8,3 %) 

obsahoval okrem urny v podobe hrnca iba drobné predmety, uložené v urne medzi zvyškami spálených kostí. Na 

základe dvoch praslenov v kombinácii so železným náramkom môžeme pohlavie pochovaného jedinca určiť ako 

ženské a hrob patrí k priemerne vybaveným (tab. 30: 14 – 17). Najpočetnejšou skupinou sú hroby, ktorých inventár 

okrem urny pozostával z ďalších nádob a drobných predmetov (41,7 %). Ako urna tu bola vysoká dvojkónická 

váza použitá častejšie než hrniec a k urne boli priložené jedna až tri ďalšie sprievodné nádoby, obvykle malé či 

miniatúrne nádoby. V niektorých hroboch boli okolo urny a v zásype hrobovej jamy rozptýlené črepy z niekoľkých 

nádob (hroby 23/52 a 113/54). Drobné predmety v podobe ozdôb tela a pracovných nástrojov boli v urne depono-

vané buď všetky, alebo iba ich časť a zvyšné predmety boli umiestnené vedľa urny či rozptýlené v zásype hrobovej 

jamy. Presné uloženie zvyškov kremácie v urne bolo zaznamenané iba v hrobe 86/54, kde v neúplne zachovanej 

veľkej dvojkónickej váze boli väčšie fragmenty spálených kostí deponované na jej dne. Na základe opisu nále-

zovej situácie však nie je jasné, či tu ide o doklad ukladania zvyškov spálených kostí do urny v anatomickom slede. 

Na základe početného hrobového inventára, ktorý tvorili jednoznačné mužské alebo ženské atribúty, sme pohlavie 

dvoch jedincov spoľahlivo určili ako mužské a dvoch ako ženské. S výnimkou jednoducho vybaveného hrobu 

30/53, ostatné hroby patrili buď k priemerne vybaveným, alebo jedinci v nich pochovaní prináležali k vyššej 

strednej vrstve. Ani v jednom z hrobov s urnou bez prekrytia ďalšou nádobou neboli na jednotlivých prílohách 

spoľahlivo doložené stopy po pôsobení ohňa.  

V Chotíne IA druhým najrozšírenejším (35,7 %) a v Chotíne IB jediným variantom urnových hrobov sú žiarové 

hroby s keramickou urnou, ktorá bola prekrytá misou obrátenou hore dnom (variant II). Z keramických tvarov 

boli na oboch pohrebiskách ako urny použité výhradne vysoké dvojkónické vázy a stredne veľké až veľké hrnce, 

a to v pomere 5 ku 7 v prospech hrncov. S výnimkou hrobu 70/53 z Chotína IA a hrobu 58/61 z IB boli všetky 

ostatné misy, ktoré prekrývali ústie urny, vyrobené výlučne v rukách. Pre jamy všetkých hrobov zo sledovaného 

súboru bola charakteristická kruhová pôdorysná dispozícia s priemerom od 40,0 cm (hrob 35/53 z IA) po 80,0 cm 

(hroby 95/54 z IA a 19/61 z IB) a absencia akýchkoľvek dokladov ich vnútornej úpravy. Podobne ako pri varian-

te I, aj v rámci tohto variantu môžeme na základe zloženia hrobovej výbavy vyčleniť tri skupiny hrobov (obr. 96). 

Hrob 19/61 z IB ako jediný neobsahoval okrem urny a misy žiadne iné prílohy. V štyroch hroboch z celkových 

12 (33,3 %) sa okrem drobných artefaktov nevyskytli žiadne ďalšie sprievodné nádoby. S výnimkou hrobu 35/53 

z IA boli v týchto hroboch vo funkcii urny použité iba hrncovité tvary. Drobné nálezy v podobe ozdôb tela, pra-

covných nástrojov a zbraní – bronzových hrotov šípov boli vždy deponované v keramickej urne medzi kremač-

nými zvyškami a spravidla šperk bol rôznou mierou deformovaný žiarom. Na základe antropologických metód 

boli biologické pohlavie a vek stanovené iba u jedinca pochovaného v hrobe 58/61 z Chotína IB (žena vo veku 

adultus – maturus) a zo zvyšných troch hrobov dva obsahovali jednoznačné mužské a jeden ženské prílohy. Kým 

žena pochovaná v hrobe 58/61 z Chotína IB patrila k vyššej strednej vrstve, hodnoty celkového sociálneho indexu 

ostatných troch analyzovaných hrobov z Chotína IA ich zaraďujú k priemerne vybaveným. Treťou a zároveň naj-

početnejšou skupinou (58,3 %), zastúpenou iba na pohrebisku Chotín IA, sú urnové hroby, ktorých inventár tvorili 

drobné nálezy v podobe ozdôb tela, pracovných nástrojov a zbraní, vždy umiestnených v urne, ako aj ďalšia sprie-

vodná nádoba uložená vedľa urny alebo črepy z nádob, spravidla rozptýlené v zásype hrobovej jamy. Podobne 

ako pri predchádzajúcej skupine hrobov, aj tu časť hrobových príloh vykazovala stopy po pôsobení ohňa a je tak 

nesporné, že v čase kremácie sa obvykle ozdoby tela nachádzali pri pochovanom jedincovi. Zaujímavé je, že v dvoch 

hroboch bola zaznamenaná aj poloha jednotlivých drobných artefaktov v urne, kde napríklad v keramickej popol-

nici z hrobu 43/53 bol na jej dne deponovaný bronzový hrot šípu, v strednej časti sa našli hlinené pečatidlo a ko-

ráliky a v hornej časti dvojkónickej vázy boli uložené črepy zo siedmich nádob, vrátane nádob vyrobených na 

kruhu. Sociálny status archeologicky určených štyroch mužských a troch ženských jedincov bol rôzny a okrem 

ženy pochovanej v hrobe 43/53 z vyššej strednej vrstvy a mužského hrobu 87/54 patriaceho k najbohatším hro-

bom, ostatné hroby vykazovali priemernú výbavu.  
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K tretiemu variantu urnových hrobov môžeme priradiť tie žiarové hroby, v ktorých boli kremačné zvyšky  

deponované v dvoch či troch keramických nádobách (variant III). Aj tento variant má v rámci oboch sledova-

ných pohrebísk svoje výlučné zastúpenie iba v Chotíne IA, kde však predstavuje len 10,7 % všetkých urnových 

hrobov. Hrobové jamy výlučne kruhového tvaru s priemerom 60,0 – 70,0 cm nevykazujú žiadnu vnútornú úpravu. 

Kým v hrobe 68/53 ako keramické urny poslúžili vysoká váza a hrniec (tab. 20: 2, 3), tak v ostatných dvoch 

hroboch (1/52 a 34/53) sa spálené kosti nachádzali v dvoch misách uložených jedna v druhej (tab. 1: 2, 3, 10: 1, 

2), doplnené v hrobe 1/52 o džbánok vyrobený v rukách (tab. 1: 1) a v hrobe 34/53 o malú vázu (tab. 10: 3). 

Nálezová situácia v hrobe 68/53 môže nabádať k hypotéze o možnom spoločnom hrobe dvoch žiarovo pochova-

ných jedincov (t. j. o dvojhrobe).
321

 Žiarové hroby s dvoma či viacerými pohrebmi však možno spoľahlivo identifi-

kovať iba na základe exaktných metód, v danom prípade antropologických, avšak istú indíciu nám môže poskytnúť 

zloženie hrobového inventára, najmä ak ukazuje na zmiešaný charakter.
322

 Kým hrob 1/52 neobsahoval žiadne 

ďalšie prílohy, tak inventár pravdepodobne ženského hrobu 34/53 pozostával výlučne zo ženských príloh v po-

dobe páru hadovitých záušníc a väčšieho počtu sklenených a hlinených korálikov (tab. 10: 4, 5). Ani zloženie prí-

loh v hrobe 68/53 neukazuje na zmiešaný charakter a zdá sa tak, že ide o pohreb iba jedného jedinca, na základe 

prítomnosti dvojdielnej britvy dospelého muža (tab. 20: 6 – 13). Oba naposledy spomenuté hroby patria k vyššej 

strednej vrstve.  
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Špecifickým variantom (variant IV) urnových hrobov, doložených výlučne iba na pohrebisku Chotín IA sú 

buď hroby, v ktorých zvyšky kremácie boli síce uložené do jednej keramickej urny, avšak okrem nich v nej boli 

deponované ďalšie nádoby (subvariant IVa), alebo hroby, v ktorých spálené ľudské kosti boli koncentrované 

v kôpke na dne hrobovej jamy a prekryté misou obrátenou hore dnom (subvariant IVb). Prvá variácia sa zistila 

v dvoch hroboch, a to v hroboch 2/52 a 48/53, druhá iba v hrobe 101/54. Pri všetkých troch hroboch sa ich jamy 

vyznačovali kruhovou pôdorysnou dispozíciou a štandardnými rozmermi s priemerom od 60,0 cm po 80,0 cm 

a nevykazovali žiadne stopy po vnútornej úprave. V hrobe 2/52 bola vo funkcii urny použitá hlboká misa, v ktorej 

boli okrem kremačných zvyškov umiestnené ďalšie dve nádoby menších rozmerov, a to malý hrniec a džbánok, 

ústím postavený na hrniec (tab. 1: 4, 5, 8). Okrem uvedených keramických príloh sa v hrobe našli ďalšie dve ne-

úplné misy, obe vyrobené na kruhu (tab. 1: 6, 7). V hrobe 48/53 boli vo veľkej dvojkónickej váze uložené nielen 

zvyšky spálených kostí, ale aj ďalšie dve malé nádoby, a to hrniec kónického tvaru a nad ním váza, obrátená hore 

                                                                 
321 V prípade spoločného urnového hrobu s viacerými pochovanými jedincami M. Stloukal (1991, 220) rozlišuje medzi dvojhro-

bom, keď sa v hrobe vyskytli dve urny s deponovanými kremačnými zvyškami jedného jedinca, alebo dvojpohrebom, keď 
zvyšky kremácie dvoch jedincov boli uložené do jednej urny.  

322 Ani absencia predmetov typických pre opačné pohlavie v urnových hroboch variantu III nemusí byť spoľahlivým ukazovate-
ľom toho, že v nich bola pochovaná iba jedna osoba. Inventár charakteristický výlučne len pre jedno pohlavie či dokonca 
vekovú kategóriu (dospelí – nedospelí) tak v týchto hroboch môže indikovať pohreb viacerých osôb rovnakého pohlavia, 
oddelene pochovaných v rôznych nádobách (napríklad dve ženy či žena a dievča, dvaja muži či muž a chlapec). Podobný 
jav registrujeme aj v kostrových dvoch- a viachroboch (pozri podkapitolu 6.4.).  
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dnom (tab. 14: 1, 2, 7). Drobné predmety boli rozptýlené v zásype hrobovej jamy nad keramickou urnou a vyka-

zujú stopy čiastočnej deformácie žiarom. Zaujímavé je, že oba hroby sa nachádzajú v kvadrante 40 vo vzdialenosti 

iba 400,0 cm od seba. V hrobe 101/54 sa medzi zvyškami kremácie uloženými v kôpke na dne hrobovej jamy a pre-

krytými veľkou misou vyrobenou v rukách nachádzal inventár pravdepodobne dospelého muža v podobe dlhého 

železného noža a železného šidla (tab. 31: 1 – 3). Na základe dosiahnutej hodnoty celkového sociálneho indexu 

patria všetky tri hroby k priemerne vybaveným, pričom hrob 2/52 na základe piatich keramických nádob v inventári 

dosiahol najvyššiu možnú hodnotu sociálneho indexu keramika 1 (pozri podkapitolu 7.3.4.).  

Zatiaľ čo v Chotíne IA sa urnové hroby vyznačujú jednak značnou variabilitou spôsobu uloženia kremačných 

zvyškov v urne (varianty I – IV) a jednak z hľadiska početnosti tvoria druhý najpoužívanejší typ žiarového hrobu 

(23 %), v Chotíne IB sú zastúpené výlučne žiarové hroby s keramickou urnou prekrytou misou obrátenou hore 

dnom (variant II) a urnové hroby tu predstavujú iba zanedbateľné percento žiarových hrobov (8 %). Jednotlivé 

varianty urnových hrobov sa navzájom líšia aj polohou príloh hrobovej výbavy, predovšetkým drobných artefak-

tov, voči kremačným zvyškom. Kým pri variante I zaznamenávame ich uloženie medzi zvyškami spálených kostí  

v urne, ako aj časti z nich mimo urny v zásype hrobovej jamy, tak v hroboch variantu II boli súčasti inventára 

vždy umiestnené v keramickej popolnici.
323 

Aj porovnanie percentuálneho zastúpenia jednotlivých kategórií hro-

bového inventára a ich prípadnej kombinácie ukázalo isté rozdiely medzi urnovými hrobmi prvého a druhého 

variantu. Zatiaľ čo podiel hrobov bez ďalších nálezov v inventári je pri prvom variante až trojnásobne vyšší než pri 

druhom variante, tak v prípade hrobov obsahujúcich sprievodné nálezy k urne vo forme drobných predmetov 

je tento pomer obrátený v prospech druhého variantu. Zaujímavé je, že ani jeden z hrobov druhého variantu ne-

obsahoval ďalšiu sprievodnú nádobu či nádoby bez kombinácie s drobnými predmetmi (obr. 96).  

Urnové hroby sú s rôznou mierou intenzity výskytu doložené aj na iných pohrebiskách vekerzugskej kultúry 

(obr. 97). Kým na pohrebisku Sanislău v severozápadnom Rumunsku (Németi, 1982, 115) tvorili až 97 % žiaro-

vých hrobov, tak na pohrebisku Alsótelekes-Dolinka (Patay, 1961; 1962; Patay – B. Kiss, 2001 – 2002, 102) bolo  

z celkových 162 žiarových hrobov iba šesť urnových, čiže iba 3,7 %. Na čiastočne preskúmanom pohrebisku Mod-

rany zvyk ukladať kremačné zvyšky do keramických popolníc dokonca nebol zachytený vôbec (Dušek, 1976). 

Podobné percentuálne zastúpenie urnových hrobov ako v Chotíne IA pozorujeme napríklad na pohrebiskách  

Orosháza-Gyopáros (Juhász, 1976), Szentes-Vekerzug (Párducz, 1952; 1954; 1955) či Vámosmikola-Istvánmajor 

(Laczus – Párducz, 1969). Pri všetkých urnových hroboch na chotínskych pohrebiskách ide o ploché hroby s ja-

mami kruhového tvaru so zaobleným dnom a bez akejkoľvek vnútornej úpravy, ktorých priemer sa pohyboval od 

30,0 cm po 90,0 cm, spravidla však dosahoval hodnoty 50,0 – 60,0 cm. Zvyšky spálených kostí boli obvykle 

deponované iba do vysokých dvojkónických váz a väčších hrncov, len zriedka boli na takýto účel použité iné 

keramické tvary, ako napríklad misy, tieto dokonca aj vyrobené na kruhu. Misy spravidla prekrývali ústie urny,  

a to tak, že naň boli uložené obrátene hore dnom. Podobné zistenia týkajúce sa tvarovej škály keramických urien 

platia aj pre väčšinu ostatných vekerzugských pohrebísk zo Slovenska (napríklad Preseľany nad Ipľom: Balaša, 

1959), z východného Maďarska a severozápadného Rumunska, hoci aj tu na niektorých lokalitách zaznamená-

vame isté odchýlky od zaužívaného a viac-menej všeobecne v podmienkach danej kultúry platného striktného 

ukladania zvyškov kremácie do vysokých váz a väčších hrncov. Kým na väčšine pohrebísk sa ako urny použili 

nádoby vyrobené v rukách, tak v Orosháze-Gyopáros a v Tápiószele je spektrum keramických typov širšie a za-

hŕňa aj niektoré tvary nádob vyrobené na kruhu, ako napríklad vázy či  dokonca dvojkónické džbánky (Juhász, 

1976, 248; Párducz, 1966, 38, 56). Pozorovania na iných vekerzugských pohrebiskách ukázali, že v rámci urnových 

hrobov je variant bez prekrytia urny misou obrátenou hore dnom oveľa frekventovanejší než ostatné, na pohrebis-

kách v Chotíne zachytené variácie. Na niektorých pohrebiskách, ako napríklad Preseľany nad Ipľom,  Vámos-

mikola-Istvánmajor (Párducz – Laczus, 1969), Szentes-Vekerzug (Párducz, 1952; 1954; 1955) či Törökszent-

miklós-Surján (Csalog – Kisfaludi, 1985) žiarové hroby s urnou prikrytou misou nie sú doložené buď vôbec, alebo 

iba v jednom či v dvoch prípadoch. Naopak, tieto sú pomerne časté v Tápiószele (napríklad hroby 134, 165, 209: 

Párducz, 1966, 48, 51, 54), v Orosháze-Gyopáros (napríklad hroby 2 a 143: Juhász, 1976, 231, 248) a na pohre-

bisku Sanislău v severozápadnom Rumunsku (Németi, 1982, 117). Aj zvyk ukladať kremačné zvyšky do dvoch 

či viacerých nádob je vo východnom Maďarsku zistený len ojedinele, na čo napríklad poukazuje hrob 160 na po-

hrebisku Orosháza-Gyopáros, jediný tohto typu v podmienkach daného pohrebiska (Juhász, 1976, 248 n.), alebo 

hrob 42 na pohrebisku Eger-Nagyeged (Fodor, 2001, 74 n.). Naopak, pomerne častý je na pohrebisku Sanislău 

(Németi, 1982, 117). S použitím mís na prekrytie ústia urien sa objavuje otázka, prečo takto zakryté neboli všetky 

keramické urny, ale iba ich časť. Nie je preto vylúčené, že urny, ktorých ústie nebolo prikryté ďalšou keramickou 

nádoby, mohli byť pôvodne prikryté nezachovanými nádobami z organických materiálov (Mitáš, 2007, 186). 

Analýza na chotínskych pohrebiskách naznačila istú možnosť spájať tvar urny s pohlavím pochovaného jedinca, 

                                                                 
323 Na základe uvedených zistení pre chotínske pohrebiská nemôžeme súhlasiť s názorom M. Hellebrandtovej, že pre urnové 

hroby vekerzugskej kultúry je charakteristické ukladanie jednotlivých komponentov hrobovej výbavy do keramickej urny 
spolu s kremačnými zvyškami (Hellebrandt, 1999, 96).  
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pretože hrnce boli oveľa frekventovanejšie v hroboch osôb mužského pohlavia než v hroboch žien. Keďže bio-

logický vek žiarovo pochovaných jedincov nemožno bez použitia antropologických metód spoľahlivo určiť, ne-

môžeme tak ani vylúčiť, ani potvrdiť súvis medzi veľkosťou urny a vekom jedinca. Zdá sa však, že minimálne  

v podmienkach pohrebiska Tápiószele sa do veľkých nádob neukladali kremačné zvyšky výlučne dospelých jedin-

cov, ale ani detí, čo napríklad dokladá hrob 77, v ktorom boli spálené kosti dieťaťa vo veku 6 – 7 rokov depono-

vané do vysokej dvojkónickej vázy (Fóthi – Berner – Évinger, 2006, 69, tab. 1; Párducz, 1966, 42, tab. 27: 12). 

Naopak, v hrobe 166 s pochovanou mladšou ženou vo veku 20 – 30 rokov sa vo funkcii urny použil dvojkónický 

džbánok vyrobený na kruhu (Fóthi – Berner – Évinger, 2006, 69, tab. 1; Párducz, 1966, 51, tab. 30: 10). Tiež sa zdá, 

že na chotínskych pohrebiskách do urnových hrobov boli pochovávaní jedinci bez ohľadu na ich sociálny status, 

pretože polovica z nich patrí k priemerne vybaveným hrobom (52 %), štvrtina z nich sa vyznačuje jednoduchou 

výbavou (24 %) a zvyšná takmer štvrtina patrí k vyššej strednej vrstve (21 %). Jediným hrobom v danom súbore, 

ktorý môžeme priradiť k najbohatším hrobovým celkom, je hrob 87/54 z Chotína IA. Je tak nesporné, že sociálny 

status pochovaného jedinca bol prezentovaný iba kvantitou a kvalitou jeho hrobového inventára. Iba v jednom 

prípade sa môžeme domnievať, že kremačné zvyšky pochovaného jedinca boli do urny uložené pravdepodobne  

v anatomickom slede. Tento jav je obzvlášť typický pre pohrebisko Tápiószele, a to nielen pre urnové hroby, ale 

aj žiarové hroby s kremačnými zvyškami uloženými ako v urne/urnách, ako aj okolo nej (napríklad urnové hroby 

165, 209, 211, 344: Párducz, 1966, 51, 54, 63).  

Chronologicky presnejšie zaradiť bolo možné iba malú časť urnových hrobov, a ako dokazujú hroby 43/53, 

86/54, 87/54 a 100/54 z Chotína IA, zvyk deponovať kremačné zvyšky pochovaných jedincov do keramických 

urien sa v podmienkach daného pohrebiska uplatňoval minimálne počas celého 6. až prvej polovice 5. stor. pred Kr.  

Na základe priestorovej analýzy pohrebiska Chotín IA sa zdá, že urnové hroby sa v rámci jeho plochy kon-

centrujú skôr v jeho západnej a najmä vo východnej okrajovej časti, pričom istú kumuláciu tohto typu hrobu 

pozorujeme najmä v navzájom susediacich kvadrantoch 53, 54, 55 a 65 (obr. 101). Počet urnových hrobov je  

v Chotíne IB príliš malý na relevantné závery, oba hroby boli situované takmer na opačných koncoch pohrebiska 

(obr. 105). 
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a) urnové 3,7 % 97,0 % 6,5 % 30,6 % 30,8 % 43,3 % 20,0 % 33,3 % 11,2 % 25,0 % 9,1 % 81,3 % 

b) rozptýlené 96,3 % 3,0 % 88,9 % 66,7 % 59,0 % 56,7 % 80,0 % 26,7 % 70,7 % 75,0 % 90,9 % 18,8 % 

c) v urne a okolo nej - - 4,6 % 2,8 % - - - - 2,0 % - - - 

d) neurčený - - - - 7,7 % - - 40,0 % 14,6 % - - - 

e) iné - - - - 2,6 - - - 1,5 - - - 

spolu žiarových hrobov 162 66 108 36 41 30 80 15 205 16 11 16 

 

Obr. 97 Percentuálne zastúpenie jednotlivých typov žiarových hrobov na vybraných pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo 

východnom Maďarsku a v severozápadnom Rumunsku. a) urnové hroby; b) kremačné zvyšky rozptýlené; c) zvyšky kremácie 

uložené v urne a okolo nej; d) typ žiarového hrobu neurčený; e) iné typy žiarových hrobov (napríklad jamkové)  

6.3.1.4.3. Hroby s kremačnými zvyškami v urne a okolo urny  

Nepočetnú skupinu žiarových hrobov v podmienkach oboch analyzovaných pohrebísk tvoria hroby, v ktorých 

zvyšky spálených kostí ľudských jedincov boli uložené nielen v keramickej urne, ale boli rozptýlené aj okolo nej  

v zásype hrobovej jamy. Kým v Chotíne IA bol daný typ žiarového hrobu spoľahlivo doložený v 13 prípadoch, 

resp. v 11 % žiarových hroboch (obr. 91), tak v Chotíne IB sa uvedené týka iba hrobu 84/62, čo predstavuje iba  

4 % (obr. 92). Aj jamy týchto hrobov bez vnútornej úpravy sa vyznačujú pre žiarové hroby obvyklou kruhovou 

pôdorysnou dispozíciou, zdá sa však, že ich priemerné metrické údaje sú o niečo vyššie ako v súbore urnových 

hrobov. Ich priemer sa pohyboval od 50,0 cm po 110,0 cm (hrob 39/53 v IA), spravidla však dosahoval hodnoty 

okolo 80,0 – 90,0 cm. Hoci typologická škála keramických tvarov urien sa ničím nelíši od typov nádob – popol-

níc použitých v urnových hroboch a zahŕňa vysoké dvojkónické vázy, stredne veľké a veľké hrnce a misy, všetky 

vyrobené výlučne v rukách, tak výskyt mís vo funkcii keramických urien tu registrujeme častejšie než v hroboch 

urnových. Popolnice v podobe vysokých tvarov keramiky boli často prekryté misou obrátenou hore dnom. 

Takmer rovnaké varianty ako pri urnových hroboch môžeme vyčleniť aj pre hroby s kremačnými zvyškami 

uloženými v urne a obsypanými okolo urny (obr. 98, 99). Najpočetnejší je prvý variant hrobov, v ktorých bola  
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uložená keramická urna bez prikrytia ďalšou nádobou (variant I). Bol zistený iba v Chotíne IA, a to až v ôsmich 

hroboch, čo predstavuje 61,5 %. Ako urny tu slúžili v rukách vyrobené vázy, hrnce a misy. Na základe zloženia 

inventára môžeme v rámci tohto variantu vyčleniť tri skupiny hrobov (obr. 100). V troch hroboch (37,5 %) sa 

okrem urny nevyskytli žiadne iné nálezy, preto ich výsledná hodnota celkového sociálneho indexu zaraďuje k jed-

noducho vybaveným hrobom. V dvoch hroboch (25 %) boli okrem keramickej urny – misy a vázy, nájdené iba 

drobné artefakty, deponované nielen v urne, ale aj vedľa nej na dne hrobovej jamy. Kým inventár ženského hrobu 

58/53 ho zaraďuje k priemerne vybaveným (tab. 16: 15, 16), tak žena pochovaná v hrobe 76/53 nepochybne pat-

rila k vyššej strednej vrstve, čo dokladá v podmienkach daného pohrebiska ojedinelý nález bimetalického zrkadla 

(tab. 24: 16). Zaujímavé je, že jednotlivé predmety z daného hrobu, najmä ozdoby tela či už spomenuté zrkadlo, 

nevykazujú žiadne stopy po pôsobení ohňa. V troch ďalších hroboch (37,5 %) sa zistila kombinácia sprievodnej 

nádoby/nádob a drobných predmetov, z ktorých časť bola deformovaná žiarom. Obzvlášť zreteľné je to v prípade 

pravdepodobne ženského hrobu 39/53, ktorý spomedzi všetkých hrobov analyzovaného typu dosiahol aj najväčšie 

rozmery jamy (Ø 110,0 cm) a v rámci analyzovaného pohrebiska patrí medzi najbohatšie. Naopak, mužské hroby 

67/53 a 69/53 môžeme zaradiť tak do vyššej strednej vrstvy, ako aj k priemerne vybaveným.  

 

61,5

23,1

15,4
a

b

c

a = urna bez prekrytia misou, b = urna
prekrytá misou, c = špeciálne.

 
 

Obr. 98 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie jednotlivých va-

riantov hrobov s kremačnými zvyškami v urne a okolo urny  

 
Iba tri hroby, opäť len z Chotína IA (23,1 %), patria k druhému variantu, a to k žiarovým hrobom s keramickou 

urnou, ktorá bola prekrytá misou obrátenou hore dnom (variant II). Na základe charakteru ich výbavy môžeme 

tieto hroby rozdeliť do troch rovnakých skupín ako pri variante I (obr. 100). Hrob 31/53 neobsahoval okrem urny  

v podobe hrnca prekrytého misou žiadne iné prílohy a na základe dosiahnutej hodnoty celkového sociálneho in-

dexu ho môžeme charakterizovať ako jednoducho vybavený. V hrobe 81/54 boli vo váze s ústím prikrytým misou 

uložené iba drobné predmety – minimálne dva železné nože a bronzový hrot šípu, na základe ktorých bol pocho-

vaný jedinec z vyššej strednej vrstvy s určitosťou mužského pohlavia (tab. 25: 6 – 8). Hrot šípu vykazuje stopy 

po pôsobení ohňa, čo naznačuje jeho uloženie na pohrebnú hranicu spolu s jeho vlastníkom. Bezpochyby najbo-

hatším spomedzi týchto hrobov sa javí hrob 62/53 s pravdepodobne dospelým mužom patriacim do vyššej strednej 

vrstvy. Okrem urny – vázy prekrytej misou, sa v danom hrobe vyskytli aj tri sprievodné nádoby menších rozmerov 

(hrniec, miska na nôžke a misa v črepoch), uložené po oboch stranách urny, ale aj drobné artefakty v podobe dvoch 

železných nožov, ležiace medzi nádobami (tab. 18: 1 – 7). 

Posledný variant – špecifické žiarové hroby (variant III), sa vyznačuje tým, že spálené ľudské kosti boli kon-

centrované v kôpke na dne hrobovej jamy a prekryté misou či iným keramickým tvarom nádob obráteným hore 

dnom. Tento variant registrujeme tak v Chotíne IA (15,4 %), ako aj pri jedinom hrobe v hodnotenom súbore  

z Chotína IB. V priemerne vybavenom hrobe 84/62 boli na dne hrobovej jamy s priemerom 75,0 cm deponované 

zvyšky spálených ľudských kostí, prikryté dvojkónickou vázou bez zachovaného ústia, obrátenou hore dnom. 

Okrem železného noža boli v zásype hrobovej jamy nad vázou rozptýlené aj črepy z misy (tab. 113: 1, 2). Kým 

v hrobe 103/54 z Chotína IA bola misa prekrývajúca kremačné zvyšky, deponované na dne hrobovej jamy, jedi-

ným nálezom (tab. 31: 11), tak inventár hrobu 80/54 tvorili dva prasleny, umiestnené medzi spálenými kosťami 

pod misou (tab. 25: 1 – 3). V oboch prípadoch ide o jednoducho vybaveného hroby, pričom prítomnosť dvoch 

praslenov v inventári posledného spomenutého hrobu indikuje jedinca ženského pohlavia.  
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Obr. 99 Chotín IA, IB. Jednotlivé varianty hrobov s kremačnými zvyškami v urne a okolo urny 
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Obr. 100 Chotín IA, IB. Percentuálne zastúpenie jednotlivých sku-

pín inventára podľa variantov hrobov s kremačnými zvyškami v urne 

a okolo nej 

 

Výsledky analýzy tohto typu žiarových hrobov opäť poukázali na výrazné rozdiely medzi oboma chotínskymi 

pohrebiskami. Kým v Chotíne IB je bezpečne doložený iba jeden žiarový hrob s kremačnými zvyškami v urne  

a okolo nej, súbor podobných hrobov je v Chotíne IA značne početnejší. Výsledky analýzy hrobov so spálenými 

kosťami v urne a obsypanými okolo nej z rôznych aspektov jednoznačne ukázali, že do tohto typu žiarových hro-

bov boli jedinci ukladaní bez ohľadu na ich biologické pohlavie či sociálny status. Ten odrážal iba hrobový in-

ventár. Tri hroby patrili k jednoducho vybaveným (23,1 %), až päť obsahovalo priemernú výbavu (38,5 %), šty-

roch jedincov môžeme priradiť k vyššej strednej vrstve (30,8 %) a iba jeden hrob patril k najbohatším (7,7 %). 

Vyhodnotenie hrobov s kremačnými zvyškami deponovanými v urne a okolo nej vo vzťahu k sociálnemu statusu 

pochovaných jedincov tak prinieslo podobné výsledky ako pri hroboch urnových. Vzájomné porovnanie hrobov 

variantu I a II z hľadiska charakteru zloženia ich výbavy neukázalo medzi nimi žiadne zreteľné rozdiely a podob-

nosti spočívajú aj v absencii takých hrobových celkov, v ktorých inventári sa zistila iba sprievodná nádoba či 

nádoby bez kombinácie s drobnými predmetmi (obr. 100). Z hľadiska polohy jednotlivých súčastí hrobového 

inventára – drobných predmetov voči kremačným zvyškom tu pozorujeme pomerne jednotný obraz, pretože boli 

umiestnené buď len v keramickej urne medzi spálenými pozostatkami pochovaného jedinca, alebo len časť z nich 
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bola uložená v urne a zvyšok bol deponovaný vedľa urny na dno hrobovej jamy. Znamená to, že spôsob uloženia 

kremačných zvyškov v priestore hrobovej jamy pri tomto type žiarových hrobov nemal žiadny vplyv na polohu 

hrobových príloh. 

Pozorovania na iných pohrebiskách vekerzugskej kultúry ukázali (obr. 97), že sledovaný typ žiarových hrobov 

buď nie je na niektorých lokalitách spoľahlivo zastúpený vôbec (napríklad Alsótelekes-Dolinka: Patay, 1961; 1962; 

Patay – B. Kiss, 2001 – 2002 či Szentes-Vekerzug: Párducz,1952; 1954; 1955), alebo tvorí iba zanedbateľné 

percento žiarových hrobov (napríklad Orosháza-Gyopáros – hrob 139: Juhász, 1976, 248 či Törökszentmiklós-

Surján – hrob 16: Csalog – Kisfaludi, 1985, 309). Výnimkou je opäť pohrebisko Tápiószele, kde kremačné zvyšky 

deponované tak v urne, ako aj vedľa nej buď voľne, alebo koncentrované v kôpke boli preukázateľne zistené  

v šiestich hroboch a v niektorých z nich boli spálené kostrové pozostatky dokonca uložené v anatomickom slede 

(hroby 147, 264, 333, 344, 358 a 362: Párducz, 1966, 49, 58, 65, 68 n., 70). Napríklad v hrobe 147 v hrnci prekry-

tom misou boli na jeho dne uložené kosti dolných končatín, nad nimi sa nachádzali rebrá, stavce a kosti horných 

končatín a najvyššie ležali kosti lebky (ibidem, 49). 

Podobne ako pri urnových hroboch, v ktorých boli kremačné zvyšky uložené do dvoch či troch keramických 

nádob (variant III), aj pri hroboch so zvyškami spálených kostí v urne a okolo nej sa do popredia dostáva otázka, 

či v podmienkach oboch pohrebísk mohli existovať spoločné hroby dvoch či viacerých žiarovo pochovaných je-

dincov buď rovnakého, alebo rozdielneho pohlavia. Na potenciálny dvojhrob osôb oboch pohlaví môže pouka-

zovať zmiešaný charakter inventára hrobu 39/53, ktorý pozostával z typických tak mužských, ako aj ženských 

príloh (bližšie podkapitola 5.3.).  

Rozloženie hrobov s kremačnými zvyškami v urne a okolo urny na pláne pohrebiska Chotín IA ukázalo ich  

situovanie predovšetkým na jeho východnom okraji, presnejšie v navzájom susediacich kvadrantoch 62 a 63 (obr. 

101).  

 

 
 

Obr. 101 Chotín IA. Plán pohrebiska s vynesenými polohami urnových hrobov a hrobov s kremačnými zvyškami v urne 

a okolo urny 

6.3.1.4.4. Hroby s kremačnými zvyškami rozptýlenými v zásype hrobovej jamy 

Najrozšírenejším typom žiarových hrobov v podmienkach chotínskych pohrebísk boli nepochybne hroby so 

zvyškami spálených ľudských kostí voľne rozptýlenými v zásype hrobovej jamy. V Chotíne IA sa zistilo spolu 

58 takýchto hrobov, čo tvorí až 48 % všetkých žiarových hrobov (obr. 91), kým v Chotíne IB ich bolo dokopy 
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desať, čo predstavuje 38 % žiarových hrobov (obr. 92). Takmer pre všetky hrobové jamy je charakteristická obvyk-

lá kruhová pôdorysná dispozícia s priemerom od 30,0 cm (hrob 7/52 z IA) po 100,0 cm, bez akýchkoľvek stôp po 

ich vnútornej úprave. Len pri zanedbateľnom percente hrobov sa zistila oválna jama, pričom odchýlky od bežného 

normálu boli v Chotíne IB pozorované častejšie než v Chotíne IA, kde oválny tvar s rozmermi 40,0 cm x 100,0 cm 

mala iba jama hrobu 51/53. Naopak, v Chotíne IB sa uvedené zistenie týkalo až troch hrobov z celkových 10, čo 

v hodnotenom súbore predstavuje 30 % prípadov. 

Na základe polohy kremačných zvyškov v priestore zásypu hrobovej jamy môžeme vyčleniť tri varianty hrobov 

(obr. 102): kremačné zvyšky boli voľne rozptýlené v celom zásype hrobovej jamy – variant I (27,9 %), najväč-

šia koncentrácia zvyškov spálených kostí sa zistila buď v strednej tretine – variant II (60,3 %), alebo v spodnej 

tretine zásypu hrobovej jamy – variant III (11,8 %). Porovnanie percentuálneho zastúpenia jednotlivých varian-

tov hrobov na chotínskych pohrebiskách poukázalo na isté rozdiely medzi nimi. Kým v Chotíne IA jednoznačne 

dominuje druhý variant (70,7 %) s najväčším množstvom kremačných zvyškov rozptýlených v strednej časti zá-

sypu hrobovej jamy, tak v Chotíne IB tento variant nie je spoľahlivo doložený vôbec. V Chotíne IB je najfrekven-

tovanejší prvý variant (70 %), teda zvyšky spálených kostí sa nekoncentrovali v žiadnej z častí zásypu hrobovej 

jamy. Aj tretí variant je v Chotíne IB frekventovanejší, keďže sa tu zistil v troch prípadoch z desiatich (30 %), kým 

v Chotíne IA ho tvorilo iba 8,6 % všetkých hodnotených hrobov. Zaujímavé je, že v niektorých hroboch druhého 

variantu boli väčšie zlomky spálených kostí (hroby 19/52, 20/52, 45/53, 53/53 a 83/54 z IA) alebo fragmenty z leb-

ky (hroby 11/52, 17/52, 18/52, 21/52, 24/52 a 25/52 z IA) deponované nad drobnými fragmentmi či ostatnými 

kosťami. Nie je tak vylúčené, že ide o doklad ukladania kremačných zvyškov do hrobu v anatomicko m slede.  

V Chotíne IB bola v hroboch 23/61 a 69/62 zistená kombinácia dvoch spôsobov deponovania spálených kostí  

v priestore hrobu, keď časť z nich bola uložená na dne hrobovej jamy a časť voľne rozptýlená v jej zásype. 
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Obr. 102 Chotín IA, IB. Percentuálne zastúpenie jednotlivých va-

riantov hrobov s kremačnými zvyškami rozptýlenými v zásype 

hrobovej jamy  

 
Na základe charakteru hrobovej výbavy môžeme v rámci sledovaného typu žiarových hrobov vyčleniť štyri 

skupiny (obr. 103). Až deväť hrobov (13,2 %) neobsahovalo žiadne nálezy. V štrnástich hroboch (20,6 %) sa vy-

skytol iba keramický inventár, ktorý najčastejšie pozostával z kombinácie jednej celej nádoby a črepov z niekoľ-

kých nádob, spravidla rozptýlených v zásype hrobovej jamy medzi kremačnými zvyškami. Väčšie nádoby boli 

obvykle uložené buď na dne hrobu, alebo v dolnej tretine jeho zásypu. Iba zriedkavo počet nádob v hroboch dru-

hej skupiny presiahol dva exempláre (napríklad hrob 51/53 z IA s troma celými nádobami). Inventár až 21 hrobov 

(30,9 %) pozostával len z drobných predmetov, predovšetkým z ozdôb tela a pracovných nástrojov, ktoré boli spra-

vidla deponované medzi kremačnými zvyškami v zásype hrobovej jamy, zriedkavo aj na jej dne. V hrobe 8/61  

z Chotína IB boli jednotlivé prílohy, vrátane bimetalického zrkadla, uložené v kôpke na dne jamy mimo spálených 

kostí dospelého jedinca pravdepodobne ženského pohlavia. Časť predmetov z hrobov bez keramických príloh, 

predovšetkým šperk v podobe korálikov, bola zjavne značne deformovaná žiarom, a tak pravdepodobne spálená 

spolu s ich majiteľom na pohrebnej hranici (tab. 92: 1 – 13, 93: 1 – 7). Najpočetnejšou je štvrtá skupina hrobov, 

ktorej inventár pozostával z kombinácie keramických príloh, predovšetkým z celých nádob v počte od jedného 

do troch exemplárov a drobných artefaktov, spravidla ozdôb tela a pracovných nástrojov, v niektorých hroboch 

doplnených aj o zbrane či súčasti konského postroja (hrob 22/52 z IA). Túto skupinu tvorí spolu 24 hrobov (35,3 %). 
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Aj tu boli drobné predmety rozptýlené v zásype hrobu medzi zvyškami spálených kostí, iba zriedkavo v rámci 

jedného hrobu pozorujeme ich umiestnenie buď v jeho zásype, alebo na dne.  

Hroby s kremačnými zvyškami rozptýlenými v zásype hrobovej jamy patria v podmienkach chotínskych po-

hrebísk k najuniverzálnejšiemu typu žiarových hrobov. Poloha zvyškov spálených kostí v rámci zásypu hrobovej 

jamy poukazuje na ich značnú variabilitu predovšetkým na pohrebisku Chotín IA, kde máme pravdepodobne  

doloženú aj existenciu zvyku ukladať spálené kostrové zvyšky do hrobu v anatomickom slede. Kým v Chotíne 

IA až na jeden hrob ide výlučne o ploché hroby s jamou kruhového tvaru a bez vnútornej úpravy, tak v Chotíne 

IB takmer sa jedna tretina hrobov od ostatných odlišovala oválnou, a nie obvyklou kruhovou pôdorysnou dispo-

zíciou. Výsledky analýzy hodnôt celkového sociálneho indexu hrobov s kremačnými zvyškami voľne rozptýle-

nými v zásype hrobovej jamy neukázali žiadnu previazanosť medzi typom hrobu a polohou spálených kostí v jeho 

zásype, ako ani súvis s biologickým pohlavím a sociálnym statusom pochovaného jedinca. Na sociálny status sa 

prihliadalo len pri výbere jednotlivých príloh hrobovej výbavy, čo zreteľne dokladá pomerne vysoký podiel hro-

bov z vyššej strednej vrstvy a najbohatších hrobov vo štvrtej skupine, vyčlenenej na základe charakteru hrobových 

príloh. Zatiaľ čo až 29,2 % prípadov (sedem hrobov), ktorých inventár pozostával z keramických nádob a z drob-

ných artefaktov, môžeme zaradiť medzi vyššiu strednú (šesť hrobov) a najbohatšiu vrstvu (jeden hrob), tak v sku-

pine hrobov iba s drobnými predmetmi v inventári to bolo len 4,8 % prípadov (jeden hrob). Pozoruhodný je tu 

tiež pomer jednoducho vybavených hrobov k priemerne vybaveným hrobom v druhej (iba keramické prílohy)  

a tretej skupine (iba drobné nálezy), vo výrazný prospech jednoducho vybavených hrobov. Tie tvoria až 92,9 % 

všetkých hrobov v prvej a 61,9 % v tretej skupine. Kým v súbore hrobov štvrtej skupiny z hľadiska charakteru 

hrobovej výbavy bolo možné pohlavie pochovaných jedincov na základe nálezov spoľahlivo určiť až v prípade 

20 z celkových 24 (83,3 %), z nich až šestnásť bolo žien a len štyria muži, tak v hroboch druhej skupiny (iba 

keramické prílohy) sa pohlavie nepodarilo identifikovať ani u jedného zo štrnástich jedincov. Pri keramických 

prílohách sa tak opäť potvrdili konštatovania o ich minimálnej väzbe na jedno z pohlaví či na určitú vekovú ka-

tegóriu. Poloha jednotlivých príloh hrobovej výbavy voči kremačným zvyškom vykazuje pomerne jednotný obraz, 

pretože tieto boli spravidla rozptýlené spolu so spálenými kostrovými zvyškami v zásype hrobu. Uvedené sa týka aj 

keramických príloh, najmä črepov a menších nádob. 
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Obr. 103 Chotín IA, IB. Percentuálne zastúpenie jednotlivých 

skupín inventára v hroboch s rozptýlenými kremačnými zvyš-

kami 

 

Pozorovania na ostatných pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku a v severovýchodnom 

Rumunsku ukázali, že na väčšine z nich hroby s rozptýlenými kremačnými zvyškami predstavujú dominantný typ 

žiarového hrobu (obr. 97). Na mnohých z nich tento tvorí dokonca viac než 70 % všetkých žiarových hrobov (na-

príklad Tápiószele: Párducz, 1966, 82 alebo Vámosmikola-Istvánmajor: Párducz, 1969a, 228). Na pohrebiskách 

Alsótelekes-Dolinka (Patay, 1961; 1962; Patay – B. Kiss, 2001 – 2002, 102) a Csanytelek-Újhalastó (Galántha, 

1981; 1986) pozorujeme až takmer ich 100 % podiel v rámci všetkých žiarových hrobov a ukladanie kremačných 

zvyškov do nádob sa tu objavuje iba ojedinele a urnové hroby tak tvoria iba zanedbateľné percento hrobov (okolo  

4 %). Naopak, na pohrebisku Sanislău (Németi, 1982, 117) registrujeme opačnú situáciu, a to iba 3 % zastúpenie 

p
er
ce
n
tá

 



231 

hrobov s rozptýlenými kremačnými zvyškami v rámci celkového počtu žiarových hrobov. Ide však skôr o doklad 

regionálnych zvláštností vo vývoji vekerzugskej kultúry v severozápadnom Rumunsku než o bežný jav. V tejto 

súvislosti však treba zdôrazniť, že taký vysoký podiel hrobov s rozptýlenými zvyškami spálených kostí na mno-

hých pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku je nepochybne spôsobený tým, že autori najmä 

starších výskumov nerozlišovali medzi hrobmi s kremačnými zvyškami rozptýlenými v ich zásype a hrobmi s kre-

mačnými zvyškami rozsypanými po dne hrobovej jamy. Preto sa v kategórii hrobov s rozptýlenými zvyškami 

spálených kostí môžu skrývať oba typy žiarových hrobov, na chotínskych pohrebiskách posudzované samostatne. 

Podobný percentuálny podiel hrobov s rozptýlenými kremačnými zvyškami v rámci žiarových hrobov ako v Cho-

tíne IA a IB vykazujú iba pohrebisko Törökszentmiklós-Surján (Csalog – Kisfaludi, 1985) a Eger-Nagyeged 

(Horváth, 2001). Na pohrebisku Tápiószele boli pri niektorých hroboch s rozptýlenými kremačnými zvyškami 

uvedené aj hrúbky vrstiev so zvyškami spálených ľudských kostí. Napríklad v hrobe 72 táto dosiahla hrúbku iba 

5,0 cm, kým v hrobe 82 sa pohybovala v rozpätí od 5,0 cm do 10,0 cm a v hrobe 143 miestami až 30,0 cm (Párducz, 

1966, 42 n., 49). 

Vynesenie polohy jednotlivých hrobov s kremačnými zvyškami rozptýlenými v zásype hrobovej jamy na plá-

ny oboch pohrebísk ukázalo nasledujúce. V Chotíne IA bola ich zreteľná koncentrácia zaznamenaná najmä  

v južnej polovici plochy pohrebiska, kde ich výraznú kumuláciu pozorujeme predovšetkým v navzájom susedia-

cich kvadrantoch 52, 62, 63 a 18, 19, 29, 30 (obr. 104). V Chotíne IB sa tento typ žiarových hrobov spolu s hrobmi 

s kremačnými zvyškami rozsypanými po dne hrobovej jamy koncentruje najmä na severnom okraji pohrebiska 

(obr. 105).  

6.3.1.4.5. Hroby s kremačnými zvyškami rozptýlenými po dne hrobovej jamy  

Na pohrebisku Chotín IA bolo preskúmaných dokopy 15 hrobov, v ktorých zvyšky spálených kostí boli roz-

sypané po dne hrobovej jamy, čo tak predstavuje iba 12 % žiarových hrobov (obr. 91). V Chotíne IB, naopak,  

tento spôsob uloženia kremačných zvyškov v priestore hrobovej jamy tvorí druhý najfrekventovanejší spomedzi 

žiarových hrobov a bol zistený pri ôsmich hroboch, čo tvorí 31 % všetkých žiarových hrobov (obr. 92). Hoci pri 

hrobových jamách absolútne prevažuje kruhová pôdorysná dispozícia, podobne ako pri predchádzajúcom type 

žiarových hrobov aj tu registrujeme isté odchýlky od normálu. Zdá sa však, že uvedené odchýlky sú pri tomto  

type žiarového hrobu častejšie než pri predchádzajúcom type. Na pohrebisku Chotín IA až štyri hroby z pätnás-

tich, čiže 27 %, mali jamy oválneho tvaru so šírkou od 60,0 cm po 150,0 cm a s dĺžkou od 90,0 cm po 200,0 cm 

a v porušenom a pravdepodobne aj vykradnutom hrobe 96/54 sa zistila špeciálna hlinená vnútorná úprava v po-

dobe pásu žltého ílu lemujúceho vnútorné okraje hrobovej jamy. V Chotíne IB mal iba hrob 29/61 iný tvar jamy 

než kruhový, konkrétne v podobe nepravidelného obdĺžnika so zaoblenými rohmi.  

Na základe polohy zvyškov spálených ľudských kostí v priestore hrobu môžeme v rámci sledovaného typu  

žiarových hrobov vyčleniť tri varianty. Absolútne prevažujú hroby, v ktorých kremačné zvyšky boli rozptýlené 

po celej ploche dna hrobovej jamy – variant I (82,6 %). K nim môžeme priradiť aj žiarový hrob 5/1957 na pohre-

bisku Senec-Štrková kolónia. Zaujímavé je, že vo väčšine z devätnástich takýchto hrobov zásyp jamy pozostával 

z piesku žltej farby bez prímesí uhlíkov. Znamená to teda, že zvyšky kremácie boli po ukončení pohrebu zozbierané 

z pohrebnej hranice, deponované na dno hrobovej jamy a následne zasypané neprepáleným pieskom, získaným pri 

hĺbení hrobovej jamy. Variant II sa zistil iba v hrobe 110/54 z Chotína IA, kde boli väčšie zvyšky spálených kostí 

umiestnené v západnej polovici hrobovej jamy oválneho tvaru. V troch hroboch, resp. v 13 %  prípadov boli 

kremačné zvyšky rozsypané v strednej časti hrobovej jamy (hroby 14/52 a 96/54 z IA a hrob 29/61 z IB) a iba 

v hrobe 55/53 z Chotína IA (4,3 %) boli kostrové zvyšky koncentrované v kôpke na dne hrobovej jamy – subva-

rianty IIIa a IIIb. Subvariant IIIa bol doložený aj v žiarovom hrobe 7/1957 na pohrebisku Senec-Štrková kolónia, 

v ktorom kremačné zvyšky pravdepodobne dospelého muža spolu s prepáleným pieskom boli rozsypané na ploche 

nepravidelného kruhového tvaru.  

Na základe charakteru výbavy, presnejšie zastúpenia keramických príloh a drobných predmetov môžeme hro-

by so spálenými kosťami rozptýlenými po dne hrobovej jamy rozdeliť do štyroch skupín (obr. 103). Až štyri hroby 

z 23 neobsahovali žiaden inventár (17,4 %). Iba keramické prílohy sa zistili v piatich hroboch (21,7 %), a zatiaľ 

čo v Chotíne IA je pre tieto hroby charakteristický výskyt najmä črepového materiálu, tak v Chotíne IB, naopak, 

celých nádob. Celé nádoby boli v týchto hroboch spravidla uložené nad zvyškami spálených kostí, zatiaľ čo črepy 

boli rozptýlené v zásype hrobovej jamy. Pohlavie jedincov pochovaných v týchto jednoducho vybavených hro-

boch nebolo možné na základe málopočetného a nevýrazného inventára spoľahlivo identifikovať. Početnejšou je 

tretia skupina hrobov, ktorých výbava pozostávala iba z drobných predmetov – ozdôb tela, pracovných nástrojov 

a zbraní, obvykle deponovaných medzi kremačnými zvyškami. Z celkovo siedmich hrobov (30,4 % prípadov) bolo 

možné pohlavie pochovaných jedincov určiť pri štyroch hroboch. Z nich tri patrili osobám mužského pohlavia  

a v hrobe 55/61 v Chotíne IB bol na základe antropologického určenia pochovaný jedinec neurčeného pohlavia 

vo veku juvenis – adultus. Dva hroby nadobudli veľmi nízke hodnoty celkového sociálneho indexu, ktoré ich tak 
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zaraďujú k jednoducho vybaveným a zvyšné hroby sa vyznačujú priemernou výbavou, hoci zložením inventáru 

v podobe dvoch železných hrotov kopijí, dlhého železného noža so železným nákončím pošvy, bronzového ná-

ramku a praslenu je hrob 110/54 veľmi blízky hrobom z vyššej strednej vrstvy (tab. 34: 1 – 7). Pri tomto hrobe 

sa ako problematické javí aj presné stanovenie celkového počtu v ňom pochovaných ľudských jedincov, pretože 

nepochybne zmiešaný charakter výbavy, v ktorom sú zastúpené jednoznačné tak mužské, ako aj ženské atribúty, 

ukazujú na možný spoločný hrob dvoch žiarovo pochovaných osôb (bližšie podkapitola 5.3.). S výnimkou hrobu 

92/62 z Chotína IB sa na väčšine drobných artefaktov z ostatných 6 hrobov zistili stopy po pôsobení ohňa. Pre 

štvrtú skupinu hrobov, ktorú tvorilo spolu sedem hrobov (30,4 % prípadov), je charakteristická výbava v podobe 

vzájomnej kombinácie od jednej do štyroch celých nádob a drobných nálezov, najmä šperku, spínadiel odevu 

a pracovných nástrojov. Kým keramické prílohy boli v hrobe deponované spravidla nad kremačnými zvyškami, 

drobné artefakty boli uložené tak na dne, ako aj v zásype hrobovej jamy. Až pri piatich jedincoch umožňoval pre-

ukazný hrobový inventár spoľahlivo identifikovať ich pohlavie, z nich štyri patrili ženám a jeden mužovi. Zdá sa, 

že nepochybne dospelá osoba pochovaná v porušenom hrobe 96/54 mohla byť tiež mužského pohlavia. Táto sku-

pina hrobov je z hľadiska sociálneho statusu pochovaných jedincov pomerne heterogénna, pretože tri hroby sú 

iba priemerne vybavené, zatiaľ čo zvyšné štyri patria k vyššej strednej vrstve a k najbohatším hrobom. Zaujímavé 

je, že v danej skupine nie sú vôbec doložené jednoducho vybavené hroby a hroby s bohatšou výbavou tu preva-

žujú nad hrobmi s priemerným inventárom.  

Zatiaľ čo v Chotíne IA tvoria hroby s kremačnými zvyškami rozptýlenými po dne hrobovej jamy iba malé per-

cento žiarových hrobov, v Chotíne IB sú tieto, naopak, druhým najfrekventovanejším typom žiarových hrobov. Na 

rozdiel od urnových hrobov, ktoré sa vyznačujú jednotnou kruhovou pôdorysnou dispozíciou jám a absenciou 

akejkoľvek vnútornej úpravy, pri žiarových hroboch s rozptýlenými kremačnými zvyškami pozorujeme aj zried-

kavé odchýlky od normálu v podobe výskytu jednak oválnych (v Chotíne IA) alebo obdĺžnikových (v Chotíne 

IB) pôdorysov, jednak sporadických dokladov hlinenej úpravy interiéru jám (hrob 96/54 z IA). Podobne ako pri 

predchádzajúcich typoch žiarových hrobov, ani tu sa nepreukázala súvislosť medzi spôsobom uloženia kremač-

ných zvyškov v priestore hrobovej jamy a biologickým pohlavím a sociálnym statusom pochovaného jedinca. Na 

sociálny status sa prihliadalo len pri kvalitatívnom a kvantitatívnom výbere jednotlivých príloh hrobovej výbavy, 

čo potvrdzuje pomerne vysoké zastúpenie hrobov z vyššej strednej vrstvy a najbohatších hrobov vo štvrtej sku-

pine, nami vyčlenenej na základe charakteru príloh. Vzájomné porovnanie percentuálneho zastúpenia jednotlivých 

kategórií inventára v hroboch s kremačnými zvyškami rozptýlenými v jeho zásype a v hroboch so spálenými kos-

ťami rozsypanými po jeho dne neukázalo žiadne signifikantné rozdiely medzi nimi. Zdá sa však, že kombinácia 

keramických príloh a drobných artefaktov je o niečo častejšia v prvom type žiarových hrobov než v  druhom 

(obr. 103). Pri vyhodnotení polohy hrobového inventára voči kremačným zvyškom sa ukázalo, že kým keramické 

prílohy, a to najmä črepový materiál, boli obvykle uložené nad zvyškami spálených kostí, čiže nad dnom hrobovej 

jamy, či boli rozptýlené v zásype hrobu, tak drobné predmety – osobná výbava pochovaného jedinca, boli spra-

vidla umiestnené buď všetky medzi kremačnými pozostatkami na dne hrobovej jamy, alebo časť z nich bola roz-

ptýlená v zásype hrobu.  

Porovnanie zistení na chotínskych pohrebiskách s inými pohrebiskami vekerzugskej kultúry z východného Ma-

ďarska nám v značnej miere sťažuje nedostatočný opis nálezových situácií, ktorý tak neumožňuje spoľahlivo od-

líšiť hroby s kremačnými zvyškami rozptýlenými po dne hrobovej jamy od hrobov, v ktorých zvyšky spálených 

ľudských kostí boli voľne rozptýlené buď v celom zásype hrobu, alebo aspoň v jeho časti. Hodnotený spôsob de-

ponovania kremačných zvyškov bol preukázateľne doložený v hrobe 5 na pohrebisku Vámosmikola-Istvánmajor, 

kde zvyšky spálených kostí boli na dne hrobovej jamy uložené v anatomickom slede (Laczus – Párducz, 1969, 

217), či v Orosháze-Gyopáros v hrobe bez nálezov 104 (Juhász, 1976, 247). Zdá sa, že v rámci kremácie sa hod-

notený zvyk pomerne často uplatňoval na pohrebisku Szentes-Vekerzug, kde bol bezpečne zistený v jedenástich 

hroboch, pričom kremačné zvyšky tu boli spravidla rozsypané buď na určitej ploche dna hrobovej jamy vytvá-

rajúcej kruh alebo ovál, alebo deponované v jej strede (hroby 23, 31, 34, 45, 49, 52, 61, 66, 70, 85, 92: Párducz, 

1954, 27, 31 n., 34, 36 nn., 40 n.). Ukladanie zvyškov kremácie v rámci dna hrobu v kôpke v jeho strede sa zistilo  

v hrobe 20 na pohrebisku Vámosmikola-Istvánmajor (Laczus – Párducz, 1969, 220) či v hrobe 5 na pohrebisku 

Tápiószele (Párducz, 1966, 37). Naopak, na väčšine čiastočne preskúmaných pohrebísk vekerzugskej kultúry na 

juhozápadnom Slovensku je deponovanie kremačných zvyškov na dne hrobov, spravidla v kôpke či na ohraniče-

nej ploche menších rozmerov, jediným spoľahlivo doloženým spôsobom ukladania zvyškov pohrebu v priestore 

hrobovej jamy. Uvedené zistenie sa týka pohrebísk Senec-Štrková kolónia, Bučany (Bujna – Romsauer, 1983), 

Nové Zámky (Stegmann-Rajtár, 2009, 63), Maňa (Balaša, 1973, 16 n., 20 n.) a pravdepodobne aj Preseľan nad 

Ipľom (Balaša, 1959). Keďže ide iba o zachytené a následne preskúmané malé časti pravdepodobne rozsiahlej-

ších pohrebísk, na ktorých pôvodný celkový počet hrobových celkov mohol byť značne vysoký, uvedené konštato-

vanie nemôže mať konečnú a zovšeobecňujúcu platnosť. Ak by bol náš predpoklad správny, hroby s kremačnými 

zvyškami rozptýlenými v zásype ich jám by sme tak mohli považovať za lokálne špecifikum chotínskych pohre-

bísk. Ako však dokladá pohrebisko Modrany, spravidla s hrobmi s kremačnými zvyškami voľne rozptýlenými  
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v zásype hrobových jám (Dušek, 1976, 410 n.), zvyk deponovať spálené kosti na dne hrobu sa v rámci juhozápad-

ného Slovenska vo svojom výskyte neobmedzuje iba na pohrebiská Chotín IA a IB.  

 

 
 

Obr. 104 Chotín IA. Plán pohrebiska s vynesenými polohami hrobov s kremačnými zvyškami rozptýlenými buď 

v zásype, alebo po dne hrobovej jamy 

 

 
 

Obr. 105 Chotín IB. Plán pohrebiska s vyznačenými 

polohami žiarových hrobov podľa spôsobu uloženia 

kremačných zvyškov v hrobe  
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Priestorová analýza pohrebiska Chotín IA ukázala, že hroby s kremačnými zvyškami rozsypanými po dne hro-

bovej jamy sa v rámci jeho plochy zreteľne koncentrujú na severovýchodnom okraji pohrebiska, a to najmä v na-

vzájom susediacich kvadrantoch 60, 61, 71 a 71 (obr. 104). V Chotíne IB bola väčšina tohto typu žiarových hrobov 

situovaná v severnej polovici pohrebiska (obr. 105).  

6.3.1.5. Inventár žiarových hrobov a spôsoby jeho deponovania v hroboch 

Pod pojmom hrobový inventár chápeme všetky nálezy, ktoré boli do hrobu vložené v priebehu pohrebu tela 

zomrelého jedinca (Daňo, 2002, 73). Zo žiarových hrobov z oboch hodnotených pohrebísk pochádza veľké množ-

stvo nálezov, ktoré môžeme rámcovo rozdeliť na dve hlavné skupiny, a to na keramické prílohy a drobné pred-

mety. Ku keramickým prílohám zaraďujeme celé alebo neúplne zachované či poškodené nádoby, ako aj črepy  

z nádob. Porovnanie tvarov keramických nádob, zastúpených v inventári hrobov na chotínskych pohrebiskách 

ukázalo, že sa takmer ničím nelíšia od tvarov sídliskovej keramiky vekerzugskej kultúry, hoci mnohé z nich, vy-

robené v rukách, boli menej kvalitne vypálené a keramická hmota obsahovala veľké množstvo prímesí drobných 

a stredne veľkých kamienkov. K drobným predmetom zaraďujeme nálezy vyrobené z rôznych kovov (bronz, že-

lezo, drahé kovy, olovo), hliny, skla, jantáru, kosti či parohoviny a z kameňa. Túto skupinu hrobových príloh mô-

žeme rozdeliť nielen z hľadiska materiálu, z ktorého boli jednotlivé artefakty vyrobené, ale aj z hľadiska ich funkcie 

na militáriá a konský postroj; šperk, súčasti a ozdoby odevu; pracovné nástroje; toaletné predmety a predmety nie 

celkom jasného, pravdepodobne polyfunkčného naznačenia (napríklad hlinené pečatidlá). Špecifickú kategóriu 

predstavujú pozostatky potravinových milodarov v podobe kostí zvierat. Pri analýze pohrebného rítu je dôležité 

sledovať nielen zastúpenie jednotlivých kategórií nálezov v inventári hrobu, ale aj ich vzájomnú kombináciu  

v rámci jedného hrobového celku. Na celkový charakter výbavy mohli rôznou mierou vplývať viaceré faktory, 

okrem typu hrobu a spôsobu uloženia kostrových pozostatkov v priestore hrobovej jamy, predovšetkým biolo-

gické parametre pochovaných jedincov, ako pohlavie a vek, ale aj ich spoločenské a sociálne postavenie v rámci 

miestnej komunity, príp. ich profesijné zameranie (napríklad hroby remeselníkov či bojovníkov – pešiakov, jazd-

cov). Netreba však zabúdať, že niektoré rozdiely v zložení hrobového inventára možno interpretovať aj z chrono-

logického hľadiska, prípadne aj ako etnické osobitosti pochovaných jedincov.  
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Obr. 106 Chotín IA, IB. Percentuálne zastúpenie žiarových hrobov podľa zloženia 

hrobovej výbavy 

 

Na základe charakteru hrobovej výbavy môžeme žiarové hroby z chotínskych pohrebísk rozdeliť do štyroch 

skupín, a to na hroby bez inventára, hroby obsahujúce iba keramické prílohy, hroby iba s drobnými predmetmi  

a hroby, ktorých inventár sa vyznačuje vzájomnou kombináciou keramických príloh a drobných artefaktov (obr. 

106). Z hľadiska prítomnosti či absencie zbraní a konského postroja je však možné v hodnotenom súbore hrobov 

vyčleniť dve hlavné skupiny, konkrétne hroby so zbraňami a konským postrojom (takmer výlučne mužské hroby)  

a hroby bez zbraní a konského postroja (mužské, ženské a detské hroby). Keďže však nálezy zbraní a súčastí kon-

ských postrojov predstavujú v podmienkach oboch hodnotených pohrebísk iba málopočetnú a štatisticky nerepre-

zentatívnu skupinu hrobov, pridržiavame sa v predkladanej práci prvého z navrhovaných členení. Predovšetkým 

pre žiarové hroby majú špecifický význam keramické prílohy, preto sme v závere tejto podkapitoly vyhodnotili 

aj hroby s keramickým inventárom.  
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V rámci drobných predmetov sa v žiarových hroboch vyskytli nasledujúce typy príloh: šperk v podobe ozdôb 

horných končatín (veľký kruhový šperk – bronzové a železné náramky; malý kruhový šperk – malé bronzové, 

železné a v Chotíne IA aj zlaté krúžky pravdepodobne vo funkcii prsteňov), ozdôb hlavy (malý kruhový šperk 

– hadovité záušnice, rôzne bronzové a železné krúžky pravdepodobne vo funkcii krúžkových záušníc; v Chotíne 

IA bronzové plechové trubičky a v Chotíne IB bronzové špirálky), ozdôb hrdla a hrude (náhrdelníky z hlinených, 

sklenených, jantárových a strieborných korálikov; v Chotíne IA bronzové a železné závesky, schránky mäkkýšov 

z rodu Cypraea a Unio, pravdepodobne tiež kančie kly a zuby z medveďa so závesným otvorom; v Chotíne IB aj 

bronzový pozlátený nákrčník); spínadlá a ozdoby odevu (v Chotíne IA bronzové a železné spony; železné ihlice;  

v Chotíne IA zlaté a strieborné pliešky a v Chotíne IB bronzové puklicovité nášivky); militáriá (v Chotíne IA bron-

zové kovania tulcov na šípy, železné hroty kopijí, dlhé železné bojové nože a nákončia pošiev, železné meče a sú-

časti šupinových pancierov; v Chotíne IA a IB bronzové hroty šípov); súčasti konských postrojov (v Chotíne IA 

železné zubadlá); toaletné predmety (bimetalické zrkadlá a v Chotíne IA aj dvojdielne britvy); pracovné nástroje 

(hlinené prasleny, železné nože, železné šidlá, ploché kamenné podložky a v Chotíne IA tiež bronzové ihly a ka-

menné brúsiky) a predmety s nejasnou funkciou (hlinené pečatidlá; v Chotíne IB železné obdĺžnikové kovania; 

v Chotíne IA kostené duté valcovité predmety – pravdepodobne schránky na uchovávanie kozmetických príprav-

kov a retiazky z bronzových krúžkov). Pomerne početné sú v žiarových hroboch aj rôzne kovové, predovšetkým 

bronzové fragmenty značne deformované žiarom, pri ktorých nemožno spoľahlivo určiť ich pôvodnú funkciu. 

6.3.1.5.1. Žiarové hroby bez inventára 

Na pohrebisku Chotín IA neobsahovalo žiaden inventár spolu desať hrobov, čo predstavuje 8,5 % všetkých žia-

rových hrobov, kým v Chotíne IB je toto číslo len nepatrne vyššie, a to 11,1 % prípadov (obr. 106). Bez výnimky 

ide o hroby, v ktorých kremačné zvyšky boli buď voľne rozptýlené v zásype hrobu, alebo rozsypané po jeho dne. 

Nie je prekvapujúce, že v danej kategórii nie je zastúpený ani jeden urnový hrob, pretože urnové hroby už na zá-

klade svojej podstaty obsahujú minimálne jeden nález, a to keramickú urnu ako schránku na uloženie kalcinova-

ných kostrových pozostatkov. Aj vďaka urnovým hrobom je percentuálne zastúpenie hrobov bez inventára pri 

žiarovom spôsobe pochovávania podstatne nižšie ako pri kostrovom. Na rozdiel od kostrových hrobov, z ktorých 

značná časť bola podrobená antropologickej analýze a pri vyhodnotení tak disponujeme aspoň základnými biolo-

gickými parametrami pochovaných jedincov, pri žiarových hroboch bez inventára nemožno archeologicky určiť 

pohlavie a vek pochovaných osôb ani v jednom prípade. Výnimkou je hrob 36/61 z Chotína IB s jedincom s gra-

cilnou telesnou konštrukciou, ktorého vek antropológ stanovil na adultus – maturus. Podľa pozorovaní v teréne 

bol daný hrob porušený a nie je vylúčené, že pôvodne obsahoval nálezy.  

6.3.1.5.2. Žiarové hroby iba s keramickým inventárom 
V Chotíne IA len z keramických príloh pozostával inventár až 30 žiarových hrobov, čo tvorí 25,6 % hrobov 

v hodnotenom súbore. Takmer identický percentuálny podiel žiarových hrobov pripadá na hodnotenú kategóriu 

aj v Chotíne IB, presnejšie 25,9 % prípadov, resp. sedem hrobov (obr. 106). V rámci danej kategórie môžeme roz-

líšiť ďalšie tri skupiny. V 21 hroboch, z toho v sedemnástich z Chotína IA a v štyroch z IB, sa vyskytli len celé 

nádoby, z nich až dvanásť predstavovali hroby urnové. Počet celých, resp. neúplných či poškodených nádob tu 

závisel tak od samotného spôsobu uloženia kremačných zvyškov (v jednej nádobe alebo vo dvoch či troch nádo-

bách), ako aj od prekrytia ústia keramickej urny misou obrátenou hore dnom. Nádoby v podobe urien spravidla 

stáli na dne hrobovej jamy, alebo boli uložené v dolnej tretine zásypu hrobu. Ak sa v hrobe vyskytla sprievodná ná-

doby či nádoby, tieto boli obvykle umiestnené vedľa keramickej popolnice, zriedkavo boli malé tvary nádob rozptý-

lené v zásype hrobových jám. Menej často tu sledujeme ukladanie najmä menších či miniatúrnych nádob do urny 

spolu so spálenými ľudskými kosťami. Dokopy v ôsmich žiarových hroboch z Chotína IA boli doložené len črepy  

z nádob, pričom bez výnimky ide o hroby so spálenými kosťami rozptýlenými tak v zásype, ako aj po dne jamy. 

Výskyt aspoň črepového materiálu v inventároch hrobov ukazuje na značnú dôležitosť keramiky pri pohrebných 

obradoch, ktorá tak bola zastúpená aspoň symbolicky črepmi. Inventár ôsmich hrobov, z toho päť z Chotína IA a tri 

z IB, sa vyznačoval kombináciou celej nádoby/ celých nádob a keramických črepov, z nich tri boli urnové.  

6.3.1.5.3. Žiarové hroby iba s drobnými predmetmi 

V 21 hroboch z Chotína IA a v šiestich hroboch z Chotína IB sa našli len drobné predmety (obr. 106), predo-

všetkým ozdoby tela, v prvom rade koráliky a v menšej miere malý a veľký kruhový šperk a pracovné nástroje, 

príp. predmety neznámej funkcie (hlinené prasleny a železné nože, menej časté hlinené pečatidlá, kamenné brú-

siky a železné šidlá), sporadicky tiež zbrane (najmä bronzové hroty šípov spravidla v kombinácii s dlhými bojo-

vými nožmi, zriedkavo aj so železnými nákončiami pošiev a sporadicky aj železné hroty kopijí), spínadlá odevu 

(bronzové spony a železné ihlice), príp. toaletné predmety (bimetalické zrkadlá). Prirodzene, ani jeden z hrobov 

zaradených do tejto kategórie nebol urnový. Vo všetkých hroboch boli zvyšky kremácie rozptýlené v zásype alebo 
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po dne hrobovej jamy a na základe nálezov sa zdá, že v nich boli pochované prevažne dospelé ženy. Podiel muž-

ských hrobov v tejto kategórii je o niečo menší než ženských. Vek dvoch jedincov z Chotína IB bol antropologicky 

stanovený ako dospelý (hroby 8/61 a 60/61). Poloha drobných predmetov voči kremačným zvyškom nebola za-

znamenaná vo všetkých hroboch v sledovanom súbore, a ak áno, nie vždy ich poloha bola vyznačená aj v nákrese 

hrobovej jamy, ktorý tvoril súčasť nálezovej správy. Drobné artefakty, z ktorých časť bola deformovaná žiarom 

pohrebnej hranice, boli spravidla rozptýlené v zásype hrobu spolu so zvyškami spálených kostí. Zaujímavé je, že 

v zásype neboli deponované na jednom mieste, ale obvykle sa nachádzali na rôznych miestach zásypu. Iba osem 

hrobov zaradených do danej kategórie obsahovalo zbrane, čo predstavuje 5,6 % všetkých žiarových hrobov. Ani 

v jednom z týchto hrobov neboli militáriá kombinované so súčasťami konských postrojov a minimálne v hrobe 

40/53 z Chotína IA, pravdepodobne ženskom, bol poškodený bronzový hrot šípu použitý už sekundárne buď ako 

ozdoba tela, či ako predmet s ochrannou funkciou. V porovnaní s kostrovými hrobmi, kde v kategórii nálezových 

celkov s inventárom pozostávajúcim iba z drobných predmetov bolo doložených len šesť hrobov so zbraňami (2 % 

všetkých kostrových hrobov), sú militáriá, najmä však diaľkové zbrane v žiarových hroboch zastúpené takmer 

trojnásobne častejšie.
324

  

6.3.1.5.4. Žiarové hroby s keramickým inventárom a drobnými predmetmi  

Spoločným výskytom keramických príloh a drobných predmetov sa vyznačuje inventár až 71 hrobov, z nich 

61 pripadá na Chotín IA a len desať na IB (obr. 106). V Chotíne IA je pomer urnových hrobov k pomeru hrobov 

s kremačnými zvyškami rozptýlenými v zásype alebo po dne hrobovej jamy takmer vyrovnaný (29 : 30). Tri hroby 

z Chotína IB boli antropologicky určené a jedinci v nich pochovaní tak mohli byť spoľahlivo priradení k dospe-

lým, pričom na základe príloh bolo možné pohlavie väčšiny z nich archeologicky určiť ako ženské (hroby 55/61, 

58/61 a 61/61). Z funkčných kategórií drobných nálezov tu boli zastúpené predovšetkým ozdoby tela (koráliky, 

náramky, záušnice), pracovné nástroje (hlinené prasleny, železné nože, ploché kamenné podložky, kamenné brú-

siky, železné šidlá a bronzové ihly), ale tiež zbrane (bronzové hroty šípov, bronzové kovania tulcov na šípy, že-

lezné meče, súčasti šupinových pancierov), tieto občas dokonca v kombinácii so súčasťami konských postrojov 

(železné zubadlá). Sporadicky sa v inventároch hodnotených hrobov vyskytli aj toaletné predmety (dvojdielne 

britvy a bimetalické zrkadlá) či predmety nie celkom jasného funkčného naznačenia (hlinené pečatidlá a kostené 

valcovité schránky na uchovávanie kozmetických prípravkov). Drobné nálezy boli v hroboch s kremačnými zvyš-

kami rozptýlenými v zásype alebo po dne hrobovej jamy spravidla tiež rozptýlené v zásype, iba zriedkavo boli 

deponované v nádobe (napríklad hrob 93/62 z Chotína IB). Keramické prílohy boli v rámci priestoru hrobovej 

jamy ukladané tak na jej dno, ako aj na rôznych miestach jej zásypu.  

Pri urnových hroboch sledujeme tri spôsoby deponovania drobných predmetov. Až v šestnástich hroboch boli 

drobné artefakty uložené v urne, a ak sa v hrobe vyskytli aj črepy z nádob, boli obvykle rozptýlené v zásype jamy 

nad urnou so spálenými kosťami. Naopak, v dvanástich hroboch boli drobné predmety umiestnené mimo kera-

mickej urny a obvykle sa tak nachádzali buď v zásype hrobu, alebo boli uložené vedľa nádob. Zaujímavé je, že  

v tejto skupine hrobov sú zastúpené celky s vyšším počtom nádob, pričom namiesto drobných predmetov boli do 

keramických urien ukladané menšie nádoby. V hrobe 76/53 z Chotína IA bola časť drobných predmetov malých 

rozmerov deponovaná priamo v keramickej urne v podobe misy vyrobenej v rukách, kým väčšie predmety, ako 

napríklad bimetalické zrkadlo, ležali vedľa popolnice. Podobne ako pri predchádzajúcej skupine hrobov, aj tu na 

časti drobných predmetov, najmä na korálikoch a kruhovom šperku, pozorujeme zreteľné či menej výrazné stopy 

po pôsobení ohňa, spôsobené uložením týchto predmetov na pohrebnú hranicu spolu s ich vlastníkom. Až v de-

siatich hroboch, resp. v 7 % všetkých žiarových hrobov, sa vyskytli zbrane, a to buď solitérne, alebo v kombiná-

cii so súčasťami konských postrojov (hrob 22/52 z IA). Podobne ako pri spomenutom hrobe 40/53 z Chotína IA 

aj v pravdepodobne ženskom hrobe 43/53 stratil bronzový značne deformovaný hrot šípu svoju skutočnú funkciu 

zbrane a jeho uloženie do hrobu mohlo mať okrem iného aj istý sociálny podtext. V porovnaní so žiarovými hrobmi 

je percentuálny podiel kostrových hrobov so zbraňami a konským postrojom v kombinácii s keramickými prílohami 

o niečo nižší a tvorí tak 5,6 % všetkých kostrových hrobov. Zaujímavé je však zistenie, že v skupine žiarových 

hrobov so zbraňami zaberajú dominantný podiel hroby, obsahujúce iba jednu kategóriu zbraní, a to diaľkové 

zbrane (hroty šípov), kým výzbroj kostrovo pochovaných bojovníkov bola z hľadiska zastúpených kategórií mi-

litárií oveľa rôznorodejšia.  

6.3.1.5.5. Žiarové hroby s keramickými prílohami  

Ak vyčleníme žiarové hroby obsahujúce keramické prílohy bez ohľadu na prítomnosť alebo absenciu drobných 

predmetov v ich inventári, máme na oboch hodnotených pohrebiskách k dispozícii dokopy 79 hrobových celkov, 

                                                                 
324 Aj na pohrebisku Tápiószele je drvivá väčšina hrobov, v ktorých inventári nachádzame zbrane, príp. nepočetné súčasti 

konských postrojov, žiarových (Párducz, 1966). 
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čo predstavuje 54,9 % všetkých žiarových hrobov. Z nich 71 pripadá na pohrebisko Chotín IA (60,7 %) a zvyš-

ných osem na Chotín IB (iba 29,6 %). Je tak zrejmé, že počet hrobov s keramickými nádobami je v Chotíne IA až 

dvojnásobne vyšší než v Chotíne IB. V rámci súboru hrobov s keramickými prílohami môžeme na základe počtu 

celých nádob, zastúpených v ich inventári, vyčleniť štyri kategórie a tie ďalej členiť na dve skupiny na základe 

prítomnosti alebo absencie drobných predmetov (obr. 107). Na základe zistení, ktoré uvádzame v nasledujúcom 

texte, môžeme konštatovať, že s narastajúcim počtom celých nádob v hrobovom inventári úmerne klesá počet 

hrobových celkov. 
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Obr. 107 Chotín IA, IB. Percentuálne zastúpenie žiarových hrobov s keramickými 

prílohami 

 

Najpočetnejšia je kategória I, ktorá zahŕňa spolu 43 žiarových hrobov s jednou celou nádobou v inventári, čo 

predstavuje až 54,4 % žiarových hrobov s keramickými prílohami. Z nich 37 sa zistilo v Chotíne IA (31,6 % prí-

padov) a iba šesť v Chotíne IB (22,2 % prípadov). Pomer urnových hrobov k pomeru hrobov s kremačnými zvyš-

kami rozptýlenými v zásype alebo po dne hrobovej jamy je tu vyrovnaný (20 : 21 hrobom). Rovnako vyrovnaný 

je aj pomer hrobov, v ktorých neboli keramické prílohy kombinované s drobnými predmetmi (51,2 % prípadov), 

k pomeru hrobov, vyznačujúcich sa kombináciou oboch typov príloh (48,8 % prípadov). Vek jedinca pochovaného 

v hrobe 61/61 z Chotína IB antropológ určil ako adultus – senilis a na základe železného noža ide pravdepodobne  

o muža (tab. 107: 2). Archeologicky definovať pohlavie jedincov pochovaných v hroboch iba s keramickými prílo-

hami je vo väčšine prípadov veľmi problematické a pri absencii drobných nálezov v hroboch dokonca až nemožné. 

Isté indície nám poskytujú iba miniatúrne nádoby, ktoré sa vyskytovali predovšetkým v hroboch dospelých žien 

(pozri podkapitolu 5.2.1.). Z 37 hrobov z Chotína IA bolo možné desať hrobov určiť ako ženské a päť hrobov ako 

mužské.  

Do kategórie II sme zaradili 27 hrobov s dvoma celými keramickými nádobami (34,2 % prípadov), z nich se-

demnásť pochádza z pohrebiska Chotín IA (14,5 % prípadov) a až desať z Chotína IB (až 37 % prípadov). Per-

centuálne zastúpenie hrobov s dvoma celými nádobami v inventári je tak v Chotíne IB viac než dvojnásobne vyššie 

ako v Chotíne IA. Podobne ako pri predchádzajúcej kategórii hrobov, aj tu pozorujeme vyrovnaný pomer urno-

vých hrobov a hrobov s rozptýlenými kremačnými zvyškami (13 : 12), t. j. bez dominancie hrobov s jedným či 

druhým spôsobom uloženia zvyškov spálených kostí. Ak však chotínske pohrebiská hodnotíme samostatne, potom 

v Chotíne IA v tejto kategórii výrazne prevažujú urnové hroby (65 %) nad hrobmi s rozptýlenými kremačnými 

zvyškami (35 %), zatiaľ čo v Chotíne IB je to naopak (dva urnové hroby k šiestim s rozptýlenými spálenými  

zvyškami). Kým v hroboch s kremačnými zvyškami rozptýlenými v zásype alebo po dne hrobovej jamy mali ke-

ramické prílohy funkciu milodaru a ide o nádoby slúžiace na stolovanie a uchovávanie potravín, tak v urnových 

hroboch obe nádoby spravidla spĺňali funkciu keramickej popolnice a sprievodnej nádoby na prekrytie jej ústia. 

Len šesť hrobov neobsahovalo okrem keramických príloh žiadne iné nálezy (22,2 % hrobov kategórie II), čím sa 

kategória II výrazne líši od kategórie I, kde bol pomer oboch skupín z hľadiska prítomnosti drobných predmetov 

v inventári takmer rovnaký. Preto výhodou tejto kategórie je výrazný podiel hrobov s drobnými predmetmi, čo 

nám umožnilo pri šestnástich jedincoch z Chotína IA (94 %) archeologicky určiť ich pohlavie (jedenásť žien  

a päť mužov). Tri celé nádoby obsahovalo iba jedenásť hrobov z Chotína IA (13,9 % prípadov), z nich takmer dve 

tretiny predstavujú urnové hroby.  

Pre kategóriu III je príznačný aj vysoký podiel hrobov s drobnými predmetmi v inventári, ktoré sa nachádzali 

dokopy až v deviatich hroboch (82 %), čo znamená, že čím je vyšší počet celých nádob v inventári hrobov, tým 
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stúpa predpoklad, že v nich bude keramika kombinovaná s drobnými artefaktmi. Tieto umožnili stanoviť pohlavie 

pri väčšine jedincov pochovaných v hroboch hodnotenej kategórie (až pri 88,1 % prípadov), z ktorých sedem bolo 

pravdepodobne ženského a dvaja mužského pohlavia.  

Najmenej početnou je kategória IV, opäť doložená len na pohrebisku Chotín IA, kde bola zistená v šiestich 

žiarových hroboch (7,6 %). Ich inventár pozostával zo štyroch alebo piatich celých nádob. Pomer urnových hro-

bov k pomeru hrobov s rozptýlenými zvyškami kremácie je tu rovnaký (3 : 3) a vo všetkých hroboch sa vyskytli 

aj početné drobné nálezy v podobe ozdôb tela, pracovných nástrojov a zbraní (aj v kombinácii s konským po -

strojom). Bez výnimky ide o hroby, ktoré možno priradiť nielen k najbohatším, ale aj k vyššej strednej vrstve.  

V dvoch hroboch boli pochovaní muži, v dvoch ženy a jedinec pravdepodobne ženského pohlavia z hrobu 112/54 

bol na základe veľmi malého vnútorného priemeru bronzového náramku (tab. 33: 21) buď dieťaťom, alebo mla-

distvým.  

6.3.1.6. Antropologická analýza niektorých žiarových hrobov z pohrebiska Chotín IB 

Ako sme už spomínali v kapitole 5, v súbore žiarových hrobov máme antropologické určenia biologických 

parametrov pochovaných jedincov k dispozícii iba zo šiestich hrobov z pohrebiska Chotín IB (obr. 67). Antropo-

logický posudok sa však obmedzuje iba na určenie biologického veku, príp. pohlavia pochovaných jedincov a ne-

obsahuje tak iné dôležité informácie, ako napríklad údaje o množstve spálených ľudských kostí v hrobe či v kera-

mickej urne, vyjadrenom v cm
3
, o veľkosti fragmentov spálených kostí, ako aj o stupni ich spálenia (Stloukal – 

Furmánek, 1982). Napríklad, na základe stupňa spálenia kremačných zvyškov z urnových hrobov na pohrebisku 

Sanislău je zrejmé, že pochovaní jedinci boli spopolnení nedostatočne, pretože bolo možné zreteľne rozlíšiť frag-

menty lebky, bedrových a stehenných kostí a stavcov chrbtice (Németi, 1982, 117).  

Ako sme už niekoľkokrát uviedli, zvyšky kremácie boli na oboch hodnotených pohrebiskách uložené tak v ke-

ramických urnách, ako aj vedľa nich, alebo boli voľne rozptýlené v zásype hrobu či rozsypané po jeho dne. Zried-

kavý typ žiarového hrobu predstavujú jamkové hroby so spálenými kosťami deponovanými v jamke vyhĺbenej 

do dna hrobovej jamy. Striktný systém v ukladaní kremačných zvyškov sa tu zistil nanajvýš zriedkavo, ako však 

naznačujú pozorovania z terénu, deponovanie kostí z lebky vyššie ako kostí končatín a trupu v niektorých hro-

boch s kremačnými zvyškami rozptýlenými v zásype hrobovej jamy môže naznačovať istú snahu o ich ukladanie 

v anatomickom slede. Rovnaké konštatovania sa vzťahujú aj na urnový hrob 86/54 z Chotína IA. V súbore antro-

pologicky určených žiarových hrobov z Chotína IB boli vo všetkých hroboch, s výnimkou urnového hrobu 58/61 

a hrobu 61/61 bez udania polohy kremačných zvyškov v priestore hrobovej jamy, zvyšky spálených ľudských 

kostí buď voľne rozptýlené v zásype (hroby 8/61, 36/61 a 60/61), alebo rozsypané po jej dne (hrob 55/61).  

6.3.1.6.1. Vek a pohlavie pochovaných jedincov a prípadné antropologické zvláštnosti 

V prípade všetkých šiestich jedincov z hrobov 8/61, 36/61, 55/61, 58/61, 60/61 a 61/61 bolo možné antropolo-

gickými metódami stanoviť iba ich približný vek, presnejšie povedané, len definovať, či ide o nedospelých alebo 

o dospelých jedincov. Vek jedincov pochovaných v hroboch 8/61 a 60/61 bol určený v rozpätí juvenis – senilis, 

zatiaľ čo u zvyšných štyroch bol stanovený presnejšie, a to ako adultus – maturus (čiže mladší a starší dospelý vek). 

Je tak zrejmé, že v tomto štatisticky nereprezentatívnom súbore hrobov úplne chýba veková kategória infans či 

infans – juvenis. Len u jedinca pochovaného v hrobe 58/61 sa podarilo určiť aj jeho biologické pohlavie a išlo tak 

pravdepodobne o ženu, čomu zodpovedá aj hrobový inventár, obsahujúci typické ženské atribúty. Na základe ná-

lezov bolo možné archeologicky definovať pohlavie jedincov ešte pri hroboch 8/61 a 60/61, v ktorých boli prav-

depodobne pochované ženy a v hrobe 61/61 muž. Na základe hodnoteného súboru je viac než zrejmé, že mini-

málne pri dospelých jedincoch typ žiarového hrobu, čiže spôsob uloženia kremačných zvyškov v jeho priestore  

s pohlavím pochovaných nesúvisel. Ostáva však otvorená otázka, či spôsob uloženia zvyškov kremácie bol alebo 

nebol závislý od veku pochovaných jedincov a či medzi nedospelými a dospelými jedincami existovali aj odliš-

nosti vo veľkosti, príp. v type keramickej urny a v rozmeroch hrobových jám. Pozorovania na iných pohrebiskách 

vekerzugskej kultúry, v prípade ktorých bola zrealizovaná antropologická analýza aj kremačných zvyškov zo žia-

rových hrobov, ukázali, že žiarovo boli pochovávaní aj nedospelí jedinci a ich pozostatky boli nielen deponované 

do keramických urien, ale aj rozptýlené v zásype či rozsypané po dne hrobovej jamy (napríklad žiarový rozptý-

lený hrob 12 z Orosházy-Gyopáros: Juhász, 1976, 231; urnový hrob 13 z Tápiószele s dieťaťom vo veku 3 – 6 ro-

kov alebo urnový hrob 77 s dieťaťom vo veku 6 – 7 rokov: Fóthi – Berner – Évinger, 2006, 68 n., tab. 1; urnový 

hrob 2 z Dédestapolcsány-Verebce-tető s dvoma deťmi vo veku 10 – 11 a 3,5 – 4,5 rokov alebo rozptýlené hroby 

3 a 4 s deťmi vo veku 2,5 – 3,5 a 2 – 3 rokov: F. Tóth, 2012, 64). 

Údaje o prípadných antropologických zvláštnostiach, ktoré by tak priniesli informácie aj o zdravotnom stave 

miestnej populácie vekerzugskej kultúry, v antropologickom posudku M. Prokopca chýbajú. Iba pri jedincoch 

pochovaných v hroboch 36/61 a 58/61 antropológ poukázal na ich gracilnú či strednú telesnú stavbu.  
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6.3.2. Kostrové hroby 

Spolu bolo na oboch hodnotených pohrebiskách zistených 301 kostrových hrobov s pochovanými ľudský-

mi jedincami, vrátane 12 dvojhrobov a 3 trojhrobov, čím pre potreby analýzy máme k dispozícii v Chotíne IA 

dokopy 257 a v Chotíne IB 63 pohrebov, čo predstavuje viac než dve tretiny z celkových 475 pohrebov (67,4 %). 

Antropologickej analýze boli podrobené kostrové pozostatky dokopy 187 jedincov (obr. 66, 67), z nich 52 patrilo 

nedospelým osobám vo veku infans a juvenis (28,6 % prípadov) a 132 jedincov bolo dospelých (70,6 % prípadov). 

U troch osôb sa nepodarilo stanoviť ich vek (1,6 % prípadov).  

6.3.2.1. Rozloženie kostrových hrobov na ploche chotínskych pohrebísk  

Z priestorovej analýzy pohrebiska Chotín IA (plán 1) je zrejmé, že kostrové hroby boli rozmiestnené po celej 

jeho ploche, avšak nie s rovnakou hustotou. Kým v jeho centrálnej časti najmä okolo kostrového trojhrobu 170a, 

b, c/53 (kvadrant 52) a v okolí žiaroviska II/53 umiestneného do priestoru priekopy (kvadranty 49 a 50) zreteľne 

pozorujeme voľné priestranstvá okolo jednotlivých hrobov, tak naopak, predovšetkým vo východnej časti pohrebi-

ska hlavne okolo trojhrobu 247a, b, c/54 (kvadrant 54) je hustota hrobov značne veľká a tým aj rozstupy medzi 

jednotlivými hrobmi sú menšie. Riedko zahustená kostrovými hrobmi je aj väčšina kvadrantov vymedzujúcich 

hranice pohrebiska. Najmä v jeho severnej časti sledujeme striedanie sa prázdnych úsekov s úsekmi vyznačujúcimi 

sa rôznou intenzitou výskytu hrobov, ktoré sú buď zahustené podpriemerne, alebo výskyt hrobov umiestnených 

do skupín je pomerne koncentrovaný. Podobne ako pri žiarových hroboch sa však zdá, že ani pri umiestňovaní 

kostrových hrobov do priestoru pohrebiska sa tu neuplatňoval žiadny striktný systém. Avšak pomerne zriedkavé 

superpozície hrobov skôr poukazujú na to, že kostrové hroby neboli na ploche hodnoteného pohrebiska rozmiest-

ňované chaoticky, ale minimálne pri stanovení vzdialenosti hrobu voči ostatným hrobom sa tu uplatňovali isté 

princípy. Na samotnom západnom okraji pohrebiska, presnejšie v kvadrantoch 6, 15 a 16, 23 a 24, sú situované 

nepočetné skupinky kostrových hrobov, spravidla pozostávajúce z troch až šiestich hrobov, ktoré sú umiestnené 

vo väčšej vzdialenosti od centrálnej časti pohrebiska a od ostatných hrobov tak pôsobia značne izolovane. Jednou  

z možných interpretácií tejto priestorovej izolovanosti skupín hrobov je absencia príbuzenských vzťahov tu po-

chovaných jedincov voči jedincom pochovaným v ostatných častiach pohrebiska. Ak boli kostrové hroby usporia-

dané do menších skupín, tieto boli v rámci nich rozptýlené skôr nepravidelne, a tak tu nepozorujeme jednak ich 

ukladanie tesne vedľa seba, jednak náznaky umiestňovania hrobov do radov či pomyselných kruhov. Výnimkou 

sú iba hroby v kvadrante 42, pri ktorých sa preukázateľne zachytilo ich uloženie do nepravidelného kratšieho radu. 

Vyhodnotenie rozmiestnenia kostrových hrobov v areáli pohrebiska Chotín IB (plán 2) prinieslo podobné výsled-

ky ako na pohrebisku Chotín IA. Výraznejšiu koncentráciu kostrových hrobov tu pozorujeme jednak v západnej 

polovici väčšej skupiny hrobov, jednak na južnom okraji pohrebiska, oddelenej od jeho ostatnej plochy prázdnym, 

miestami až 15,0 m širokým priestorom. Na ostatnej ploche pohrebiska sa kostrové hroby sústreďujú najmä v na-

vzájom susediacich kvadrantoch 19 a 20, kde je ich hustota výrazne koncentrovanejšia než vo zvyšných častiach 

pohrebiska. Tu sú rozstupy medzi jednotlivými hrobmi menšie ako medzi hrobmi koncentrujúcimi sa okolo kos-

trového hrobu 72/62 ohraničeného priekopou/žľabom (rozhranie kvadrantov 17, 18, 22 a 23). Pri detailnejšom po-

hľade na plán pohrebiska sa zdá, že minimálne časť kostrových a žiarových hrobov z priestoru okolo kostrového 

hrobu 72/62 je umiestnená do dvoch pomyselných kruhov nepravidelného tvaru. Na hlavnej ploche pohrebiska 

je v centrálnej časti, presnejšie v kvadrante 18, zreteľný prázdny priestor, ohraničený predovšetkým kostrovými 

hrobmi, umiestnenými akoby do nepravidelného kruhu. 

6.3.2.2. Tvar a metrické údaje hrobových jám 

Určiť tvar pôdorysov, ako aj dĺžkové, šírkové a hĺbkové údaje hrobových jám bolo na oboch analyzovaných 

pohrebiskách možné pri všetkých kostrových hroboch. Výnimkou je iba hrob 10a/52 z Chotína IA, v prípade  

ktorého ide o regulárny dvojhrob, čiže o hrob dvoch jedincov pochovaných nad sebou v priestore spoločnej jamy, 

pravdepodobne bez medzivrstvy. Obrysy na úrovni zistenia hrobovej jamy boli nevýrazné, jej rozmery a tvar bolo 

možné zachytiť až pri dne hrobu, v hĺbke, v ktorej bol pochovaný druhý z jedincov (hrob 10b/52). V danej hĺbke 

sa hrobová jama vyznačovala v podmienkach pohrebiska štandardnou oválnou pôdorysnou dispozíciou. Anomálie 

späté so sekundárnymi zásahmi, napríklad v podobe stôp po možných „vykrádačských“ zásahoch (šachty), alebo 

zmeny vyvolané náhodnými druhotnými činiteľmi, ako napríklad činnosťou drobných hlodavcov a koreňovým 

systémom neboli v teréne spoľahlivo zaznamenané ani v jednom prípade, hoci na základe údajov v nálezových 

správach je zrejmé, že v Chotíne IA prinajmenej hrob 240/54 a v Chotíne IB hroby 3/61, 15/61, 35/61, 38/61, 

39/61, 40/61, 44/61, 49/61, 72/62 a 88a, b/62 boli porušené. Kým zjavne neúplný inventár hrobu 240/54, pozo-

stávajúci takmer výlučne z keramických príloh (tab. 77: 19 – 22) ukazuje na vykradnutý hrob, tak minimálne 
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hrob 49/61 nebol sekundárne otvorený s cieľom získať jeho obsah, pretože v rámci oboch hodnotených pohrebísk 

sa jeho inventár z hľadiska kvantity a kvality nesporne javí ako jeden z najbohatších (tab. 102, 103), ale podnetom 

na porušenie hrobu boli pravdepodobne rituálne dôvody. Nie je vylúčené, že rovnaké dôvody tiež viedli k sekun-

dárnemu otvoreniu hrobu 44/61. Anatomickú disproporcionalitu skeletov síce možno spájať s intencionálnymi 

sekundárnymi zásahmi, avšak v podmienkach chotínskych pohrebísk nemôže byť považovaná za signifikantný 

znak iba vykrádačských zásahov. Časť kostrových hrobov na oboch pohrebiskách bola porušená buď recentne, 

alebo ešte v období stredoveku (pozri podkapitolu 6.2.).  

V hodnotenej skupine kostrových hrobov môžeme z typologického hľadiska vyčleniť štyri základné formy 

pôdorysných dispozícií hrobových jám (oválna, obdĺžniková, kruhová a lichobežníková) (obr. 108). Špecifickú  

a v podmienkach chotínskych pohrebísk jedinečnú pôdorysnú formu vykazuje jama hrobu 36/52 z Chotína IA  

v tvare nepravidelného písmena L. Kým v jednom z ramien na dne hrobu bol pochovaný pravdepodobne nedo-

spelý jedinec vo vystretej polohe na chrbte, tak v priestore druhého ramena hrobovej jamy bola uložená dolná 

polovica veľkého hrnca (tab. 42: 12). Zaujímavé je, že dno hrobovej jamy sa v oboch jej ramenách nachádzalo  

v rôznych hĺbkach, pričom dno ramena s keramickou nádobou bolo o 20,0 cm vyššie než dno ramena s neúplnými 

kostrovými zvyškami pochovaného jedinca. Je však nesporné, že pri hrobe 36/52 nejde o klasický výklenkový hrob 

(Měřinský, 1985, 20), pretože rameno s nádobou neboli vyhĺbené do bočnej steny ramena so skeletom, resp. do 

vlastnej hrobovej jamy, a obe ramená boli po zavŕšení pohrebu zasypané súčasne. Aj štvorcový typ so zaoblenými 

rohmi môžeme označiť za unikátny, pretože bol zaznamenaný iba v hrobe 49/61 z Chotína IB. Nepochybne naj-

frekventovanejším tvarom hrobových jám je viac alebo menej pravidelný ovál, ktorý sa zistil až v 257 prípadoch  

z celkovo 300 na oboch pohrebiskách preskúmaných kostrových hroboch, čo tak tvorí až 83,7 %. Ostatné formy 

pôdorysných dispozícií hrobových jám sú voči dominantnému oválnemu typu sporadické. V Chotíne IA iný  

ako oválny tvar bol zistený pri 24 hroboch, čo predstavuje iba 10 % z 241 kostrových hrobov. Z nich osemnásť 

hrobov (7,5 % prípadov) sa vyznačovalo obdĺžnikovou pôdorysnou formou spravidla so zaoblenými rohmi, iba  

v porušenom hrobe 240/54 boli zachytené pravouhlé rohy. K výnimočným typom patrí jednak lichobežníková  

forma hrobovej jamy, doložená v dvoch hroboch (12/52 a 48/53, 0,8 %), jednak nepravidelná kruhová forma, za-

chytená v troch hroboch (121/53, 170a, b, c/53 a 202/54, 1,2 %). V Chotíne IB až pri 26 hrobov boli zaznamena-

né iné ako oválne tvary jám, čo predstavuje až 43,3 % všetkých na danom pohrebisku preskúmaných kostrových 

hrobov. Z nich dvadsať vykazovalo obdĺžnikový tvar so zaoblenými, menej často pravouhlými rohmi (33,3 %), 

čo v porovnaní s pohrebiskom Chotín IA predstavuje štvornásobne vyšší podiel tejto formy hrobovej jamy. Spo-

radické sú hroby s kruhovou (hroby 2/61 a 26/61) a lichobežníkovou pôdorysnou dispozíciou (hroby 15/61, 40/61  

a 44/61). Jedným z možných dôvodov rozdielnej frekvencie výskytu jednotlivých foriem pôdorysných dispozícií 

hrobových jám je pravdepodobne závislosť formy od charakteru podložia, keď bol oválny tvar najvhodnejší pre 

prostredie so sypkejšou pedologickou skladbou s vyšším obsahom piesku (Hanuliak, 2004, 69 n.).  

Steny hrobových jám sú spravidla zvislé a dná mierne zaoblené bez náznakov úprav, čo pravdepodobne súvi-

selo s charakterom pôdy. Výnimkou je kostrový hrob 2/52 na pohrebisku Chotín IA, ktorého dno bolo zošikmené  

v smere pozdĺžnej osi hrobovej jamy až o 60,0 cm, a to tak, že dolné končatiny dospelej ženy vo veku maturus sa 

nachádzali v hĺbke 80,0 cm od úrovne terénu, kým lebka a horná časť tela boli uložené až v hĺbke 140,0 cm. 

Šikmé dno bolo zachytené aj v hrobe 198/54, v ktorom bol dospelý muž vo veku adultus – maturus uložený  

v skrčenej polohe na pravom boku s hornou časťou tela vyššie ako dolnými končatinami. Stupňovitá úprava stien 

hrobu 46/61 z Chotína IB bola determinovaná špeciálnou úpravou interiéru jamy drevom.  

Údaje o zásype, presnejšie o jeho pedologickej skladbe, máme k dispozícii iba pri malom počte kostrových hro-

bov z Chotína IA. Spravidla ho tvoril piesok žltej alebo tmavšej farby, ktorý mohol byť v hroboch, nad ktorými boli 

situované objekty – žiaroviská (pozri podkapitolu 6.7.), premiešaný s uhlíkmi či dokonca s ílom, pokiaľ išlo o hro-

by so špecifickou hlinenou úpravou interiéru jám (pozri podkapitolu 6.3.2.3.). Zásyp v podobe prepáleného pie-

sku čiernej farby s prímesou uhlíkov, pozorovaný aj v hroboch bez objektov – žiarovísk, nad ich jamami, mohol 

súvisieť s možnými rituálnymi praktikami, odohrávajúcimi sa počas pohrebu, ktoré boli pravdepodobne späté  

s očistnou funkciou ohňa (pozri podkapitolu 6.8.4.).  

Analýza spôsobu uloženia kostrových pozostatkov pochovaných jedincov nepreukázala previazanosť pôdorysnej 

dispozície hrobových jám s polohou skeletu v priestore hrobu. Na základe priestorovej analýzy pohrebiska Cho-

tín IA je zrejmé, že zo sporadicky sa vyskytujúcich foriem pôdorysných dispozícií hrobových jám predovšetkým 

obdĺžnikový tvar súvisel s umiestnením hrobu na ploche pohrebiska (plán 1). Kostrové hroby s obdĺžnikovými 

jamami sa tu zreteľne koncentrujú na západnom a čiastočne aj východnom okraji pohrebiska, pričom ich výraznú 

kumuláciu pozorujeme v navzájom susediacich kvadrantoch 38 a 39 a v skupine hrobov v kvadrantoch 23 a 24, 

izolovanej od zvyšnej časti pohrebiska. Všetky kostrové hroby z tejto skupiny, ktoré tvoria najzápadnejší cíp po-

hrebiska, sa vyznačujú obdĺžnikovou formou jám. Naopak, na pohrebisku Chotín IB tvar hrobovej jamy nesúvi-

sel s umiestnením hrobov v jeho areáli a hroby s menej frekventovanými formami pôdorysov jám sú na ploche  

pohrebiska rozptýlené nepravidelne (plán 2).  
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Obr. 108. Chotín IA, IB. Typy pôdorysných dispozícií jám kostrových hrobov 

 

V Chotíne IA v skupine hrobov s inou než oválnou pôdorysnou dispozíciou hrobových jám pozorujeme domi-

nantné zastúpenie dospelých jedincov predovšetkým ženského pohlavia (50 %), kým hroby nedospelých jedincov 

tvoria tretinu týchto hrobov. Naopak, v Chotíne IB hroby detí, pochovaných v jamách s menej frekventovanými tvar-

mi pôdorysov predstavujú v porovnaní s hrobmi dospelých osôb iba zanedbateľné percento týchto hrobov (15 %).  
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Na základe dosiahnutých hodnôt celkového sociálneho indexu hrobov z hodnoteného súboru sa súvislosť medzi 

tvarom pôdorysu jamy a sociálnym postavením pochovaného jedinca nepreukázala len na pohrebisku Chotín IA. 

Iba dva hroby s inou než oválnou formou jamy nadobudli hodnotu celkového sociálneho indexu vyššiu ako 41  

a môžu byť zaradené medzi hroby z vyššej strednej vrstvy (hrob 45a/53 a 168/53). Výnimkou je porušený a zjavne 

vykradnutý hrob 240/54 s obdĺžnikovou jamou s pravouhlými rohmi, ktorý aj napriek neúplnej hrobovej výbave 

nadobudol pomerne vysokú hodnotu sociálneho indexu (39). Odlišnú situáciu pozorujeme na pohrebisku Chotín 

IB, kde až 14 hrobových celkov z 26 s iným ako oválnym pôdorysom jamy (53,8 %) patrí na základe hodnôt cel-

kového sociálneho indexu k vyššej strednej vrstve a k najbohatším hrobom. Väčšinu ostatných hrobov môžeme 

na základe celkového charakteru hrobovej výbavy priradiť k priemerne vybaveným. Zdá sa tak, že v podmienkach 

daného pohrebiska existovala istá súvislosť medzi tvarom hrobovej jamy a vyšším sociálnym postavením pocho-

vaného jedinca, v danom prípade umocneným aj nadštandardnými metrickými údajmi jám.  

Rozmery jám kostrových hrobov sú najmä v podmienkach pohrebiska Chotín IA pomerne málo variabilné (obr. 

109). Dĺžka hrobových jám sa tu pohybuje od hodnoty od 55,0 cm (hroby 9/52 a 180/53) po 400,0 cm (hrob 123/53). 

Na základe dosiahnutých dĺžkových rozmerov môžeme kostrové hroby rozdeliť do štyroch skupín. Kým prvá 

(od 55,0 cm po 95,0 cm, 49 hrobov) a štvrtá skupina (od 200,0 cm po 400,0 cm, 14 hrobov) vykazujú z hľadiska 

frekvencie výskytu hrobov podpriemerné zastúpenie, hodnoty druhej (od 100,0 cm po 145,0 cm, 100 hrobov)  

a tretej skupiny (od 150,0 cm po 195,0 cm, 78 hrobov) môžu byť označené za štandardné. Extrémne rozmery 

350,0 x 400,0 cm dosiahol hrob 123/53, na danom pohrebisku patriaci na základe bronzového náramku včasno-

laténskeho typu k najmladším (tab. 51: 7). Takmer v polovici hrobov prvej skupiny (21 hrobov) boli určení ne-

dospelí jedinci, ktorí sú až na niekoľko výnimiek (dvoj- a viachroby s dĺžkou vyššou ako 150,0 cm) zastúpení aj  

v tretej skupine hrobov (25 hrobov). Zdá sa tak, že dĺžkové údaje hrobových jám boli od biologického veku po-

chovaných jedincov závislé aspoň čiastočne, pretože práve hroby detí, príp. mladistvých boli spravidla menšie 

ako hroby dospelých osôb, hoci toto pravidlo sa neuplatňovalo striktne. Aj tu sa vyskytli výnimky, keď jedinci 

antropologicky určení ako dospelí boli spolu s keramickými prílohami uložení do hrobových jám extrémne ma-

lých rozmerov (napríklad hroby 9/52 a 130/53). Dĺžky hrobov boli nepochybne determinované aj spôsobom ulo-

ženia tiel zomrelých, keďže takmer všetky hroby s dospelými jedincami pochovanými vo vystretej polohe na chrbte 

patrili na základe dĺžky ich jám buď do tretej, alebo do štvrtej skupiny. Zreteľná súvislosť medzi biologickým 

pohlavím jedinca a dĺžkovými údajmi hrobovej jamy tu zaznamenaná nebola. Hrobové jamy dosahovali šírku  

v rozpätí od 35,0 cm (hrob 130/53) po 350,0 cm (hrob 123/54) a pomer dĺžky a šírky hrobu sa spravidla pohybuje 

medzi hodnotami 1 : 2 až 1 : 3. Je tiež nepochybné, že na výslednú šírku hrobovej jamy vplýval aj počet pocho-

vaných jedincov v priestore hrobu, pretože nadpriemerné šírkové rozmery sú obvykle charakteristické pre dvoj- 

a viachroby.  

O niečo odlišnú situáciu pozorujeme na pohrebisku Chotín IB. Škála hodnôt dĺžok hrobových jám sa tu pohy-

buje od 80,0 cm po 380,0 cm. Podobne ako v Chotíne IA, aj tu môžeme na základe dosiahnutých dĺžkových roz-

merov jám vyčleniť štyri skupiny hrobov (obr. 109). Kým však v Chotíne IA bolo možné za štandardnú označiť 

dĺžku v rozpätí od 100,0 cm po 145,0 cm, v Chotíne IB bola najfrekventovanejšia tretia skupina hrobov s dĺžko-

vými rozmermi od 150,0 cm po 195,0 cm, nasledovaná štvrtou skupinou s nadpriemernými hodnotami dĺžok nad 

200,0 cm. Takmer zanedbateľné percento prestavujú hroby prvej skupiny s dĺžkami menšími ako 100,0 cm. Aj šírky 

hrobových jám tu nadobudli v priemere vyššie hodnoty ako v Chotíne IA a pohybujú sa od 60,0 cm po 330,0 cm. 

Na základe uvedených zistení je tak nepochybné, že jamy kostrových hrobov sú v Chotíne IB rozmernejšie ako 

v Chotíne IA a v závislosti od biologického veku a spôsobu uloženia tiel zomrelých tu nie sú badateľné rozdiely 

nielen medzi rozmermi hrobových jám dospelých a nedospelých jedincov, ale ani v ich uložení vo vystretej po-

lohe na chrbte a v skrčenej polohe na boku. Zdá sa tiež, že pri stanovení dĺžkových a šírkových údajov hrobových 

jám boli v Chotíne IB miestnou komunitou zohľadňované aj požiadavky umiestnenia keramických príloh do pries-

toru hrobu, najmä v podobe vysokých a širokých tvarov nádob.  

Hĺbkové rozmery jám kostrových hrobov v Chotíne IA v rozpätí od 30,0 cm (hrob 266/54) po 190,0 cm (hrob 

111/53) môžeme podobne ako pri žiarových hroboch rozdeliť do štyroch skupín (obr. 110). Kým prvú skupinu 

s hĺbkou od 30,0 cm po 60,0 cm z hľadiska početnosti tvorí iba zanedbateľné percento kostrových hrobov (6,2 %), 

na základe frekvencie výskytu môžeme za štandardnú považovať hĺbku v rozpätí od 100,0 cm po 145,0 cm, ktorú 

na sledovanom pohrebisku dosiahlo až 47,7 % kostrových hrobov (tretia skupina). Takmer vyrovnané percentu-

álne zastúpenie vykazujú zvyšné dve skupiny, a to hroby so zistenou hĺbkou od 65,0 cm po 95,0 cm (22,4 %)  

a s hĺbkou v rozpätí 150,0 až 190,0 cm (19,9 %). Na základe uvedených zistení je zrejmé, že kostrové hroby boli 

v priemere hlbšie ako hroby žiarové. Prevažná časť kostrových hrobov z prvej skupiny patrila detským jedincom,  

z nich mnohé môžeme označiť za plytké.  

Hĺbky jám kostrových hrobov nadobudli na pohrebisku Chotín IB hodnoty v rozpätí od 20,0 cm (hrob 89/62) 

po 300,0 cm (hroby 72/62 a 76/62). Na základe dosiahnutých hĺbkových hodnôt môžeme v rámci analyzovaného 

súboru vyčleniť tri skupiny hrobov, z ktorých prvú reprezentuje trinásť hrobov s hĺbkou od 20,0 cm po 95,0 cm 
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(21,7 %), druhú 30 hrobových celkov s hĺbkou od 100,0 cm do 195,0 cm (50 %) a tretiu sedemnásť hrobov s hĺb-

kou väčšou než 200,0 cm (28,3 %). Môžeme tak konštatovať, že v porovnaní so žiarovými hrobmi sú priemerné 

hodnoty hĺbok jám kostrových hrobov o niečo menšie, avšak v priemere väčšie než na pohrebisku Chotín IA . 

Zároveň sa nepreukázala zreteľná súvislosť medzi hĺbkovými údajmi hrobov a ich umiestnením na ploche pohre-

biska (plán 2), ako ani spojitosť s biologickými parametrami a sociálnym postavením pochovaných jedincov.  
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Obr. 109 Chotín IA, IB. Dĺžky kostrových hrobov 
 

Obr. 110 Chotín IA. Hĺbky hrobových jám 

 

Na základe uvedených zistení je nesporné, že v podmienkach oboch hodnotených pohrebísk sa kostrové hroby 

od žiarových zreteľne líšia nielen tvarom pôdorysu, ale aj metrickými údajmi ich jám. Pri kostrových hrobov iba 

sporadicky evidujeme pre žiarové hroby obvyklú kruhovú pôdorysnú dispozíciu, keď aj metrickými údajmi sú 

kostrové hroby veľmi blízke hrobom žiarovým. V závislosti od tvaru a rozmerov hrobových jám sú rozdiely bada-

teľné aj medzi oboma pohrebiskami, pretože dĺžka, šírka a hĺbka hrobových jám dosahuje v Chotíne IB v priemere 

vyššie hodnoty ako v Chotíne IA. Zatiaľ čo v Chotíne IA môžeme obdĺžnikovú formu pôdorysov hrobových jám 

z hľadiska frekvencie výskytu označiť za sporadickú, v Chotíne IB, naopak, spolu s oválnou formou za štandardnú. 

Kým tvar pôdorysov hrobových jám nesúvisel s biologickými parametrami pochovaných, tak v prípade rozmerov 

pozorujeme predovšetkým na pohrebisku Chotín IA ich istú previazanosť s vekom zomrelých osôb.  

Možnosť porovnania zistení, čo sa týka tvarov pôdorysov a rozmerov jám kostrových hrobov na chotínskych 

pohrebiskách, s inými lokalitami vekerzugskej kultúry v značnej miere sťažuje v mnohých ohľadoch nepriaznivý 

stav bádania v problematike vekerzugskej kultúry, okrem iného aj doteraz chýbajúce komplexné vyhodnotenie 

pohrebného rítu. Informácie o tvare a rozmeroch hrobových jám neboli zaznamenané pri všetkých hroboch ve-

kerzugskej kultúry. Z pohrebísk z územia Maďarska, ktoré sú teritoriálne blízke chotínskym, neboli informácie  

o pôdorysoch a dĺžkových a šírkových rozmeroch hrobových jám zachytené napríklad na čiastočne preskúma-

nom pohrebisku Nógrádkövesd (Patay, 1955). Naopak, na torzovito preskúmanom pohrebisku Nyáregyháza môže-

me za dominantnú formu pôdorysov jám kostrových hrobov označiť viac alebo menej pravidelný obdĺžnik spravid-

la so zaoblenými rohmi. Ostatné neobvyklé typy jám (kruhové, štvorcové či lichobežníkové), aké boli zachytené 

tiež na chotínskych pohrebiskách, sú aj tu pri kostrových hroboch doložené zriedkavo (Kisfaludi, 2004, tab. 7: 1, 

9: 1, 11: 1, 16: 7). Obdĺžnikový typ hrobových jám je spomedzi všetkých foriem pôdorysov najfrekventovanejší aj 

na pohrebisku Vámosmikola-Istvánmajor, kde iné tvary (kruh či ovál) predstavujú skôr výnimku (Laczus – Párducz, 

1969, obr. 2). Na čiastočne preskúmanom pohrebisku Senec-Štrková kolónia reprezentuje obdĺžnik so zaoblenými  

a pravouhlými rohmi jediný typ pôdorysnej dispozície hrobových jám.  

6.3.2.3. Úpravy hrobových jám 
V hodnotenom súbore všetkých kostrových hrobov z chotínskych pohrebísk sú zastúpené výlučne ploché hroby, 

bez akejkoľvek archeologicky doloženej vonkajšej úpravy či viditeľného označenia na ploche pohrebiska. Vý-

nimkou je iba kostrový hrob 72/62 z Chotína IB, ktorého vonkajšie obrysy kruhového tvaru boli ohraničené 

pomerne plytkou priekopou/žľabom a nie je tak vylúčené, že tento konštrukčný detail súvisel s neobvyklou v pod-

mienkach vekerzugskej kultúry vonkajšou úpravou hrobu pravdepodobne v podobe mohylového násypu (pozri 

podkapitolu 6.8.1.). Rovnako takmer vo všetkých kostrových hroboch nebolo špeciálne upravované ani vnútro 

hrobových jám. V nepočetnej skupine hrobov s dokladmi úprav interiérov hrobových jám môžeme na základe 

použitého materiálu vyčleniť dva typy úprav, a to úpravu hrobovej jamy drevom a jedinečnú úpravu hlinou. Keďže 
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drvivá väčšina kostrových hrobov sa vyznačuje oválnym pôdorysom s mierne zaobleným dnom, je v ich prípade 

nanajvýš nepravdepodobné použitie dreva na úpravu interiéru, hoci samotný tvar pôdorysu nevylučuje aspoň pre-

krytie hrobu drevenými doskami. Pri obdĺžnikových a kvadratických formách pôdorysov hrobových jám môže 

byť úplná absencia dokladov výdrevy spôsobená nestálosťou a rýchlou pominuteľnosťou dreva ako organického 

materiálu pre nepriaznivé pôdne a klimatické podmienky a je tak zrejmé, že v rámci oboch hodnotených pohrebísk 

zachytená malá frekvencia výskytu úprav drevom nie je reálna. Zároveň nemôžeme vylúčiť ani možnosť úprav 

dien hrobových jám v podobe výstelky z rastlinného a živočíšneho organického materiálu (napríklad tráva, mach, 

slama, koža), ktorá sa z pochopiteľných dôvodov nezachovala a jej prítomnosť či absenciu v hrobe môžu bezpečne 

preukázať iba výsledky paleobotanickej analýzy. Podobne neboli v hroboch zachytené priame doklady kožených 

či textilných zábalov tiel pochovaných jedincov. Na ich prítomnosť môžu nepriamo poukazovať ich petrifikova-

né zvyšky na povrchu kovových predmetov, ktoré však mohli pochádzať aj z odevu jedinca, ako aj výnimočnosť 

polohy skeletov jedincov pochovaných vo vystretej polohe na chrbte s tzv. úzkou siluetou hornej časti trupu (Ha-

nuliak, 2004, 96 n.). Tá však v rámci hodnotených pohrebísk nebola pozorovaná ani v jednom prípade.  

 

 
 

Obr. 111 Chotín IA, IB. Vnútorné úpravy jám kostrových hrobov drevom (hrob 46B/61) a v podobe špecifických 

hlinených konštrukcií (hroby 210A/54, 220A/54 a 240A/54) 

 

Úprava hrobovej jamy drevom bola spoľahlivo zaznamenaná iba v kostrovom hrobe 46/61 na pohrebisku 

Chotín IB (obr. 111). Hrobová jama obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi s nadštandardnými rozmermi  

220,0 x 265,0 cm mala stupňovito upravené dno, resp. do jej dna bola v hĺbke 140,0 cm vyhĺbená ďalšia menšia 

jama obdĺžnikového tvaru s nepatrne zaoblenými rohmi s rozmermi 130,0 x 160,0 cm, na ktorej zaoblenom dne 

boli v hĺbke 190 cm uložené kostrové pozostatky dospelého muža vo veku adultus. Výplň „vlastnej“ hrobovej 

jamy, resp. jamy s deponovanými kostrovými zvyškami sa farebne odlišovala od výplne zvyšku hrobu. V rohoch 
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hornej časti hrobovej jamy, na úrovni hornej línie stupňovito upraveného dna boli zachytené kolové jamky, v kto-

rých výplni sa zachovali organické zvyšky pravdepodobne z dreva (Dušek, 1966, obr. 14). Je nepochybné, že ide 

o kolovú konštrukciu, pri ktorej môžeme počítať s dvoma typmi. Jednoduchší typ predpokladá použitie štyroch 

nosných kolov v rohoch hrobovej jamy s cieľom umiestnenia brvien či dosák, ktoré tvorili strop či prekrytie hrobu. 

Druhým zložitejším typom by mohla byť zrubová konštrukcia, tvorená štyrmi nosnými kolmi v rohoch hrobovej 

jamy, do ktorých boli umiestnené brvná tvoriace steny a strop zrubu. Nie je vylúčené, že aj menšia jama, resp. ko-

mora so skeletom bola pôvodne vodorovne prekrytá drevenými doskami či brvnami, uloženými na úrovni hornej 

línie stupňovito upraveného dna (Hanuliak, 2004, 88). Nielen unikátna drevená konštrukcia hrobu s nadpriemer-

nými rozmermi, ale aj kvantitatívne a kvalitatívne zloženie hrobovej výbavy poukazujú na výnimočné sociálne 

postavenie dospelého muža, ktorý na základe dosiahnutej hodnoty celkového sociálneho indexu (maximálna hod-

nota 100) nepochybne patril k sociálne nadradenej vrstve miestnej spoločnosti (pozri podkapitolu 7.4.1.).  

K ďalším zriedkavým typom vnútorných úprav jám kostrových hrobov, ktoré sa vyskytli len na pohrebisku 

Chotín IA, môžeme zaradiť neobvyklé hlinené konštrukcie v interiéroch hrobov (obr. 111), doložené aj v dvoch 

žiarových hroboch, na ktorých prítomnosť ukazuje rôzne široký (od 20,0 cm po 100,0 cm) a vysoký (od 20,0 cm 

po 80,0 cm) pás ílovitej zeminy, lemujúcej pri dne hrobu jeho vnútorné obrysy (pozri podkapitolu 6.3.2.3.). Uve-

dený typ úprav tu bol zachytený v šiestich prípadoch (35a, b/52, 40/52, 170a, b, c/53, 210/54, 220/54 a 240/54). 

Všetky hodnotené hroby sa vyznačujú nadpriemernými rozmermi a hĺbkou a v hroboch 210/54 a 220/54 bolo dno 

vymazané 10,0 až 20,0 cm hrubou vrstvou ílovitej zeminy. Z pôdorysných foriem tu prevažuje oválna, doložená 

je aj kruhová a obdĺžniková. Špecifický je hrob 220/54, v ktorého priestore bola na dne v jeho západnej polovici 

zistená nepravidelná vyvýšenina, pozostávajúca zo žltej ílovitej zeminy. Pri hlinených úpravách jám kostrových 

hrobov registrujeme buď ich samostatný výskyt bez ďalších detailov v podobe objektov – žiarovísk, ako to dokla-

dajú porušený a pravdepodobne vykradnutý hrob 240/54 a trojhrob 170a, b, c/53, alebo ich kombináciu s objek-

tom – žiaroviskom, situovaným nad hrobovou jamou (pozri podkapitolu 6.7.). Zásyp všetkých analyzovaných  

hrobov pozostával z piesku, premiešaného s rôzne veľkými kusmi ílovitej zeminy, ktorej najväčšia koncentrácia 

sa zistila najmä v strednej časti zásypu hrobu. Ako jednou z možných interpretácií výskytu ílovitej zeminy aj  

v zásype hrobovej jamy sa javí úprava hrobu v podobe hlinenej kupolovitej konštrukcie, pôvodne vybudovanej 

nad pochovaným jedincom na úrovni zachytenia obrysov hrobu v podloží (Dušek, 1966, 17). Keďže pozdĺžne  

a priečne prierezy hrobových jám s hlinenými konštrukčnými detailmi v kresebnej dokumentácii v nálezovej správe 

k pohrebisku Chotín IA chýbajú, nemožno uvedenú hypotézu o funkcii týchto detailov bezpečne potvrdiť, ani 

vyvrátiť. Keďže hroby 35a, b/52 a 240/54 boli na základe zjavne nekompletnej hrobovej výbavy s veľkou pravde-

podobnosťou vykradnuté, nemožno sa spoľahlivo vyjadriť k sociálnemu statusu pochovaných jedincov. Zvyšné 

hroby s hlinenou úpravou interiéru, okrem priemerne vybaveného hrobu 210/54 a trojhrobu 170a, b, c/53, ktorý 

bol z výpočtov sociálneho indexu vylúčený, patria na základe dosiahnutých hodnôt celkového sociálneho indexu  

k najbohatším a dokladajú tak aspoň čiastočnú previazanosť výskytu vnútorných úprav hrobových jám so sociál-

nym postavením zomrelých (pozri podkapitolu 7.4.). 

Aj na ostatných pohrebiskách vekerzugskej kultúry sú vnútorné úpravy jám kostrových hrobov bezpečne za-

znamenané len sporadicky a na základe materiálu, ktorý bol použitý pri ich vyhotovení, tu môžeme rozlíšiť jednak 

úpravy drevom v podobe vnútornej výdrevy alebo kolovej konštrukcie, jednak úpravy kameňom či už v podobe 

výskytu kameňov v zásype hrobu alebo v podobe prekrytia hrobu súvislou vrstvou menších či väčších kameňov. 

K špecifickým javom patrí situovanie hrobu v priestore vymedzenom priekopou/žľabom a tento detail zaraďujeme 

k znakom vonkajšej úpravy hrobov (pozri podkapitolu 6.8.1.). Všetky tri typy úprav sú doložené nielen v kostro-

vých, ale ako sme už spomenuli, aj v hroboch žiarových. Kým na pohrebiskách Eger-Nagyeged, Vámosmikola-

Istvánmajor a Preseľany nad Ipľom je použitie kameňa pri vonkajšej úprave typické predovšetkým pre kostrové 

hroby (Fodor, 2001, 72 nn.; Laczus – Párducz, 1969, 219 nn.), na pohrebisku Csanytelek-Újhalastó je využitie 

dreva bezpečne doložené len v hroboch žiarových a ide o rôzne typy vnútorných výdrev hrobových jám a zrubo-

vých konštrukcií (Galántha, 1986, 70). V šiestich hroboch, vrátane kostrových s detskými jedincami, tu boli zachy-

tené zvyšky organického materiálu, na základe ktorých autorka výskumu predpokladá buď prítomnosť drevených 

rakiev, alebo výstelku dna z konárov (ibidem, 70 n.). Úprava interiéru kostrového hrobu drevom v podobe kolo-

vej konštrukcie bola zaznamenaná minimálne pri ďalších štyroch hroboch, presnejšie v porušenom solitérnom  

hrobe z Ceglédu-Hordógyár (Dinnyés, 1982, 55; Kemenczei, 1986, 128), v porušenom hrobe 3/k zo Senca-

Štrkovej kolónie (Chropovský, 1962, 133, obr. 2), v porušenom hrobe 1 z Nyáregyházy (Kisfaludi, 2004, 167, 

174, tab. 5: 1) a v porušenom hrobe 100 z Algyő (Bende, 2003, 65). Hoci analyzovaný súbor kostrových, ale aj 

žiarových hrobov je nanajvýš málopočetný, vyznačuje sa značnou variabilitou typov úprav hrobových jám dre-

vom natoľko, že takmer každý z hrobov môžeme označiť za jedinečný. Pravdepodobne najjednoduchší typ 

vnútornej úpravy hrobovej jamy drevom sa zistil v hrobe 3/k zo Senca-Štrkovej kolónie, v ktorého rohoch boli 

umiestnené štyri kolové jamky. Keďže je daný hrob štvorcovej pôdorysnej dispozície porušený, nie je tak zrejmé,  

či koly v rohoch hrobovej jamy boli len nosnými pre drevené prekrytie hrobu, alebo išlo o zrubovú konštrukciu  

s doskami či brvnami umiestnenými vodorovne. Nálezová situácia v hrobe z Ceglédu-Hordógyár, v ktorom boli 
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kolové jamky situované nielen v rohoch hrobovej jamy obdĺžnikového tvaru, ale aj v strede jej stien, ukazuje skôr 

na zrubovú konštrukciu než len na obyčajný drevený prekryv. Najkomplikovanejšia konštrukcia bola zachytená 

v hrobe 1 z Nyáregyházy. Hrobová jama nepravidelného obdĺžnikového tvaru bola po celom obvode olemovaná 

žľabom hlbokým 10,0 – 15,0 cm a v jej rohoch boli umiestnené štyri kolové jamky. Na žľab z jeho vnútornej strany 

nadväzoval 15,0 – 20,0 cm široký a 10,0 – 14,0 cm vysoký pás zeminy, kopírujúci tvar hrobovej jamy a v strede 

jej kratších strán prerušený na jednom mieste. V rohoch priestoru takto ohraničeného pásom zeminy boli umiest-

nené ďalšie štyri kolové jamky (Kisfaludi, 2004, 167). Z opisu nálezových situácií je zrejmé, že ide o doklad ne-

obvyklej zrubovej konštrukcie, ktorej vonkajšie koly v rohoch hrobovej jamy boli nosné a v nich boli vodorovne 

umiestnené brvná alebo dosky zrubovej konštrukcie, v dolnej časti pravdepodobne ešte spevnené hlineným pásom. 

Vnútorné koly mali zrejme len podpornú funkciu pri držaní dreveného prekrytia, resp. stropu zrubu. Posledný  

z analyzovaného súboru nálezových celkov – hrob 100 z Algyő bol publikovaný iba formou predbežnej správy, 

preto na základe nedostačujúcich údajov nie je možné spoľahlivo sa vyjadriť k typu úpravy hrobovej jamy drevom. 

Táto bola pravdepodobne upravená výdrevou (Bende, 2003, 65). Zaujímavým sa javí zistenie, že s výnimkou 

antropologicky určeného trojhrobu 100 z Algyő s dospelou mladšou ženou a s dvoma nedospelými jedincami  

všetky ostatné kostrové hroby so zaznamenanými drevenými úpravami interiérov jám patrili dospelým mužom. 

Minimálne jedincov pochovaných v hroboch z Chotína IB, z Cegléd-Hordógyár a z Algyő môžeme aj na základe 

charakteru hrobového inventára priradiť k nadradenej sociálnej vrstve miestnej komunity. Nie celkom jednoznačná 

je len situácia v prípade žiarového hrobu 145 zo Sándorfalvy-Eperjes, kde na základe súčastí konského postroja 

mohol byť tiež pochovaný dospelý muž, ale vzhľadom na preukázateľne ženský hrob z Algyő tu nemôžeme vy-

lúčiť ani pohreb osoby ženského pohlavia (Galántha, 1985, obr. 7: 5). Pre doposiaľ chýbajúcu komplexnú publi-

káciu výsledkov výskumu na pohrebisku Csanytelek-Újhalastó (Galántha, 1981; 1986) sa nemožno vyjadriť k po-

hlaviu, veku a sociálnemu statusu jedincov žiarovo pochovaných v hroboch s výdrevou. Na základe útržkovitých 

informácií v predbežných publikáciách k tomuto pohrebisku je však zrejmé, že v hroboch s výdrevou, zrubovou 

konštrukciou či dreveným prekryvom tu boli pochovávané aj ženy, pretože inventár hrobov pozostával aj z hli-

nených praslenov a ozdôb tela (Galántha, 1986, 70). Z výsledkov analýzy ďalej vyplynulo, že kým na pohrebis-

kách južnej skupiny vekerzugskej kultúry podľa J. Chochorowského sa pri upravovaní priestoru hrobových jám 

uplatňovalo výlučne drevo a v severovýchodnej skupine, naopak, výhradne kameň, tak pohrebiská severozápadnej 

skupiny vykazujú zmiešaný charakter, pretože tu pozorujeme oba spôsoby úprav interiéru hrobov, avšak nikdy nie 

súbežne v rámci jednej lokality. Presnejšie chronologické zaradenie na základe sprievodných nálezov je možné iba 

v prípade niektorých hrobov z hodnoteného súboru. Uvedené sa týka aj hrobu 46/61 z Chotína IB, ktorý môžeme 

zaradiť do prvej polovice 6. stor. pred Kr., hoci v danom prípade nevylučujeme ani druhú polovicu, resp. záver  

6. stor. pred Kr. (Kozubová, 2010a, 51 n.). Rámcovo do záveru 7. a do 6. stor. pred Kr. môžeme datovať aj poru-

šený hrob 3/k zo Senca-Štrkovej kolónie (Kozubová, 2009, 86). Do prvej polovice 6. stor. pred Kr. patria solitérny 

hrob z Ceglédu-Hordógyár (ibidem, 102), ako aj žiarový hrob 145 zo Sándorfalvy-Eperjes (Kozubová, 2011a, 

93). Na základe uvedených zistení je zrejmé, že použitie dreva pri upravovaní interiérov hrobových jám je vo  

vekerzugskej kultúre charakteristické skôr pre jej starší časový úsek zo záveru 7. a zo 6. stor. pred Kr.  

Niektorí bádatelia spájajú výskyt kolových konštrukcií hrobových jám na pohrebiskách vekerzugskej kultúry 

s vplyvmi kultúr a kultúrnych skupín zo včasnoskýtskeho obdobia zo stepnej a lesostepnej zóny severného Pri-

čiernomoria, najmä však so západopodolskou kultúrou zo stredného Podnestria (Hellmuth, 2007, 83; Kemenczei, 

2001, 16; 2009, 32 n.). Tu je však nevyhnutné poukázať na početné rozdiely v jednotlivých elementoch pohreb-

ného rítu, najmä však v samotných vonkajších a vnútorných úpravách hrobov medzi oboma uvedenými kultúr-

nymi regiónmi. Na rozdiel od pohrebísk vekerzugskej kultúry, v severopontskej oblasti sledujeme počas včasnej 

doby železnej značnú variabilitu v použití dreva pri vnútorných úpravách hrobových jám, keď sa jednotlivé kon-

štrukčné detaily mohli použiť samostatne, ako aj vo vzájomnej kombinácii s ďalšími prvkami. Ako príklady možno 

uviesť drevený prekryv, zrubovú konštrukciu, kolovú konštrukciu bez výdrevy, úpravu dna drevom, výdrevu stien 

bez nosných kolov, šiatrovú konštrukciu či kombináciu výdrevy stien, prekrytia a drevených kolov, tieto boli  

občas dokonca doplnené o dromos, resp. prístupovú chodbu (Daragan, 2007; Il´inskaja, 1975; Il´inskaja – Tere-

nožkin, 1983; Kovpanenko – Bessonova – Skoryj, 1989; Ol´chovskij, 1991; Skoryj, 2003). Nezriedka tu pozoru-

jeme aj doklady rituálneho použitia ohňa v pohrebnom ríte v podobe spálenia drevenej konštrukcie hrobu počas 

pohrebného obradu (Babenko, 2005, 68; Daragan, 2007, 135). Zásadný rozdiel tu pozorujeme najmä v umiestnení 

hrobu pod mohylový násyp, pričom rôzne typy drevených konštrukcií mohli byť situované tak do priestoru hro-

bovej jamy (pohreb v hrobovej jame s drevenou úpravou), ako aj na úrovni vtedajšieho terénu (pohreb v dreve-

nom komorovom hrobe), či dokonca zapustené do už existujúceho násypu mohyly (Daragan, 2007, 134 n.).
325

 
                                                                 
325 Pohrebiská vekerzugskej kultúry sa od pohrebísk súbežných kultúr a kultúrnych skupín v lesostepnej zóne Ukrajiny zreteľne 

líšia aj tým, že kým vo vekerzugskej kultúre sa pôdorysné dispozície a metrické údaje jám žiarových hrobov odlišujú od 
jám hrobov kostrových, tak v lesostepnej zóne severného Pričiernomoria pozorujeme úplnú unifikáciu uvedených elementov 
pohrebného rítu bez ich väzby na typ hrobu. Inými slovami, tvar a rozmery hrobových jám sú tu takmer identické a líšia sa 
len pohrebným rítom a charakterom hrobovej výbavy (Skoryj, 2003). 
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V prípade všetkých hrobov vekerzugskej kultúry s drevenou úpravou interiéru hrobu ide výlučne o pohreby v hro-

bových jamách a prítomnosť prekrytia hrobu mohylovým násypom nebola spoľahlivo zachytená ani v jednom 

prípade. Existenciu mohylových hrobov v prostredí vekerzugskej kultúry nemožno bezpečne doložiť ani na základe 

výskytu hrobov umiestnených do priestoru vymedzenom priekopou/žľabom. V dôsledku malej frekvencie vý-

skytu hrobov s vnútornými drevenými konštrukciami, ktorých percentuálny podiel nie je väčší ako 1,5 %, nemô-

žeme tento archeologicky postrehnuteľný element pohrebného rítu v podmienkach vekerzugskej kultúry považovať 

za charakteristický, ale skôr za nanajvýš ojedinelý.
326

 Pri interpretácii a posudzovaní možných vplyvov okolitých 

kultúrnych regiónov na niektoré zložky pohrebného rítu vekerzugskej kultúry, v danom prípade vo výskyte vnú-

torných drevených konštrukcií hrobových jám, treba poukázať na to, že použitie dreva pri upravovaní hrobov sa 

vo svojom výskyte neobmedzuje iba na stepnú a lesostepnú oblasť východnej Európy, ale je doložené aj v niekto-

rých pohrebiskových lokalitách halštatskej kultúry vo východoalpskej oblasti. Tu v prípade pravouhlých, často 

štvorcových hrobových komôr postavených na úrovni terénu, príp. pod ním a prekrytých mohylovým násypom 

nezriedka zaznamenávame prítomnosť drevených konštrukcií zhotovených zrubovou technikou (napríklad Golec, 

2005, 89; Holport, 1993; Nebelsick, 1997, 50 nn.; Preinfalk, 2003a, 40 nn.; Studeníková, 2008, 90). Vo východo-

alpskej oblasti halštatskej kultúry, susediacej s vekerzugskou kultúrou bol v stupňoch HC2 – HD1 zároveň rozší-

rený zvyk pochovávať príslušníkov miestnej elity do priestranných nadzemných komorových hrobov s dromosom, 

vybudovaných z kombinácie kameňa a dreva (napríklad Dobiat, 1980, 59 nn.; Golec, 2005, 71 – 92; Kmeťová, 

2011a, 262; Šimek, 1998, 508 n.; Teržan, 1990, 56 nn.; Tomedi, 2002, 101 nn.; V. Vadász, 1983, 41 nn.). Aj tu sa 

však podobne ako v severopontsko-kaukazskej oblasti konštrukcie hrobov pod mohylovými násypmi v mnohých 

detailoch výrazne líšia od hrobov vekerzugskej kultúry
327

 a oba kultúrne regióny tak navzájom spája iba zvyk 

použitia dreva pri úprave interiéru hrobu a jeho spätosť s jedincami prevažne mužského pohlavia s vysokým sociál-

nym postavením (Kmeťová, 2011a, 262).  

Rovnako nie celkom jednoznačný sa nám javí aj názor niektorých bádateľov o previazanosti výskytu úprav 

hrobov kameňom s pretrvávaním tradícií kultúr popolnicových polí z neskorej doby bronzovej v severovýchod-

nej časti rozšírenia vekerzugskej kultúry (Kemenczei, 2009, 30). V ich prípade boli doložené iné typy kamenných 

konštrukcií a vonkajších či vnútorných úprav, než aké sú pozorované na pohrebiskách vekerzugskej kultúry, a to 

najmä mohylové násypy, príkrovy, kamenné skrinky či umiestňovanie jedného alebo dvoch kameňov vedľa kera-

mickej urny v priestore hrobovej jamy (Mitáš, 2007, 88 – 103). Pohrebiská vekerzugskej kultúry so zistenými 

dokladmi použitia kameňa pri úpravách hrobov sú na dôvažok situované v oblastiach, v ktorých nie je zazname-

naný nedostatok kameňa. Môžeme sa preto domnievať, že uvedený prvok pohrebného rítu nemal v podmienkach 

vekerzugskej kultúry ani chronologickú, ani kultúrno-genetickú previazanosť, a preto považovať jeho výskyt za 

dedičstvo kultúr z neskorej doby bronzovej sa nám zdá ako neopodstatnené.
328

 Neobvyklé použitie kameňa pri 

vonkajšom označení hrobov na ploche pohrebiska v podobe akéhosi vydláždenia obrysov hrobovej jamy, aké 

pozorujeme už v mierne modifikovanej podobe napríklad na pohrebisku Alsótelekes-Dolinka, ktoré sa aj v materiál-

nej kultúre vyznačuje pomerne výraznými kontaktmi so severokaukazským kultúrnym prostredím, je obzvlášť 

charakteristické pre niektoré pohrebiská z predskýtskeho obdobia v oblasti Pjatigorska na severnom Kaukaze (na-

príklad Sultan gora-III: Berezin – Dudarev, 1999, 173).  

V podmienkach vekerzugskej kultúry je zarážajúca úplná absencia dokladov posypania dna hrobovej jamy 

okrom, sírou či kriedovým práškom. Spomenutý typ úpravy dna hrobovej jamy je naopak veľmi častý na pohre-

biskách zo včasnej doby železnej v severopontskej oblasti, najmä v jej lesostepnej zóne a je tu tradične spájaný  

s rituálnou očistou miesta pohrebu (Kovpanenko – Bessonova – Skoryj, 1989, 36).  

6.3.2.4. Spôsob uloženia a orientácia pochovaných jedincov  

Na základe stavu zachovania kostrových pozostatkov celkovo 262 jedincov z Chotína IA bolo možné spoľah-

livo identifikovať spôsob ich uloženia iba u 162 pochovaných, čo tvorí 61,8 % prípadov. Takmer identické percen-

                                                                 
326 A to aj napriek tomu, že drevené steny hrobových komôr sa v stredoeurópskych pôdnych a klimatických podmienkach 

celkovo zachovajú nanajvýš zriedkavo. Na dôvažok, pri starších výskumoch pohrebísk nemusela byť práve zvyškom po 
drevených stenách, prejavujúcim sa odlišným sfarbením zeminy v hrobovej jame, venovaná patričná pozornosť zo strany 
autorov výskumov, a preto jednoducho neboli v teréne rozpoznané. 

327 Steny nadzemnej, spravidla pravouhlej komory hrobu spolu s dromosom boli vybudované z nasucho kladených kameňov 
a drevo sa tu použilo buď v podobe výdrevy, keď z vnútornej strany boli steny komorového hrobu obložené drevenými dos-
kami či brvnami (napríklad mohyla Süttő: V. Vadász, 1983; 1986), alebo na základe prítomnosti kolových jamiek môžeme 
predpokladať kolovú či zrubovú konštrukciu umiestnenú do komory hrobu (napríklad Jalžabet – mohyla II: Šimek, 1998, 
495 nn., 508).  

328 Na ploche pohrebiska Bernaševskij v strednom Podnestrí boli zachytené nielen ploché, ale aj mohylové hroby z predskýt-
skeho a včasnoskýtskeho obdobia, v rámci ktorých pozorujeme časté použitie kameňa vo vnútorných konštrukciách hro-
bových jám (Gucal, 1998, 34 n.).  
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tuálne zastúpenie sa zistilo aj na pohrebisku Chotín IB, kde sa spôsob uloženia skeletu podarilo určiť pri 40 jedin-

coch z celkovo 64, čiže pri 62,5 % prípadov. Značný problém tu predstavujú najmä tie hroby, pri ktorých síce 

možno spoľahlivo identifikovať spôsob uloženia dolných končatín zomrelých, avšak ich samotná poloha na pravom 

alebo ľavom boku nemusí automaticky znamenať uloženie jedincov v skrčenej polohe na boku, ale môže indiko-

vať aj zriedkavo sa vyskytujúcu kombinovanú polohu. K obvyklým polohám, ktoré tak môžeme v podmienkach 

vekerzugskej kultúry považovať za štandardné, patrí skrčená poloha na boku a vystretá poloha na chrbte. Okrem 

týchto dvoch spôsobov uloženia tiel, v rámci ktorých pozorujeme značnú variabilitu najmä v uložení horných 

a dolných končatín, tu sporadicky zaznamenávame aj iné spôsoby uloženia jedincov do hrobu, ktoré však pred-

stavujú iba zanedbateľné percento hodnotených hrobov. Spravidla ide o kombinácie oboch základných polôh, 

a to o vystretú polohu na boku a tzv. kombinovanú polohu (obr. 112, 113). Jedinci boli na dno hrobu ukladaní 

spravidla symetricky, čiže do strednej časti hrobovej jamy a odchýlky od normálu tu pozorujeme len zriedkavo. 

V takom prípade boli jedinci obvykle pochovaní bližšie k jednej z dlhších stien hrobovej jamy (hroby 126/53,  

173/53, 200/54 a 256/54 z IA), výnimočne tiež k jednej z kratších stien hrobu (hrob 59/61 z IB). Drvivá väčšina 

hrobových jám najmä na pohrebisku Chotín IA sa vo vzťahu k telesným rozmerom pochovaných jedincov vyzna-

čovala veľmi malými metrickými údajmi.  
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Obr. 112 Chotín IA. Kostrové hroby, percentuálne zastúpenie 
jednotlivých spôsobov uloženia skeletov v hrobe 

 
Obr. 113 Chotín IB. Kostrové hroby, percentuálne zastúpenie 
jednotlivých spôsobov uloženia skeletov v hrobe 

6.3.2.4.1. Skrčená poloha na boku 

Najčastejším spôsobom uloženia pochovaných jedincov v podmienkach chotínskych pohrebísk, ktorý tak mô-

žeme považovať za tradičný, je skrčená poloha na boku, v Chotíne IA zistená v 101 prípadoch, čo tvorí 62,3 % 

hodnotených hrobov (obr. 112). V Chotíne IB bolo takto pochovaných 36 jedincov, čo predstavuje až 90 % hro-

bov so zistenou polohou skeletu (obr. 113). Variabilita tohto spôsobu uloženia sa prejavuje nielen v miere skrče-

nia skeletu, keď zaznamenávame prípady od mierne skrčenej polohy (napríklad hrob 168/53 z IA) až po výskyt 

extrémne skrčených jedincov s chodidlami dotýkajúcimi sa dolnej časti chrbtice (napríklad hrob 198/54 z IA),
329

 

ako aj v rôznom spôsobe uloženia najmä horných končatín (obr. 114). Naopak, v uložení hlavy bývajú odchýlky 

voči základnej polohe na pravej či ľavej spánkovej kosti v súlade s uložením trupu a dolných končatín zazname-

nané výnimočne. Príkladom je muž vo veku adultus – maturus pochovaný v trojhrobe 247a, b, c/54 z Chotína IA 

s hlavou uloženou na zátylku. Ďalším príkladom neobvyklej polohy hlavy je hrob 255/54 z Chotína IA, v ktorom 

lebka staršej ženy vo veku maturus pochovanej v skrčenej polohe na pravom boku bola uložená v neprirodzenej 

polohe na ľavej spánkovej kosti. Vyskytli sa aj príklady istých abnormalít v polohe niektorých častí skeletov , 

vrátane lebiek uložených na sánkach, ktoré tak môžu ukazovať na možné intencionálne sekundárne zásahy (pozri 

podkapitolu 6.8.5.). Minimálne v podmienkach pohrebiska Chotín IA sa preukázal jasný súvis extrémne skrčenej 

polohy na boku s vekom jedincov, pretože s výnimkou hrobu 287/54 s väčším dieťaťom ide výlučne o hroby 

dospelých. 

                                                                 
329 Doklady extrémne skrčenej polohy na boku sú veľmi časté napríklad na mnohých pohrebiskách kobanskej kultúry na centrál-

nom Kaukaze, kde silná skrčenosť tiel pochovaných jedincov bola zväčša podmienená malými rozmermi hrobových jám 
(Berezin – Dudarev, 1999, 170).  
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V rámci skrčenej polohy na boku rozlišujeme dva základné typy podľa uloženia jedincov buď na pravý (na-

príklad hrob 42/52 z IA), alebo ľavý bok (napríklad hrob 48/53 z IA), keď v podmienkach oboch hodnotených 

pohrebísk registrujeme nerovnomerné zastúpenie oboch typov s absolútnou dominanciou polohy na pravom boku. 

Kým v Chotíne IA až 95 % všetkých jedincov v skrčenej polohe bolo uložených na pravý bok, tak len 5 % bolo 

pochovaných na ľavom boku. Rozdiel v pomere uloženia na pravý bok k uloženiu na ľavý bok v prospech skrčenej 

polohy na pravom boku je v Chotíne IB ešte markantnejší, pretože iba v jednom prípade bol jedinec pochovaný  

v skrčenej polohe na ľavom boku (2,8 %).  

 

 
 

Obr. 114 Chotín IA, IB. Príklady kostrových hrobov s jedincami pochovanými v skrčenej polohe na boku 
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Obr. 115 Chotín IA. Plán pohrebiska s vynesenými polohami kostrových hrobov s jedincami pochovanými v skrčenej 

polohe na boku 

 

 
 

Obr. 116 Chotín IB. Plán pohrebiska s vyznačenými 

polohami kostrových hrobov podľa spôsobu uloženia ske-

letu v hrobe 

 

Horné končatiny jedincov pri hodnotenej polohe boli najčastejšie ohnuté v lakťom kĺbe (75,9 % prípadov z Cho-

tína IA a 22,2 % z Chotína IB), pričom podobne ako pri dolných končatinách, aj tu sledujeme pomerne zriedkavé 

prípady ich extrémneho zohnutia tak, že kosti rúk sa takmer dotýkali tvárovej časti lebky (napríklad hrob 223/54 
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z IA alebo 87/62 z IB). Pomerne časté sú prípady, keď horné končatiny jedincov boli vystreté pozdĺž tela, čo v Cho-

tíne IA predstavuje iba 10,4 % hrobov (napríklad hrob 115/53 z IA), kým v Chotíne IB je uvedený typ polohy 

zaznamenaný iba v troch hroboch (8,3 %). Zriedkavejšie tu pozorujeme kombináciu oboch polôh horných kon-

čatín, keď spravidla ľavá končatina je ohnutá v lakti a pravá vystretá pozdĺž tela (napríklad hrob 45a/53 z IA). 

V prípade, že sú obe horné končatiny ohnuté v lakťoch, nemusia byť vždy zohnuté pod rovnakým uhlom, ako to 

dokladá napríklad hrob 198/54 z Chotína IA. Uhol ohnutia ľavej hornej končatiny pochovaného jedinca bol 90 stup-

ňov, zatiaľ čo jeho pravá ruka bola zohnutá extrémne. Ojedinelé sú doklady uloženia oboch ohnutých horných 

končatín, avšak sú uložené tak na pravú, ako aj ľavú strany (hrob 203/54 z IA). Na základe výsledkov analýz  

sledovaného súboru kostrových hrobov je zrejmé, že zachytená rôznorodosť v uložení horných končatín nesúvi-

sela s biologickými parametrami, čiže s pohlavím a vekom pochovaných jedincov. Rovnako sa nepreukázala ani 

previazanosť polohy horných končatín so sociálnym statusom jedincov. U antropologicky určených detí sa v Cho-

tíne IA prekvapujúco ukazuje, že hroby, v ktorých boli deti uložené v skrčenej polohe na boku, sú o niečo rozmer-

nejšie než hroby s deťmi pochovanými vo vystretej polohe na chrbte.  

Pri polohe dolných končatín z hľadiska miery ich ohnutia je najfrekventovanejšie ich skrčenie v uhle od 45 po 

90 stupňov. Uhol ohnutia menší ako 45 stupňov, keď sa chodidlá dotýkajú bedrových kostí, zaznamenávame iba 

vo veľmi malom počte hrobov, v Chotíne IA iba v 7 % hrobov. Zaujímavé je zistenie, že predovšetkým pre det-

ské hroby je charakteristický uhol ohnutia dolných končatín väčší ako 90 stupňov, kým pri dospelých jedincoch 

pozorujeme aj ich extrémne zohnutie. Podobne ako pri horných končatinách, aj pri dolných končatinách je ob-

vykle uhol ich ohnutia rozdielny.  

Priestorová analýza pohrebiska Chotín IA (obr. 115) a Chotín IB (obr. 116) neukázala žiadnu koncentráciu kos-

trových hrobov so skeletmi uloženými v skrčenej polohe na pravom boku v niektorých častiach či kvadrantoch. Hod-

notený typ kostrových hrobov z hľadiska polohy pochovaných jedincov je rovnomerne rozmiestnený po celej plo-

che oboch analyzovaných pohrebísk. Naopak, hroby s jedincami pochovanými v skrčenej polohe na ľavom boku sú 

v Chotíne IA situované v pomerne malej vzdialenosti od seba v kvadrantoch 41 a 54 a v Chotíne IB v kvadrante 19.  

Aj na iných pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku patrí uloženie pochovaných jedin-

cov v skrčenej polohe na boku k najfrekventovanejším polohám umiestnenia skeletov v priestore hrobovej jamy 

(obr. 121). Výnimkou je len pohrebisko Szentes-Vekerzug, kde skrčená poloha na boku bola zaznamenaná iba 

v prípade 7 % hrobov so zisteným uložením kostrových zvyškov (Párducz, 1952; 1954; 1955). Z hľadiska uloženia 

na väčšine sledovaných pohrebísk, vrátane Chotína IA a IB, zreteľne dominuje uloženie pochovaných jedincov 

na pravý bok, na pohrebiskách Tápiószele a Alsótelekes-Dolinka výrazne prevažuje poloha na ľavom boku (obr. 

122; Párducz, 1966; Patay, 1961; 1962; Patay – B. Kiss, 2001 – 2002). Na rozdiel od chotínskych pohrebísk na 

niektorých pohrebiskách vekerzugskej kultúry zriedkavo pozorujeme aj také doklady extrémne skrčených jedincov 

s dolnými končatinami pritiahnutými k hrudníku, ktoré dokladajú s najväčšou pravdepodobnosťou zviazanie 

pochovaného v dôsledku možných „protivampirických opatrení“ (napríklad hrob juvenilného jedinca 17/B na 

pohrebisku Heves: Szabó, 1969, 60, obr. 17). 

6.3.2.4.2. Vystretá poloha na chrbte 

K menej častým typom uloženia skeletov v priestore hrobu patrí vystretá poloha na chrbte, ktorá bola v Chotíne 

IA zistená iba u 32 jedincov, čo predstavuje 19,8 % prípadov (obr. 112). Vo vystretej polohe na chrbte s hlavou 

uloženou na ľavej spánkovej kosti boli v Chotíne IB pochovaní iba dvaja dospelí jedinci, čo tvorí len 5 % hrobov 

so zistenou polohou skeletu (obr. 113). Variabilitu v rámci tohto typu polohy skeletu tu pozorujeme v spôsobe 

uloženia hlavy, ako aj horných a dolných končatín (obr. 117). K štandardným patrí uloženie hlavy na zátylku,  

zistené v Chotíne IA až v 43,8 % prípadov. Naopak, k zriedkavým polohám hlavy patrí jej uloženie buď na pravú, 

alebo ľavú spánkovú kosť, čo je typické skôr pre dospelé ženy než pre mužov či nedospelých jedincov (15,6 %  

v IA), ako aj dokonca v neprirodzenej polohe na sánke (kostrový hrob 269/54 z IA). Až 62,5 % jedincov z Cho-

tína IA malo obe dolné končatiny vystreté, pričom v dvoch hroboch (2/52 a 254/54) ich mali pochovaní jedinci 

dokonca prekrížené v mieste členkov. Iba v troch hroboch tu zaznamenávame kombináciu oboch polôh, keď jedna 

z dolných končatín je vystretá a druhá mierne ohnutá v kolennom kĺbe a uložená na bok. Špecifické sú dva kos-

trové hroby, a to 110/53 a 269/54 s jedincami pochovanými v tzv. žabacej polohe. Tento spôsob sa vyznačuje ulo-

žením skeletu v polohe na chrbte s dolnými končatinami ohnutými a uloženými na bok tak, že boli spojené len 

chodidlami, resp. sa dotýkali pätami.
330

 V rámci hodnotenej formy pochovávania registrujeme pri horných kon-

čatinách tri spôsoby ich uloženia, keď buď boli obe končatiny vystreté pozdĺž tela (25 % v IA), alebo pravá horná 

končatina bola vystretá pozdĺž tela a ľavá ohnutá v lakti a s dlaňou uloženou na panvových kostiach (12,5 % v IA), 

či obe horné končatiny boli ohnuté v lakťoch a uložené na bok (15,6 % v IA). Kým prvý spôsob uloženia horných 
                                                                 
330 V prípade tejto polohy, podobne ako pri jedincoch pochovaných v tzv. kombinovanej polohe (pozri podkapitolu 6.3.2.4.3.), 

nemôžeme vylúčiť ani možnosť uloženia mŕtveho na chrbát s dolnými končatinami skrčenými tak, že kolená smerovali 
nahor. Do polohy na boku tak nohy mohli len spadnúť počas zasýpania hrobovej jamy.  
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končatín je v Chotíne IA doložený iba v hroboch dospelých žien a detí, kombinovaná poloha je typická výlučne 

pre dospelých jedincov mužského, ako aj ženského pohlavia. Na základe uvedených zistení je zrejmá súvislosť za-

chytených rôznorodostí v uložení horných končatín s pohlavím a vekom pochovaných jedincov. Tiež sa zdá, že na 

pohrebisku Chotín IA bola hodnotená poloha frekventovanejšia u žien než u mužov.
331

 Naopak, analýza hodnôt 

celkového sociálneho indexu hrobov s jedincami uloženými vo vystretej polohe na chrbte nepreukázala žiadnu pre-

viazanosť medzi spôsobom uloženia a sociálnym statusom pochovaných osôb.
332

  
 

 
 

Obr. 117 Chotín IA, IB. Príklady kostrových hrobov s jedincami pochovanými vo vystretej polohe na chrbte 
 

Rovnako ako pri predchádzajúcom spôsobe uloženia skeletu, ani hroby s jedincami pochovanými vo vystretej 

polohe na chrbte sa na ploche pohrebiska Chotín IA nekoncentrujú len v jeho niektorých častiach či kvadrantoch 

(obr. 118). Zdá sa však, že hustota uloženia týchto hrobov je v severnej polovici pohrebiska vyššia než v južnej. 

Oba kostrové hroby z Chotína IB boli situované na severovýchodnom okraji pohrebiska (obr. 116).  

Pozorovania na iných pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku v prevažnej miere potvrdili 

výsledky analýz na chotínskych pohrebiskách, a to zreteľne nižší podiel kostrových hrobov s jedincami pocho-

                                                                 
331 Na pohrebisku Orosháza-Gyopáros nie je ani v jednom antropologicky určenom ženskom hrobe doložená vystretá poloha na 

chrbte (Juhász, 1976). 
332 Odlišnú situáciu zaznamenávame napríklad na severozápadnom Kaukaze v predskýtskom období, kde v centrálnom variante 

skupiny protomeótskych nálezísk poloha pochovaných jedincov koreluje s  ich sociálnym statusom. Inventár jedincov 
pochovaných vo vystretej polohe na chrbte bol spravidla značne bohatý a pozostával najmä zo zbraní a súčastí konského 
postroja a nezriedka boli títo mužskí jedinci pochovávaní spolu s koňom (Ėrlich, 2007, 60). 
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vanými vo vystretej polohe na chrbte (obr. 121). Výnimkou je jednak pohrebisko Szentes-Vekerzug, kde vystretá 

poloha na chrbte je takmer jediným zastúpeným spôsobom uloženia skeletov (Párducz, 1952; 1954; 1955), jednak 

pohrebisko Alsótelekes-Dolinka, kde táto poloha, naopak, nie je spoľahlivo doložená vôbec (Patay, 1961; 1962; 

Patay – B. Kiss, 2001 – 2002).  

 

 
 

Obr. 118 Chotín IA. Plán pohrebiska s vynesenými polohami kostrových hrobov s jedincami pochovanými vo vystretej 

polohe na chrbte 

6.3.2.4.3. Kombinovaná poloha  

Pri tomto spôsobe uloženia skeletu ide o kombináciu predchádzajúcich dvoch spôsobov, keď je trup jedinca 

uložený ako pri vystretej polohe na chrbte, zatiaľ čo obe dolné končatiny sú v ohnutej polohe umiestnené na pravý 

alebo ľavý bok (obr. 119). Tu však nemôžeme vylúčiť ani možnosť, že podobne ako pri hroboch s jedincami po-

chovanými v tzv. žabacej polohe (pozri podkapitolu 6.3.2.4.2.) by takto v teréne zachytená poloha dolných kon-

čatín mohla byť v prípade niektorých hrobov len výsledkom ich dislokácie pri zasýpaní hrobovej jamy, keď bol 

mŕtvy uložený na chrbát s nohami skrčenými tak, že kolená smerovali nahor a pod vplyvom uvedeného procesu 

mohli kosti nôh z pôvodnej polohy spadnúť na bok. Táto možnosť prichádza do úvahy najmä v prípadoch, keď 

bola lebka pochovaného jedinca otočená na opačnú stranu než kosti dolných končatín.
333

 Horné končatiny sú spra-

vidla vystreté pozdĺž tela obe, alebo jedna z nich je zohnutá v lakti a uložená na bok. Aj lebka je obvykle umiest-

nená na jednej zo spánkových kostí. Neprirodzená poloha horných končatín bola zaznamenaná v hrobe 31/52  

v Chotíne IA, v ktorom bola pochovaná dospelá žena vo veku adultus – maturus a nad hrobovou jamou bol umiest-

nený objekt – žiarovisko. Obe horné končatiny boli extrémne ohnuté v lakťoch a uložené na bok tak, že sa z oboch 

strán dotýkali spánkových kostí lebky ženy.  

Tento spôsob uloženia skeletu je ojedinelý nielen v podmienkach chotínskych pohrebísk, ale veľmi zriedkavo 

jeho výskyt registrujeme aj na iných pohrebiskách vekerzugskej kultúry (napríklad Heves; Szabó, 1969). V Chotíne 

IA takto bolo pochovaných iba desať jedincov, čo predstavuje iba 6,2 % hodnotených hrobov (obr. 112). Z nich 

všetci boli dospelí, so zachytenou miernou prevahou žien. V Chotíne IB je percentuálne zastúpenie týchto hrobov 

ešte menšie a predstavuje len 5 % všetkých hodnotených hrobov, pričom v kombinovanej polohe tu boli pocho-

vaní iba dvaja dospelí jedinci (obr. 113). Na základe uvedených zistení je zrejmé, že kombinovaná poloha bola 

vyhradená výlučne dospelým jedincom, avšak bez výraznejšej väzby na ich sociálny status.  

                                                                 
333 Napríklad hroby 250a/54 (obr. 309 v katalógu) a 255/54 z IA (obr. 314 v katalógu), keď lebka oboch jedincov bola uložená 

na ľavej spánkovej kosti, zatiaľ čo dolné končatiny na pravý bok. 
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Obr. 119 Chotín IA, IB. Príklady kostrových hrobov s jedincami pochovanými v kombinovanej polohe 

 

 
 

Obr. 120 Chotín IA. Plán pohrebiska s vynesenými polohami kostrových hrobov s jedincami pochovanými v tzv. kombi-

novanej polohe a v iných, ojedinelých polohách 

 

Priestorové rozmiestnenie kostrových hrobov s jedincami uloženými v kombinovanej polohe na ploche pohre-

biska Chotín IA ukázalo ich zreteľnú koncentráciu predovšetkým v jeho východnej polovici, a to najmä v navzájom 
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susediacich kvadrantoch 53 a 54 (obr. 120). V Chotíne IB sú oba hroby s jedincami pochovanými v kombinova-

nej polohe situované na severozápadnom okraji pohrebiska (obr. 116). 

Pozorovania na niektorých pohrebiskách vekerzugskej kultúry ukázali (obr. 121), že hroby s kombinovanou 

polohou skeletov buď na niektorých pohrebiskách nie sú doložené vôbec (napríklad Alsótelekes-Dolinka: Patay, 

1961; 1962; Patay – B. Kiss, 2001 – 2002, 102 alebo Törökszentmiklós-Surján: Csalog – Kisfaludi 1985, 336), 

alebo ak áno, potom predstavujú iba zanedbateľné percento všetkých kostrových hrobov (napríklad Tápiószele: 

Párducz, 1966, 82).
334
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Obr. 121 Percentuálne zastúpenie jednotlivých spôsobov uloženia skeletov na vybraných pohrebiskách veker-

zugskej kultúry vo východnom Maďarsku  
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Obr. 122 Percentuálne zastúpenie jednotlivých typov uloženia skeletov v skrčenej polohe na vybraných pohre-

biskách vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku  

                                                                 
334 Kombinovanú polohu, aká je známa z pohrebísk vekerzugskej kultúry, rovnako ako aj polohu na bruchu pomerne často 

pozorujeme nielen na protomeótskych (Dudarev, 1999, 58 nn., 66), ale aj na včasnomeótskych pohrebiskách na severozá-
padnom Kaukaze (Leskov et al., 2005, 69 nn.). Poloha na bruchu sa vyskytla aj na pohrebiskách z predskýtskeho obdobia 
v severnom Pričiernomorí (v etape Černogorovka; Machortych, 2005, 189).  
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6.3.2.4.4. Iné, ojedinelé polohy 

K iným, v podmienkach oboch hodnotených pohrebísk nanajvýš zriedkavým spôsobom uloženia pochovaných 

jedincov zaraďujeme vystretú polohu na boku, polohu v sede a polohu na bruchu (obr. 123). Všetky uvedené va-

rianty ojedinelých polôh sa spoľahlivo zistili iba na pohrebisku Chotín IA, kde tvoria iba 4,3 % kostrových hro-

bov so zaznamenaným spôsobom uloženia skeletu (obr. 112). Neobvyklé sú najmä hroby, v ktorých boli jedinci 

pochovaní v polohe v sede či na bruchu.
335

 Obe dolné končatiny starších žien vo veku maturus v hroboch 6/52  

a 30/52 pochovaných v polohe v sede s hlavou orientovanou smerom na západ alebo juho-juhozápad boli vystreté. 

Kým v hrobe 6/52 sa nenašiel žiaden inventár, tak k ozdobám hlavy ženy pochovanej v hrobe 30/52 patrila jedna 

bronzová krúžková záušnica (tab. 41: 7) a na základe stôp zelenej patiny na ľavej spánkovej kosti je zrejmé, že 

druhá záušnica sa nezachovala. Starší muž vo veku maturus pochovaný v hrobe 182/53 bez inventára bol uložený 

vo vystretej polohe na bruchu tak, že kosti pravej hornej končatiny ležali na stavcoch chrbtice, zatiaľ čo ľavá ruka 

sa nachádzala pod jeho rebrami. Aj lebka sa našla v anatomicky neprirodzenej polohe, umiestnená na krčných 

stavcov. Na základe antropologického rozboru vykazuje muž znaky typické pre mongoloidnú rasu. Naopak, žena 

vo veku adultus – maturus z hrobu 195/54 bola pochovaná v polohe na bruchu tak, že jej dolné, ako aj horné kon-

čatiny boli skrčené a uložené pod rebrá. Inventár hrobu tvorili iba keramické črepy.  

 

 
 

Obr. 123 Chotín IA. Zriedkavé spôsoby uloženia pochovaných jedincov v priestore hrobovej jamy 

 

V podmienkach vekerzugskej kultúry patrí k zriedkavým dokladom zvyku pochovávať jedincov v polohe na 

bruchu napríklad hrob 403 bez nálezov na pohrebisku Tápiószele (Párducz, 1966, 74), hrob 26 bez inventára na 

pohrebisku Nyáregyháza, v ktorom bola pochovaná dospelá žena vo veku 25 – 30 rokov (Kisfaludi, 2004, 170), 

či hrob 20/B bez inventára na pohrebisku Heves, kde poloha dospelej ženy vo veku 25 – 30 rokov bola identická 

s uložením ženy z hrobu 195/54 z Chotína IA (Szabó, 1969, 61, obr. 19). Pomerne vysoký podiel takýchto hrobov 

sa zistil na pohrebisku Orosháza-Gyopáros, kde v polohe na bruchu boli uložení až traja jedinci (hroby 58, 64  

                                                                 
335 Poloha na bruchu bola zaznamenaná aj na mnohých pohrebiskách v severnom Pričiernomorí, predovšetkým v staršom úseku 

predskýtskeho obdobia (Machortych, 2005, 189). 
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a 96: Juhász, 1976, 242 n., 246). Pozoruhodné je zistenie, že drvivá väčšina jedincov pochovaných v neobvyklých 

polohách, ako poloha v sede či na bruchu, bola ženského pohlavia a hroby buď neobsahovali žiaden inventár, alebo 

len malý počet príloh, spravidla keramických, ktoré tieto hroby zaraďujú k jednoducho vybaveným.  

Sumarizujúc uvedené poznatky tak môžeme v podmienkach vekerzugskej kultúry konštatovať previazanosť 

neobvyklej polohy uloženia jedinca do hrobu tak s jeho biologickým pohlavím a vekom, ako aj s nízkym sociál-

nym postavením. Jednou z možných interpretácií odklonu od štandardnej polohy, predovšetkým pochovávanie 

niektorých jedincov v neobvyklej polohe na bruchu, môže byť spätosť aj s tzv. protivampirickými opatreniami, 

pravdepodobne vyvolanými strachom členov komunity pred tzv. nebezpečnými mŕtvymi (Hanuliak, 2004, 109).
336

 

L. R. Binford vyslovil názor, že aj odlišné zaobchádzanie s telom zomrelého závisí od jeho sociálnej identity, a to 

tak od identity, ktorú jedinec zastával v živote, ako aj od identity, ktorú mohol získať pred smrťou alebo po nej 

(Binford, 1972, 231 nn.). K získaným identitám môžeme zaradiť napríklad identitu zločinca či identity, ktoré 

jedinci nadobudli smrťou za neobvyklých okolností – samovražda, utopenie, zabitie bleskom, nákazlivá cho-

roba atď. (Krekovič, 2004, 294). Či však častejšie odchýlky od normy v spôsobe pochovávania jedincov žen-

ského pohlavia súvisia s tým, že tieto ženy zomreli pravdepodobne počas pôrodu alebo tesne po ňom (Bátora 2000, 

464, 478 n.), nám materiál z oboch hodnotených pohrebísk nepotvrdzuje. Spoľahlivo doložené kostrové dvoj-

hroby žien a novorodencov, príp. plodov (45a, b/53 z IA a 52a, b/61 z IB) dokladajú štandardné uloženie týchto 

žien.  

Kostrové hroby s jedincami pochovanými v neobvyklých polohách sa v areáli pohrebiska Chotín IA koncen-

trujú na jeho západnom okraji (obr. 120).  

6.3.2.4.5. Orientácia tela pochovaného jedinca 

Údaje o orientácii tiel boli v hodnotenom súbore kostrových hrobov zistené u 278 z celkových 320 jedincov, 

čo predstavuje až 86,9 % prípadov a ide tak o častejšie zaznamenávaný prvok pohrebného rítu, než je to v prípade 

údajov o spôsobe uloženia skeletu. Uvedené zistenie je nepochybne podmienené zlým stavom zachovania skele-

tov, predovšetkým detských jedincov. Z analýzy boli vylúčené aj hroby s rozhádzanými kostrovými pozostatka-

mi ľudských jedincov, u ktorých nebolo možné určiť orientáciu ich tiel. Kým v Chotíne IA nám údaje o orientácii 

tiel poskytuje až 87,9 % všetkých kostrovo pochovaných jedincov, tak v Chotíne IB je toto číslo len o niečo menšie, 

presnejšie ide o 82,5 % prípadov. Takmer vo všetkých hroboch z analyzovaného súboru registrujeme zhodnú 

orientáciu tela pochovaného jedinca a pozdĺžnej osi hrobovej jamy. Výnimkou sú iba tri dvojhroby, presnejšie 11a, 

b/52 a 109a, b/53 z Chotína IA a 50a, b/61 z Chotína IB. Kým v oboch hroboch z IA bol jeden z pochovaných 

jedincov orientovaný hlavou v súlade s pozdĺžnou osou hrobovej jamy a druhý ležal kolmo na ňu, tak v hrobe 50a, 

b/61 orientácia tiel oboch zomrelých vykazovala menšiu odchýlku voči orientácii pozdĺžnej osi hrobu.  

Na základe početnosti výskytu môžeme v podmienkach oboch hodnotených pohrebísk za tradičnú označiť orien-

táciu tiel pochovaných jedincov hlavou na západ. Táto bola v Chotíne IA doložená u 134 zomrelých, čo predsta-

vuje 59,3 % prípadov, kým v Chotíne IB je frekvencia výskytu oveľa menšia a tvorí iba 32,7 % prípadov. Na  

druhom mieste podľa početnosti sa nachádza orientácia tiel zomrelých hlavou na juhozápad, zachytená v Chotíne 

IA v 19 % a v Chotíne IB dokonca až v 28,8 % prípadov. Za ňou nasleduje orientácia SZ – JV, doložená v Chotíne 

IA u 31 jedincov (13,7 % prípadov) a v Chotíne IB u 8 zomrelých (15,4 % prípadov). Na základe uvedených 

zistení je tak zrejmé, že najčastejšie zastúpené na oboch pohrebiskách sú západné varianty azimutov, voči ktorým 

sú ostatné varianty vo výraznej menšine, ba dokonca predstavujú len zanedbateľné percento prípadov. Nepatrne 

variabilnejšia orientácia tiel bola pozorovaná na pohrebisku Chotín IB, kde sa okrem troch už spomenutých orientá-

cií vyskytlo ešte 6 ďalších druhov, doložených s výnimkou orientácie V – Z iba po jednom prípade (J – S, JV – SZ, 

S – J, SV – JZ, SSV – JJZ). Naopak, v Chotíne IB boli pozorované iba ďalšie 4 orientácie tiel (V – Z, SV – JU, J – S, 

S – J). V podmienkach oboch pohrebísk nepochybne jedinečná je orientácia tiel hlavou na juh alebo sever. Spä-

tosť málo frekventovaných orientácií tiel s pohlavím či vekom jedincov sa na oboch pohrebiskách spoľahlivo 

nepreukázala, hoci podiel dospelých jedincov ženského pohlavia v tejto skupine  hrobov je nepatrne vyšší než 

mužov a detí.  

Podobnú variabilitu v orientácii tiel pochovaných jedincov ako na chotínskych pohrebiskách s dominantným 

podielom najmä orientácie Z – V pozorujeme tiež na väčšine ostatných pohrebísk vekerzugskej kultúry (naprí-

klad Szentes-Vekerzug: Párducz, 1955, 12; Törökszentmiklós-Surján: Csalog – Kisfaludi, 1985, 337; Vámosmi-

                                                                 
336 Podobne interpretované sú aj prípady polôh skeletov na chrbte v severopontskej oblasti, zachytené na niektorých pohrebis-

kách najmä z predskýtskeho, v menšej miere aj zo včasnoskýtskeho obdobia (Kovpanenko – Bessonova – Skoryj, 1989, 28). 

Nanajvýš neobvyklý prípad bol zaznamenaný v hrobe 1 v mohyle 16 na pohrebisku Kup´evacha, v ktorom neboli nájdené 

žiadne kostrové pozostatky a kamenná antropomorfná stéla umiestnená neobykle priamo v priestore hrobovej jamy bola ulo-

žená tvárovou časťou nadol. Takéto umiestnenie kamennej antropomorfnej stély nie je pre včasnoskýtske obdobie vôbec 

charakteristické a možno ho spájať so snahou ochrániť miestnu komunitu pred návratom „nebezpečného“ zomrelého (Bojko 

– Berestnev, 2001, 63).  



258 

kola-Istvánmajor: Párducz, 1969a, 229).
337 

Naopak, na pohrebisku Tápiószele môžeme za tradičnú označiť orien-

táciu tiel zomrelých hlavou na východ (Párducz, 1966, 82) a v Orosháze-Gyopáros na juhozápad (Juhász, 1976, 

249 n., obr. 17). Nepochybne najmenej početnou na celom území rozšírenia vekerzugskej kultúry je orientácia 

tiel hlavou na juh alebo sever (Scholtz, 2010a, 295, pozn. 13).  

6.3.2.5. Inventár kostrových hrobov a spôsoby jeho uloženia v hroboch vo vzťahu  
k pochovanému jedincovi  

Rovnako ako zo žiarových, tak aj z kostrových hrobov na oboch hodnotených pohrebiskách máme k dispozícii 

obrovské množstvo typovo rozmanitých predmetov materiálnej kultúry, ktoré môžeme rozdeliť na dve hlavné 

skupiny, a to na keramické prílohy a drobné predmety. V inventári niektorých hrobov sa vyskytli aj zvyšky po-

travinových milodarov v podobe nespálených zvieracích kostí. Z hľadiska zastúpenia jednotlivých funkčných 

kategórií nálezov, ako aj materiálu, z ktorého boli jednotlivé komponenty hrobového inventára vyrobené, platia 

rovnaké konštatovania, k akým sme dospeli pri hroboch žiarových (pozri podkapitolu 6.3.1.5.).  

Na základe charakteru hrobovej výbavy môžeme v rámci hodnoteného súboru kostrových hrobov vyčleniť štyri 

skupiny, a to hroby bez inventára, hroby obsahujúce iba keramické prílohy, hroby iba s drobnými predmetmi 

a hroby, v ktorých inventári boli zastúpené keramické prílohy a drobné nálezy (obr. 124). V kostrových hroboch 

sa šperk a súčasti odevu nachádzali spravidla vo funkčnej polohe, čo nám umožňuje rekonštruovať podobu miest-

neho kroja vo vzťahu k pohlaviu a k veku pochovaných jedincov. Nielen pri ozdobách tela a súčastiach odevu, 

ale aj pri pracovných nástrojoch, zbraniach a konskom postroji vychádzame z predpokladu, že jedincovi počas 

života patrili, nosil ich a používal a netvorili tak súčasť dedičstva a nešlo ani o dary od jeho pozostalých. Poslednú 

možnosť ale nemôžeme úplne vylúčiť v súvislosti s výskytom ozdôb tela a spínadiel odevu v niektorých hroboch 

v ich nefunkčnej podobe. Zároveň nesmieme zabúdať, že inventár hrobov mohli tvoriť aj početné predmety   

z organických materiálov, ktoré sa z dôvodu nepriaznivých pôdnych či klimatických podmienok, ako aj okolností 

nálezu nezachovali. 
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Obr. 124 Chotín IA, IB. Percentuálne zastúpenie kostrových hrobov podľa zloženia hro-
bovej výbavy 

 

Typová škála drobných artefaktov v oboch typoch hrobov je viac-menej jednotná a zistené odchýlky medzi 

kostrovými a žiarovými hrobmi sú minimálne. Inventár kostrových hrobov pozostával z nasledujúcich funkčných 

kategórií drobných nálezov: šperk v podobe ozdôb horných končatín (veľký kruhový šperk – bronzové a železné 

náramky; malý kruhový šperk – malé bronzové krúžky pravdepodobne vo funkcii prsteňov), ozdôb hlavy (malý 

kruhový šperk – hadovité záušnice, bronzové a železné krúžkové záušnice, vlasové krúžky; v Chotíne IA bronzové 

plechové trubičky a špirálky), ozdôb hrdla a hrude (náhrdelníky z hlinených, sklenených, jantárových, bronzových, 

strieborných, olovených a kostených korálikov; schránky mäkkýšov z rodu Cypraea; v Chotíne IA bronzové  

závesky, schránky mäkkýšov z rodu Unio, zvieracie zuby a kančie kly so závesným otvorom alebo bez neho); spí-

nadlá a ozdoby odevu (bronzové a železné ihlice; v Chotíne IA strieborné a bronzové pliešky); militáriá (v Chotíne 

IA bronzové kovania tulcov na šípy, železné hroty kopijí, dlhé železné bojové nože a nákončia pošiev; v Chotíne 

                                                                 
337 Na pohrebisku Törökszentmiklós-Surján síce zreteľne dominuje orientácia tiel jedincov hlavou na západ, avšak u detí 

je pomerne častá aj orientácia hlavou na juhozápad (Csalog – Kisfaludi, 1985, 337).  
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IA a IB bronzové hroty šípov; v Chotíne IB železné čakany, železné hroty šípov a železné súčasti tulcov na šípy); 

súčasti konských postrojov a výstroj jazdca (súčasti ohlávky konskej uzdy; v Chotíne IA železné zubadlá a v Cho-

tíne IB jazdecké bičíky); toaletné predmety (dvojdielne britvy); pracovné nástroje (hlinené prasleny, železné nože, 

železné šidlá, ploché kamenné podložky, kamenné brúsiky, kamenné úštepy; v Chotíne IA kamenné drvidlá/hla-

didlá) a predmety s nejasnou funkciou (hlinené pečatidlá; rôzne bronzové krúžky).  

Z analýzy zloženia hrobového inventára boli vylúčené niektoré kostrové hroby s pohrebmi dvoch a viacerých 

jedincov, pri ktorých nálezové okolnosti, najmä ak išlo o hroby porušené či so skeletmi v neanatomickej polohe 

(napríklad 35a, b/52), neumožnili spoľahlivo priradiť jednotlivé prílohy k výbave konkrétneho pochovaného jedin-

ca (hroby 11a, b/52, 35a, b/52, 167a, b, c/53, 170a, b, c/53 z IA a 88a, b/62 z IB). Hodnotený súbor hrobov tak 

tvorilo 247 pohrebov z Chotína IA a 61 pohrebov z Chotína IB.  

6.3.2.5.1. Kostrové hroby bez inventára 

Na pohrebisku Chotín IA žiaden inventár neobsahovalo spolu 52 pohrebov, čo predstavuje 21,1 % prípadov. 

Rovnaká hodnota sa zistila aj v Chotíne IB, kde hroby bez inventára tvorili 21,3 % všetkých analyzovaných hrobov 

(obr. 124). V porovnaní so žiarovými hrobmi je tak zastúpenie kostrových hrobov bez inventára minimálne dvoj-

násobne vyššie. Uvedené konštatovanie je čiastočne determinované aj zvykom ukladať zvyšky spálených kostí 

do keramických urien, čím urnové hroby automaticky obsahujú minimálne jeden nález. Funkčné naznačenie ke-

ramickej popolnice je však odlišné ako pri nádobách deponovaných do kostrových hrobov či do hrobov s kremač-

nými zvyškami rozptýlenými v zásype alebo po dne hrobovej jamy, keď môžeme predpokladať, že časť týchto 

nádob slúžila ako obal na uchovávanie tuhých či tekutých potravín, tekutín, príp. soli, korenín alebo kozmetic-

kých prípravkov. Ak z kategórie žiarových hrobov obsahujúcich iba keramické prílohy vylúčime všetky urnové 

hroby bez sprievodných keramických nádob, ako aj hroby, v ktorých boli kremačné zvyšky uložené v urne a okolo 

nej a urna s prekrytím alebo bez prekrytia misou predstavovala jediný nález v hrobe, percentuálny podiel žiaro-

vých hrobov bez ďalšieho sprievodného inventára tak síce bude na oboch pohrebiskách vyšší, ale naďalej menší 

ako pri hroboch kostrových (17,2 % prípadov v Chotíne IA a 14,8 % prípadov v IB).  

Prevažná časť kostrových hrobov bez inventára bola podrobená antropologickej analýze, pri ktorej sa určilo 

pohlavie a vek v Chotíne IA u 32 jedincov (61,5 % prípadov) a v Chotíne IB u šiestich osôb (46,2 % prípadov). 

Pri šiestich hroboch z Chotína IA môžeme na základe rozmerov hrobových jám vo vzťahu k polohe kostrových 

zvyškov predpokladať, že v nich boli pochovaní nedospelí jedinci, pravdepodobne deti (hroby 3/52, 4/52, 116/53, 

180/53, 202/54 a 214/54). Výsledky antropologickej analýzy ukázali, že zo 65 hodnotených nálezových celkov 

prekvapujúco iba osem patrilo jedincom vo veku infans a juvenis (12,3 % prípadov), kým u 30 pochovaných sta-

novil antropológ vek v rozpätí od adultus po maturus. Veková kategória senilis tu nebola zastúpená ani v jednom 

prípade. Zároveň môžeme konštatovať, že v inventári až 85 % z 52 antropologicky určených hrobov detí a mla-

distvých sa vyskytla aspoň jedna príloha či v podobe keramiky, alebo drobného predmetu. V skupine dospelých 

osôb je toto číslo o niečo nižšie, pretože zo 134 antropologicky určených dospelých jedincov obsahovalo mini-

málne jednu prílohu 104 pohrebov, čiže 77,6 % prípadov. V závislosti od pohlavia dospelých jedincov je pomer 

počtu žien k pomeru počtu mužov v kategórii hrobov bez inventára približne vyrovnaný, s miernym odklonom  

v prospech žien (22,7 % všetkých žien k 18,2 % všetkých mužov) (pozri podkapitolu 5.1.). Až 67 % hrobov z Cho-

tína IA a až 77 % hrobov z Chotína IB dosiahlo v podmienkach hodnotených pohrebísk štandardné dĺžkové rozmery 

a je tak nepochybné, že absencia predovšetkým keramických príloh nijako nevplývala na metrické údaje hrobo-

vých jám.  

Sumarizujúc uvedené zistenia, môžeme konštatovať, že analýza kostrových hrobov bez inventára nepreukázala 

jasný súvis s pohlavím a vekom pochovaných jedincov a zároveň neukázala žiadne rozdiely medzi oboma hod-

notenými pohrebiskami.  

6.3.2.5.2. Kostrové hroby iba s keramickým inventárom 

V Chotíne IA len z keramických príloh pozostával inventár 46 kostrových hrobov, čo tvorí 18,6 % prípadov. 

O niečo menší je tento podiel na pohrebisku Chotín IB, presnejšie 13,1 % prípadov, resp. osem hrobov (obr. 124). 

V rámci danej kategórie môžeme rozlíšiť ďalšie tri skupiny. V 28 hroboch, z toho v 24 z Chotína IA a v štyroch 

z IB sa vyskytli len celé nádoby. Počet celých, resp. neúplných či poškodených nádob sa spravidla pohyboval od 

jedného do dvoch exemplárov, viacej nádob sa v hroboch vyskytlo iba zriedkavo (tri nádoby v hrobe 136/53 a päť 

nádob v hrobe 10a/52, oba z Chotína IA).  

Len u siedmich jedincov boli ich pohlavie a vek stanovené antropologicky, pričom v  piatich prípadoch išlo 

o deti a mladistvých a v dvoch o dospelé ženy. V skupine zvyšných 21 hrobov sa minimálne pri hroboch 36/52  

a 157/53 z Chotína IA na základe veľmi malých rozmerov hrobových jám a spôsobu uloženia skeletov zdá byť 

pravdepodobné, že v nich boli pochované nedospelé osoby. Keďže počet neurčených jedincov v tejto skupine  
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hrobov je značne vysoký (až 68 %), naša hypotéza o prevahe detských hrobov tak nemôže mať záväzný charakter. 

Dokopy v desiatich hroboch (osem z IA a dva z IB) boli doložené len črepy z nádob, umiestnených tak v zásype, 

ako aj na dne hrobu pri kostrových zvyškoch. Kým keramické črepy sa sporadicky vyskytli aj v hroboch detí či 

mladistvých, ich deponovanie v zásype hrobu zaznamenávame výhradne len v hroboch dospelých osôb. Poslednú 

skupinu tvoria hroby, ktorých inventár pozostával z kombinácie celej nádoby či nádob a keramických črepov. Uve-

dené sa týka ôsmich hrobov, z toho siedmich z Chotína IA a jedného z IB. S výnimkou hrobu 221/54 z Chotína 

IA s dvoma nádobami obsahoval inventár zvyšných hodnotených hrobov iba jednu celú či neúplnú nádobu. Po-

hlavie a vek boli antropologicky určené len u troch jedincov, z nich všetci boli dospelí.  

Analýza uloženia keramických príloh nielen v hroboch iba s keramickým inventárom, ale tiež aj s drobnými 

predmetmi (pozri podkapitolu 6.3.2.5.4.) ukázala, že ich poloha v hrobe vo vzťahu ku kostrovým zvyškom nie je 

na oboch pohrebiskách jednotná a do istej miery závisí od typu, resp. od rozmerov nádob, ako aj od spôsobu 

uloženia skeletu. Misy (obr. 125) sa najčastejšie ukladali k dolným končatinám pochovaných jedincov, a to buď 

z vonkajšej strany kostí predkolenia, výnimočne dokonca pri kolenách, alebo do priestoru medzi chodidlami a užšou 

stenou hrobovej jamy, alebo za dolnými končatinami bližšie k panve. V niektorých hroboch boli misy spolu  

s väčšími hrncami ukladané aj za telom pochovaných osôb, najmä v oblasti chrbtice. Zriedkavo sa misy ukladali 

pri horných končatinách alebo pri tvárovej časti hlavy pochovaných jedincov. Špecifický prípad zaznamenávame 

napríklad v hrobe 10a/52 z Chotína IA, kde väčšia misa spolu s ďalšími dvoma menšími nádoby bola umiestnená 

pri nezachovanej lebke dospelej ženy, kým menšia misa ležala pred telom v oblasti panvy. V prípade, že sa v hrobe 

vyskytli dve väčšie nádoby a obe boli uložené k dolným končatinám jedinca, to spravidla tieto boli situované vedľa 

seba, zriedkavo bola menšia nádoba umiestnená v mise.  

Oveľa väčšia variabilita v uložení keramických príloh v priestore hrobu vo vzťahu ku kostrovým pozostatkom 

bola pozorovaná pri menších a malých nádobách. Tieto spravidla nachádzame pri lebke, ako aj pred telom jedincov 

v oblasti horných končatín. Aj tu však mohli byť malé nádoby deponované tak k dolným končatinám z vonkajšej 

strany predkolenia, ako aj za telom jedinca v oblasti chrbtice či panvy (obr. 126). Celkovo však môžeme konšta-

tovať, že zo všetkých spomenutých polôh keramiky v priestore hrobovej jamy sa uprednostňovalo jej ukladanie 

k dolným končatinám pochovaných jedincov. V prípade menej frekventovaného uloženia jedincov vo vystretej 

polohe na chrbte boli nádoby obvykle ukladané z pravej či ľavej strany tela v mieste hlavy, panvy a dolných kon-

čatín.  

Výsledky analýzy hrobov s keramickými prílohami ukázali zrejmý súvis deponovania nádob najmä s biologic-

kým vekom pochovaných jedincov, keď predovšetkým do hrobov detí a mladistvých sa iba sporadicky ukladali 

črepy z viacerých neúplných nádob. Uvedené zistenie v neposlednej miere súvisí s istými zvláštnosťami v pohreb-

nom ríte vekerzugskej kultúry – s pohrebnými hostinami (pozri podkapitolu 6.8.2.), ktoré tak boli pravdepodobne 

vyhradené iba dospelým členom miestnej komunity. Rovnako môžeme konštatovať, že v uložení keramiky v prie-

store hrobu neexistoval žiadny striktný systém a najmä menšie nádoby sa mohli vyskytnúť v rôznych polohách. 

Z hľadiska dosiahnutých hodnôt celkového sociálneho indexu iba šesť hrobov (11,1 %), ktorých inventár pozo-

stával minimálne z dvoch celých nádob, môžeme zaradiť medzi hroby s priemernou výbavou, zvyšné hroby patria 

do kategórie jednoducho vybavených.  

6.3.2.5.3. Kostrové hroby iba s drobnými predmetmi 

V 51 hroboch z Chotína IA (20,6 % prípadov) a v deviatich hroboch z Chotína IB (14,8 % prípadov) sa našli 

len drobné predmety (obr. 124), predovšetkým ozdoby tela, v prvom rade koráliky a v menšej miere malý a veľký 

kruhový šperk a pracovné nástroje (hlinené prasleny a železné nože, menej časté sú železné šidlá a ploché kamenné 

podložky), sporadicky tiež spínadlá odevu (železné a bronzové ihlice), zbrane (najmä bronzové hroty šípov, zried-

kavo bojové nože, výnimočne aj so železnými nákončiami pošiev), súčasti konských postrojov (ozdoby ohlávky) 

a toaletné predmety (britvy).  

Percentuálny podiel hrobov iba s drobnými predmetmi v inventári je v Chotíne IB menší ako v Chotíne IA. Po-

hlavie a vek až 36 jedincov bolo možné určiť antropologicky (60 % prípadov), z nich bolo dvanásť detí a mladist-

vých (23,1 % všetkých hrobov nedospelých jedincov) a zvyšných 24 pripadlo na dospelé osoby. Zastúpenie mužov  

v tejto kategórii je nepatrne vyššie než žien (22,7 % k 16 %). U šiestich jedincov, ktorých hrobový inventár po-

zostával z jednoznačných či ženských alebo mužských atribútov, bolo možné stanoviť ich pohlavie aspoň archeolo-

gicky (päť žien a jeden muž) a na základe metrických údajov hrobových jám je veľmi pravdepodobné, že v ďal-

ších štyroch hroboch boli pochované deti (hroby 17/52, 103/53, 127/53 a 285/54 z IA).  

Poloha drobných artefaktov v priestore hrobovej jamy nebola v teréne zaznamenaná pri všetkých hroboch   

v hodnotenom súbore a ak áno, táto nie vždy bola vyznačená aj v nákrese hrobovej jamy, ktorý tvoril súčasť nále-

zovej správy. Jednotlivé typy ozdôb tela a spínadlá odevu spravidla nachádzame v ich funkčnej polohe a je tak 

nepochybné, že na rozdiel od keramických príloh bol spôsob ich deponovania v priestore hrobovej jamy silné závis-
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lý od ich funkčného naznačenia. Zbrane sa do hrobov ukladali na rôzne miesta a zdá sa, že vo funkčnej polohe sa 

našli iba železné hroty šípov a železné kovanie tulca na šípy v hrobe dospelého muža 50a/61 z Chotína IB, uložené 

pozdĺž vonkajšej strany ľavej ramennej kosti. Na rozdiel od zbraní sú pracovné nástroje veľmi frekventovanou 

kategóriou nálezov, ktoré v hroboch spravidla nachádzame v blízkosti horných končatín alebo z vonkajšej strany 

stehenných kostí. Je tak pravdepodobné, že aj pracovné nástroje podobne ako ozdoby tela a spínadlá odevu boli 

do hrobov deponované v ich funkčnej polohe.  

Iba šesť hrobov zaradených do danej kategórie obsahovalo zbrane, čo predstavuje 2 % všetkých hodnotených 

kostrových hrobov, čo je takmer trojnásobne menej ako pri hroboch žiarových. Vzájomná kombinácia zbraní a sú-

častí konského postroja je doložená len v hrobe 210/54 z Chotína IA (ozdoby ohlávky). V závislosti od sociálne-

ho statusu pochovaných jedincov sú zmeny v porovnaní s predchádzajúcou kategóriou hrobov badateľné vo vyššej 

miere zastúpenia hrobov s priemernou výbavou, ktoré predstavujú až 18,3 % hodnotených hrobov a mladšieho 

muža vo veku adultus pochovaného v hrobe 210/54 z Chotína IA môžeme aj na základe kombinácie zbraní a ne-

kompletnej garnitúry konského postroja priradiť k vyššej strednej vrstve. Drvivá väčšina hrobov sa však vyznačuje 

jednoduchou výbavou.  

6.3.2.5.4. Kostrové hroby s keramickým inventárom a drobnými predmetmi 

Dokopy až v 124 hroboch (40,3 %), z nich 93 pripadá na Chotín IA a až 31 na Chotín IB (obr. 124) sa zistil  

spoluvýskyt keramiky a drobných artefaktov v rámci jedného inventára. Zaujímavým zistením je, že na pohrebis-

ku Chotín IB podiel týchto hrobov dosiahol až 50,8 % všetkých kostrových hrobov, kým v Chotíne IA je to len 

37,7 %.  

Až 82 hrobov bolo antropologicky analyzovaných (66,2 %), pričom práve značne rozmanitý a početný hrobový 

inventár umožnil archeologicky identifikovať pohlavie ešte pri ďalších 23 hroboch (devätnásť žien a štyria muži). 

Na základe rozmerov hrobových jám boli v štyroch hroboch pravdepodobne pochovaní detskí jedinci (hroby 14/52, 

110/53, 112/53 a 161/53 z IA). Výsledky antropologického vyhodnotenia ukázali, že zo 124 hodnotených hro-

bov devätnásť patrilo jedincom vo veku infans a juvenis (15,3 % prípadov), kým u 61 osôb antropológ stanovil 

vek v rozpätí od adultus po senilis (49,2 %). V závislosti od pohlavia dospelých jedincov je pomer počtu žien  

k pomeru počtu mužov v kategórii hrobov bez inventára približne vyrovnaný s miernym odklonom v prospech 

žien (46,7 % všetkých žien k 43,2 % všetkých mužov) (pozri podkapitolu 5.1.). Zaujímavým je tiež zistenie, že až 

36,5 % všetkých antropologicky analyzovaných hrobov detí a mladistvých obsahovalo inventár, ktorý pozostával 

minimálne z jednej nádoby, príp. črepov z nádob a drobných predmetov, a tak sa nepotvrdil logický predpoklad, 

že táto veková skupina bude mať v hodnotenej kategórii oveľa vyšší podiel než v súbore hrobov bez akýchkoľvek 

nálezov.  

Z funkčných kategórií drobných nálezov tu boli zastúpené predovšetkým ozdoby tela (koráliky, náramky, zá-

ušnice, schránky mäkkýšov z rodu Cypraea a Unio, sporadicky zvieracie zuby a kovové závesky), pracovné nástroje 

a predmety nejasnej funkcie (hlinené prasleny, železné nože, v menšej miere tiež hlinené pečatidlá, ploché kamenné 

podložky, kamenné brúsiky, železné šidlá), ale tiež zbrane (bronzové hroty šípov, bronzové  kovania tulcov na 

šípy, dlhé bojové nože, železné kopije a železné čakany), tieto občas dokonca v kombinácii so súčasťami konských 

postrojov (železné zubadlá a súčasti ohlávky uzdy). Zriedkavo sa v inventároch hodnotených hrobov vyskytli aj 

toaletné predmety (dvojdielne britvy). Z hľadiska uloženia jednotlivých komponentov hrobovej výbavy v prie-

store hrobovej jamy tu platia tie isté zistenia ako pri predchádzajúcich dvoch kategóriách hrobov (obr. 125, 126). 

V niektorých hroboch zriedkavo pozorujeme ukladanie ozdôb tela a spínadiel odevu v ich nefunkčnej polohe 

(napríklad hroby 2/52 a 246/54 z IA). Nie celkom štandardné uloženie keramických príloh pozorujeme napríklad 

v hrobe 129/53 z Chotína IA, kde päť celých nádob, vrátane dvoch mís bolo umiestnených pred telom dospelého 

jedinca pochovaného v skrčenej polohe na pravom boku (obr. 125). Črepy z ďalšej misy sa nachádzali v zásype 

hrobu v mieste nad kostrou. Misa v hrobe 246/54 z Chotína IA bola deponovaná za telom dieťaťa v skrčenej po-

lohe na pravom boku tak, že prekrývala jeho ľavú hornú končatinu, chrbticu a hrudník (obr. 125).  

Spolu v sedemnástich hroboch bol doložený výskyt zbraní (5,6 % všetkých kostrových hrobov), a to buď soli-

térne, alebo v kombinácii so súčasťami konských postrojov (hroby 119/53, 120/53, 220/54 z IA a hrob 44/61 z IB). 

V hrobe 40/52 z Chotína IA bolo krížové kovanie tulca na šípy s veľkou pravdepodobnosťou použité už sekun-

dárne ako ozdoba ohlávky uzdy. V detskom hrobe 254/54 z Chotína IA stratil bronzový hrot šípu svoju skutočnú 

funkciu zbrane a jeho uloženie do hrobu malo pravdepodobne symbolický podtext (amulet). Výsledky výpočtov 

celkového sociálneho indexu ukázali, že len 12,9 % hrobov z hodnoteného súboru patrí k jednoducho vybave-

ným. Viac než polovica hrobov, presnejšie 51,6 % prípadov, bola priemerne vybavená a v hodnotenom súbore sú 

zastúpené nielen všetky najbohatšie, ale s výnimkou hrobu 210/54 z Chotína IA aj takmer všetky hroby z vyššej 

strednej vrstvy.  
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Obr. 125 Chotín IA, IB. Najčastejšie polohy väčších nádob (mís a hrncov) v kostrových hroboch vo vzťahu k jedincom pocho-

vaným v skrčenej polohe na boku 
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Obr. 126 Chotín IA, IB. Najčastejšie polohy malých a menších nádob v kostrových hroboch vo vzťahu k jedincom pochova-

ným v skrčenej polohe na boku  

6.3.2.6. Antropologická analýza kostrových hrobov z chotínskych pohrebísk  
Vekom a pohlavím pochovaných jedincov sme sa podrobne zaoberali v podkapitole 5.1., na tomto mieste sa 

jej už ďalej nevenujeme. 

6.3.2.6.1. Antropologické zvláštnosti 
Antropologická analýza kostrových pozostatkov z chotínskych pohrebísk priniesla len čiastkové informácie 

o zdravotnom stave miestnej populácie. Žiaľ, tieto sú v antropologickom posudku Dr. M. Prokopca uvedené len 

vo forme konštatovaní prítomnosti istých patologických zmien, prejavujúcich sa na kostiach. Ich odborné vyhod-

notenie vo forme interpretácií (paleopatologická analýza) však chýba. 

Na pohrebisku Chotín IA ide najčastejšie o zápalové procesy v podobe artritických zmien, zistené na kostiach 

starších jedincov, spravidla vo veku maturus (napríklad hrob 111/53 z IA), maturus – senilis (napríklad hrob 168/53 

z IA) a senilis (hrob 276/54). Zároveň tu pozorujeme istú prevahu mužských jedincov nad ženskými. Časť jedin-

cov so zistenou artritídou, ale aj artrózou, ochorením vyvolaným nadmerným zaťažením kĺbov, trpela pravdepo-

dobne aj ďalšími ochoreniami. Napríklad na kostre staršej ženy vo veku maturus, pochovanej v hrobe 111/53 sa 

okrem artritických zmien zistila aj asymetria kŕčkov oboch stehenných kostí. Patologické zmeny na oboch stehen-

ných kostiach a na panve boli zaznamenané aj u staršej ženy z hrobu 126/53. Žena vo veku maturus, pochovaná 

v hrobe 121/53 mala deformovanú pravú časť hrudného koša. Žena vo veku senilis z hrobu 276/54 mala okrem 

deformovanej panvy aj početné výrastky na kĺbových plôškach, ktoré sa zistili aj na kostrových pozostatkoch 

ženy vo veku maturus, pochovanej v hrobe 172/53. Tieto mohli byť spôsobené nadmerným fyzickým zaťažením. 
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K ďalším degeneratívnym zmenám patrí aj ankylóza, čiže chorobná stuhnutosť kĺbov spôsobená buď ich pora-

nením, alebo zápalovým ochorením, ktorá sa zistila na ľavej hornej končatine v mieste lakťového kĺbu muža vo 

veku adultus – maturus, pochovaného v hrobe 119/53. Uvedené ochorenie, ktoré môže byť spôsobené aj artr i-

tídou, vedie k postupnej strate pohyblivosti kĺbov (Velký lékařský slovník, ankyloza). Keďže muž na základe  

charakteru výbavy patril k bojovníckej vrstve, presnejšie k jazdcom, nie je tak vylúčené, že ide o doklad „choro-

by z povolania“. Mladšia žena vo veku adultus, pochovaná v hrobe 250b/54 bola bezzubá, čo môže poukazovať 

na možný výskyt zubných ochorení v podobe paradentózy medzi miestnou populáciou. 

Niektoré kostrové pozostatky vykazujú stopy rôznych zranení jedincov, ku ktorým došlo ešte počas ich života. 

Starší muž vo veku maturus pochovaný v hrobe 21/52 z Chotína IA utrpel zlomeninu ľavej stehennej kosti. Zlo-

meniny ako jeden z typov intencionálnych poranení (bližšie pozri Vondráková et al., 2011, 11 nn.) sú pomerne 

časté aj na iných vekerzugských pohrebiskách, napríklad zlomenina ľavej hornej končatiny sa zistila tak u dospe-

lého muža pochovaného v kostrovom hrobe 70 na pohrebisku Orosháza-Gyopáros, ako aj u dospelej ženy z hrobu 

147 na tom istom pohrebisku (Juhász, 1976, 244, 248). Ako doklad bojových poranení po zásahu šípmi môžeme 

s istou pravdepodobnosťou interpretovať otvory v diafýzach, čiže v stredných častiach dlhých kostí, ktoré boli 

zaznamenané u dospelého muža pochovaného v hrobe 120/53 (v stehennej kosti) či u staršieho jedinca neurče-

ného pohlavia z hrobu 185/53 (v holennej kosti). Kým tieto poranenia nemuseli byť smrteľné, pretože šípy neza-

siahli žiaden dôležitý vnútorný orgán, tak zranenie jedinca z hrobu 80/62 z Chotína IB spôsobené šípmi, naopak, 

s určitosťou zapríčinilo jeho smrť. Hroty šípov boli zasunuté v driekovom stavci chrbtice a v kostrči pochované-

ho.
338

 Doklady poranení sú doložené aj na iných pohrebiskách vekerzugskej kultúry, napríklad na pravej spán-

kovej kosti dospelej ženy pochovanej v kostrovom hrobe 126 na pohrebisku Orosháza-Gyopáros sa zistila zaho-

jená sečná rana (Juhász, 1976, 248). 

Špecifickým je hrob 121/53 z Chotína IA, v ktorom bol okrem ľudského jedinca spolupochovaný kôň. Pohlavie 

ľudského jedinca vo veku maturus bolo pôvodne určené ako mužské, avšak nové antropologické vyhodnotenie 

ukázalo, že ide o staršiu ženu vo 45 – 55 rokov (bližšie pozri Kmeťová, 2013). Na kostiach jej končatín boli za-

chytené viaceré patologické znaky, z ktorých len niektoré súvisia s dosiahnutým vyšším vekom. Niektoré znaky, 

naopak, indikujú tzv. „syndróm jazdca“, čo môže ukazovať na to, že táto žena pravdepodobne počas svojho života 

jazdila na koni. Ďalšie znaky na kostiach a zuboch zase vypovedajú o zvýšenom pracovnom zaťažení pochova-

nej ženy. V neposlednej miere zaujímavé sú aj zistenia o určitých mongoloidných, ale aj europoidných znakoch 

tejto ženy, ktoré naznačujú, že išlo o jedinca etnicky zmiešaného pôvodu (ibidem). K podobným výsledkom ,  

o zastúpení istých mongoloidných znakov v miestnej vekerzugskej populácii, dospeli antropológovia aj v prípade 

vyhodnotenia časti hrobov z pohrebiska Tápiószele (Fóthi – Bernert – Évinger, 2006). Aj starší muž vo veku ma-

turus z kostrového hrobu 182/53 z Chotína IA vykazoval podľa antropologického posudku M. Prokopca mongo-

loidné znaky.
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Zaujímavú kategóriu pochovaných osôb z pohrebiska Chotín IB tvoria šiesti dospelí jedinci s nápadne pretiah-

nutou lebkou v predozadnom smere (dolichocrania), ktorí zomreli spravidla vo veku adultus. Časť z nich trpela 

metopizmom, o čom svedčí prítomnosť nezarasteného švu medzi pravou a ľavou čelovou kosťou (hroby 11/61  

a 35/61) (Velký lékařský slovník, metopismus).  

V niektorých hroboch z Chotína IA, ako napríklad 12/52, 16a, b/52, 21/52 a 23/52, boli lebky pochovaných 

jedincov sploštené v mieste oboch spánkových kostí, čo mohlo byť spôsobené aj tlakom zeminy tvoriacej zásyp 

hrobu.  

Degeneratívne zmeny na kostiach sa v rámci hodnotených pohrebísk viažu výlučne na dospelých jedincov  

vyššieho veku a ich príčinou boli nielen rôzne ochorenia, ale aj dlhodobá fyzická záťaž. Rovnaké konštatovanie 

platí aj pre zmeny na kostiach, spôsobené rôznymi pracovnými či bojovými poraneniami, ktoré sú zaznamenané 

len u dospelých. Porovnávanie zistení o zdravotnom stave populácie pochovávajúcej na chotínskych pohrebiskách  

s inými pohrebiskami vekerzugskej kultúry nám však znemožňujú chýbajúce podobné antropologické vyhodno-

tenia.  

6.3.3. Birituálne hroby 

S birituálnymi hrobmi ako jedným zo špecifických prejavov pohrebného rítu sa v podmienkach vekerzugskej 

kultúry stretávame pomerne zriedkavo.  

                                                                 
338 Zranenia spôsobené šípmi zaznamenávame nielen na ľudských, ale sporadicky aj na zvieracích kostiach, ako to dokladá hrob 

kôňa 16 na pohrebisku Szentes-Vekerzug (Bökönyi, 1952, 180 n.; Párducz, 1952, 147).  
339 Aj v ciumbrudskej skupine dokázali nateraz nepočetné antropologické analýzy príbuznosť niektorých jej nositeľov (napríklad 

muž približne vo veku 50 rokov z kostrového hrobu z Brăteiu z roku 1958: Necrasov – Botezatu, 1960) s populáciou z oblasti 
severného Pričiernomoria a centrálnej Ázie (bližšie tiež pozri Gawlik, 1997 – 1998, 34 n.).  
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Na chotínskych pohrebiskách boli doložené iba dva prípady spoločného hrobu kostrovo aj žiarovo pochova-

ných ľudských jedincov, konkrétne dvojhrob 248a, b/54 v Chotíne IA a dvojhrob 16a, b/61 v Chotíne IB (obr. 127). 

Kým hrob 248a, b/54 sa vyznačoval jamou s oválnou pôdorysnou dispozíciou, typickou pre kostrové hroby, jama 

hrobu 16a, b/61 mala kruhový tvar, príznačný takmer výlučne pre žiarové hroby (ďalšou výnimkou je iba kos-

trový hrob 2/61). Rozmery oboch hrobov bez akejkoľvek vnútornej úpravy boli v podmienkach  sledovaných 

pohrebísk nadštandardné. Ďalším spoločným znakom oboch hrobov je aj spôsob uloženia skeletu a kremačných 

zvyškov pochovaných jedincov.  

Väčšie dieťa vo veku infans II bolo v hrobe 248a, b/54 uložené na danom pohrebisku v obvyklej skrčenej po-

lohe na pravom boku hlavou orientovanou smerom na západ a vedľa neho bola do dna hrobu vyhĺbená plytká 

jamka nepravidelného hruškovitého tvaru s dlhšou osou orientovanou smerom na severozápad. V jamke boli 

uložené kremačné zvyšky jedinca, ktorého biologické pohlavie a vek neboli antropologicky analyzované. Zásyp 

jamky so zvyškami kremácie tvoril piesok bielej farby bez prímesí uhlíkov. Kostrové pozostatky dieťaťa boli  

voči jamke so spálenými kosťami umiestnené v priestore hrobovej jamy tak, že dieťa bolo tvárovou časťou hlavy 

orientované smerom k jamke s kremačnými zvyškami, s ktorými tak bolo vo vizuálnom kontakte a dokonca jeho 

pravá horná končatina bola uložená na zásype jamky. Inventár hodnoteného hrobu je síce značne bohatý a typovo 

rozmanitý, avšak príslušnosť väčšiny až z ôsmich keramických príloh k výbave toho-ktorého z oboch pochova-

ných jedincov je nejasná. Na základe polohy môžeme k výbave dieťaťa priradiť iba miniatúrnu vázu, umiestnenú 

za jeho chrbticou (tab. 79: 3). Pri drobných predmetoch bez stôp po pôsobení ohňa v podobe šiestich bronzových 

hrotov šípov, železného sekáča, železného krátkeho noža a krúžku neznámej funkcie, niekoľkých železných tyči-

niek, vrátane ihlíc a dvoch korálikov z hliny a jantáru, ako aj malej keramickej šálky (tab. 79: 6, 9, 80: 1 – 17), 

ktoré boli rozptýlené v zásype jamky s kremačnými zvyškami, môžeme predpokladať, že tieto tvorili inventár 

žiarovo pochovaného jedinca – pravdepodobne dospelého muža. Keďže príslušnosť časti hrobového inventára  

ku konkrétnemu z oboch pochovaných jedincov je nejasná, nemohol byť birituálny hrob 248a, b/54 zahrnutý do 

výpočtov sociálneho indexu (pozri kapitolu 7). Je však nepochybné, že minimálne hrobová výbava spopolneného 

dospelého muža je kvalitou a kvantitou značne blízka hrobom z vyššej strednej vrstvy, a ak zoberieme do úvahy 

aj početnosť keramických príloh v podobe až ôsmich celých nádob, tak daný hrob môžeme priradiť dokonca  

k najbohatším. V blízkosti hodnoteného hrobu (kvadrant 65) vo vzdialenosti od 4,0 m do 10,0 m sa nachádzali  

vykradnutý kostrový hrob 240/54 s priestrannou hrobovou jamou obdĺžnikového tvaru s pravouhlými rohmi a so 

špeciálnou hlinenou konštrukciou, ktorý aj napriek nekompletnému inventáru dosiahol pomerne vysokú hodnotu 

celkového sociálneho indexu (39), a v Chotíne IA nesporne najbohatší kostrový hrob 220/54. Na základe výskytu 

niektorých rovnakých variantov bronzových hrotov šípov v hroboch 248a, b/54 a 220/54 nie je vylúčené, že tieto 

sú súveké, čiže patria do druhej polovice 5. stor. pred Kr. Zaujímavé je aj to, že okolo birituálneho hrobu zreteľne 

pozorujeme prázdny priestor a najbližšie hroby sa vyskytli až vo vzdialenosti 4,0 m (plán 1).  

 

 
 

Obr. 127 Chotín IA, IB. Birituálne hroby 

 

Aj mladšia žena vo veku adultus a drobnej telesnej konštrukcie z hrobu 16a, b/61 bola uložená v skrčenej po-

lohe na pravom boku, s hlavou orientovanou smerom na západ, avšak plytká kruhová jamka s priemerom len 4,0 cm 
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a s kremačnými zvyškami antropologicky neurčeného jedinca bola vyhĺbená do dna hrobu tak, že bola umiestne-

ná za dolnými končatinami skeletu ženy. Podobne ako pri predchádzajúcom birituálnom hrobe, ani tu nie je jasná 

príslušnosť časti príloh ku konkrétnemu z pochovaných jedincov, a to troch nádob a niekoľkých hlinených a jan-

tárových korálikov (tab. 93: 1, 4, 6, 17 – 19), čím ani tento dvojhrob nemohol byť zahrnutý do analýzy výpočtov 

celkového sociálneho indexu (bližšie kapitola 7). K výbave ženy nepochybne patril náhrdelník pozostávajúci až 

zo 103 sklenených a 19 jantárových korálikov, nájdený vo funkčnej polohe v okolí jej krčných stavcov, ďale j 

džbánok vyrobený na kruhu pri pravej ramennej kosti a hlinený praslen za lebkou ženy (tab. 94: 2, 5, 7). V zásype 

jamky s kremačnými zvyškami boli rozptýlené fragmenty pravdepodobne dvoch bronzových náramkov značne 

deformovaných žiarom, na základe ktorých môžeme predpokladať, že spopolnený jedinec bol tiež ženského po-

hlavia (tab. 94: 8 – 16). Vysoké dvojkónické vázy (tab. 94: 3) sú na oboch hodnotených pohrebiskách typické skôr 

pre žiarové ako pre kostrové hroby. Daný hrob bol situovaný v samom centre skupinky šiestich hrobov v navzá-

jom susediacich kvadrantoch 9 a 10 (plán 2), z ktorých žiarový hrob 14/61 patril k najbohatším, vykradnutý hrob 

23/61 obsahoval v podmienkach chotínskych pohrebísk jedinečný pozlátený bronzový nákrčník (tab. 96: 18)  

a v hroboch 18 a 22 boli samostatne uložené telá koní, v Chotíne IB jediné svojho druhu. Zdá sa tak, že aj sociálny 

status oboch jedincov pochovaných v hrobe 16a, b/61 bol osobitý a zároveň bol zdôraznený i neštandardným  

spôsobom uloženia ich kostrových pozostatkov.  

Na základe uvedených zistení môžeme medzi oboma birituálnymi hrobmi konštatovať isté podobnosti nielen 

v nadštandardných rozmeroch ich jám a v spôsobe uloženia kostrových pozostatkov (skrčená poloha na pravom 

boku s orientáciou tela Z – V, kremačné zvyšky uložené v plytkej jame vyhĺbenej do dna hrobovej jamy), ale aj 

v ich osobitnej polohe na ploche oboch pohrebísk a nepochybne pomerne vysokom sociálnom statuse aspoň jedné-

ho z pochovaných jedincov. Rozdiely medzi nimi spočívajú jednak v odlišnej pôdorysnej dispozícii ich jám, jednak 

v rôznom biologickom veku a pohlaví oboch pochovaných (kombinácie dieťa – dospelý muž a dospelá žena – prav-

depodobne dospelá žena) a v umiestnení jamky s kremačnými zvyškami voči skeletu (s vizuálnym a bez vizuál-

neho kontaktu medzi oboma pochovanými). Možný príbuzenský vzťah medzi jedincami môžeme predpokladať 

iba v prípade hrobu 16a, b/61, ktorých sociálny status bol na základe ich výbavy približne rovnaký. Zložitejšou 

sa javí interpretácia vzťahu medzi jedincami pochovanými v hrobe 248a, b/54, ktorých sociálne postavenie, ako 

sa zdá, nebolo rovnocenné a u dieťaťa tak nemôžeme vylúčiť ani možnosť sprievodného pohrebu.
340

  

V rámci vekerzugskej kultúry sú birituálne hroby rôznou mierou doložené len na niektorých jej pohrebiskách 

vo východnom Maďarsku, kde však na rozdiel od chotínskych pohrebísk pozorujeme aj hroby, v ktorých boli  

kremačné zvyšky jedného z pochovaných jedincov deponované do urny. Uvedené zistenie tak opäť dokladá, že  

v pohrebnom ríte vekerzugskej kultúry sa neuplatňovali prísne pravidlá. V jedinom birituálnom dvojhrobe 85a, b 

na pohrebisku Orosháza-Gyopáros bola 20 cm nad bedrovými kosťami kostrovo pochovaného jedinca v skrčenej 

polohe na pravom boku (pohreb 85a) uložená urna v podobe misy vyrobenej na kruhu s kremačnými zvyškami 

ďalšieho ľudského jedinca (pohreb 85b). Misa zároveň tvorila jediný nález v danom hrobe, čo nám neumožňuje 

spoľahlivo sa vyjadriť k pohlaviu, príp. veku oboch pochovaných jedincov (Juhász, 1976, 245, obr. 12: 3). V hrobe 

193 na pohrebisku Csanytelek-Újhalastó sa v rámci spoločnej jamy nachádzali nielen kostrové pozostatky ženy  

v skrčenej polohe na pravom boku, ale aj rozptýlené kremačné zvyšky muža (Galántha, 1986, 69 n.). Počet biri-

tuálnych hrobov je na tomto pohrebisku v porovnaní s inými lokalitami vekerzugskej kultúry značne vysoký, keďže 

predstavuje až 1,3 % všetkých hrobov (ibidem, 69 n.). Keďže však inventár týchto hrobov doposiaľ nebol publi-

kovaný, nemožno sa vyjadriť ani k biologickému veku a pohlaviu pochovaných jedincov, ani k ich sociálnemu 

statusu. Ešte vyšší počet spoločných hrobov s kostrovo aj žiarovo pochovanými jedincami bol zistený na neúplne 

preskúmanom pohrebisku Heves, kde tvoril dokonca až 3,7 % hrobov (Szabó, 1969, 63 n.). Ako príklad môžeme 

uviesť hrob 5/B, v ktorom bol mladší muž vo veku 25 – 30 rokov pochovaný žiarovo, jeho kostrové zvyšky boli 

deponované v urne prikrytej misou a urna bola uložená za lebkou kostrovo pochovanej mladšej ženy vo veku 25 – 

30 rokov (ibidem, 57 n.). Birituálny hrob 350a, b z Tápiószele poukazuje na možný dvojhrob ženy – matky a die-

ťaťa, keď žena, ktorej výbava pozostávala z krúžkovej záušnice z drahého kovu a dvoch praslenov, bola pochovaná 

žiarovo a jej kostrové zvyšky boli koncentrované v kôpke a kostrovo pochované malé dieťa, z ktorého sa zacho-

vali len kosti lebky, bolo uložené nad spálenými zvyškami ženy (Párducz, 1966, 69, tab. 52: 17 – 19). V prípade 

dvoch birituálnych hrobov 162 a 178 na pohrebisku Alsótelekes-Dolinka je pozoruhodné, že oba nespopolnení 

                                                                 
340 V prostredí halštatskej kultúry severovýchodoalpskej oblasti boli pozorované viaceré doklady spolupochovávania detských 

jedincov v hroboch dospelých osôb z nadradenej spoločenskej vrstvy, keď tieto deti buď nemali žiaden inventár, alebo 
v miestnych podmienkach neobvyklá hrobová výbava týchto detí môže indikovať jedincov s mimoriadnym spoločenským 
postavením (bližšie napríklad Čermáková et al., 2007, 26 n.; Studeníková, 2011). Interpretácia tohto javu závisí od viacerých 
faktorov, ako napríklad odlišný pohrebný rítus aplikovaný pri detských pohreboch a ich poloha voči pohrebu dospelého 
jedinca, absencia či naopak prítomnosť bohatého inventára, ktoré by mohli nasvedčovať buď sprievodné pohreby detí, resp. 
ich obetovanie, alebo išlo o dodatočné pohreby detí, ktoré zomreli prirodzenou smrťou (napríklad Čermáková et al., 2007, 
26 nn.; Kmeťová, 2011a, 268 n.; Studeníková, 2008, 89 nn.; 2010).  
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jedinci boli nedospelí, pričom vo väčšine kostrových hrobov tu boli pochované práve menšie deti (Patay – B. Kiss, 

2001 – 2002, 94, 98). Preto minimálne v podmienkach pohrebiska Alsótelekes-Dolinka môžeme predpokladať, 

že u menších detí bola uprednostňovaná inhumácia pred kremáciou. Chýbajúce antropologické analýzy však ne-

umožňujú našu hypotézu potvrdiť, ani vyvrátiť. Nie celkom jasná je nálezová situácia v hrobe 44 bez inventára 

na pohrebisku Vámosmikola-Istvánmajor, kde na dne obdĺžnikovej hrobovej jamy s kamenným prekrytím boli  

v jej západnej polovici uložené nespálené kosti, kým na jej opačnom konci boli deponované kremačné zvyšky  

(Laczus – Párducz, 1969, 223). Podobná situácia bola pozorovaná aj v hrobe 352 z Tápiószele, kde na jeho dne 

na severnom konci jamy sa nachádzala ľudská lebka a na opačnom konci ležali zvyšky spálených kostí, ktorých 

bolo menej, než je obvyklé pri hroboch žiarových (Párducz, 1966, 69). V oboch prípadoch je pravdepodobné, že 

ide skôr o nanajvýš zriedkavo sa vyskytujúce hroby s čiastočne spálenou kostrou než o spoločný hrob dvoch 

kostrovo aj žiarovo pochovaných jedincov. Rovnaké konštatovanie platí aj pre hrob 15 na pohrebisku Csanytelek-

Újhalastó, v ktorom boli čiastočne spálené kosti ženy uložené v anatomickom slede v skrčenej polohe na ľavom 

boku, s hlavou orientovanou smerom na východ (Galántha, 1981, 45, obr. 3; 1986, 70). Na mnohých pohrebiskách 

vekerzugskej kultúry však birituálne hroby nie sú spoľahlivo doložené vôbec, ako napríklad v Törökszentmiklósi-

Surján (Csalog – Kisfaludi, 1985), v Szentesi-Vekerzug (Párducz, 1952; 1954; 1955), v Tiszavasvári-Dózsa-

telep (Kemenczei, 2009, 142), Tiszavasvári-Csárdapart (ibidem, 152) či Sanislău v severozápadnom Rumunsku 

(Németi, 1982, 115). 

6.4. HROBY S POHREBMI DVOCH A VIACERÝCH JEDINCOV  

Hoci hroby s jedným pochovaným jedincom tvoria na oboch hodnotených pohrebiskách drvivú väčšinu hro-

bových celkov, sporadicky sú tu doložené aj hroby, v ktorých sa zistili kostrové pozostatky dvoch či viacerých 

jedincov. Kým kostrové dvoj- a viachroby sú v teréne pomerne bezpečne postrehnuteľné aj bez odbornej pomoci 

antropológa, tak žiarové hroby s pohrebmi dvoch a viacerých osôb možno spoľahlivo identifikovať iba pomocou 

exaktných antropologických metód. Dôležitosť týchto hrobov spočíva okrem iného aj v ich význame pri riešení 

niektorých špecifických otázok sociálnej stratifikácie miestnej spoločnosti a pri zachytení možného výskytu sprie-

vodných pohrebov, resp. zvyku obetovania osôb nižšieho sociálneho a spoločenského postavenia v podmienkach 

vekerzugskej kultúry.  

6.4.1. Kostrové dvoj- a viachroby 

Na chotínskych pohrebiskách sú doložené výlučne dvoj- a viachroby so súčasným uložením jedincov do prie-

storu hrobovej jamy, ktorí boli spravidla umiestnení vedľa seba na dne hrobu a je tak nesporné, že ide o regulárne 

dvoj- či viachroby. Výnimkou je kostrový dvojhrob 10a, b/52 z Chotína IA, v ktorom dve staršie ženy vo veku 

maturus ležali približne 20,0 cm nad sebou, avšak v nálezovej správe nie sú žiadne zmienky o prítomnosti či absen-

cii vrstvy medzi oboma skeletmi. Poloha aj orientácia tela oboch žien boli identické (skrčená poloha na pravom 

boku a orientácia Z – V). Aj jedinci pochovaní v dvojhrobe 250a, b/54 boli umiestnení nad sebou v spoločnej  

jame a navzájom ich oddeľovala vrstva piesku, dosahujúca hrúbku od 15,0 cm do 50,0 cm. Na rozdiel od dvoj-

hrobu 10a, b/52 tu však pozorujeme nielen odlišné uloženie skeletov oboch pochovaných, ale aj rozdielnu orien-

táciu ich tiel. Muž vo veku adultus – maturus, ktorého kostrové pozostatky sa nachádzali nad kostrou ženy vo 

veku adultus, pochovanej v skrčenej polohe na pravom boku, s hlavou orientovanou smerom na severozápad, bol 

uložený v tzv. kombinovanej polohe s hlavou orientovanou smerom na juho-juhozápad. Pravdepodobne s rovna-

kou situáciou ako na pohrebisku Chotín IA sa stretávame aj pri kostrových hroboch 125 a 126 na pohrebisku 

Orosháza-Gyopáros, ktorých od seba navzájom oddeľovala iba 10,0 cm hrubá vrstva zeminy. Muž v hrobe 125 

bol pochovaný vo vystretej polohe na chrbte, kým žena v hrobe 126 bola uložená v skrčenej polohe na ľavom 

boku a na jej pravej spánkovej kosti sa zistila zahojená sečná rana. Orientácia tiel oboch jedincov bola zrkad-

lová, čiže muž bol hlavou orientovaný na východ a žena na západ (Juhász, 1976, 248). Špecifické uloženie tiel 

dvoch pochovaných jedincov sledujeme tiež v hrobe 262a, b/54 z Chotína IA. Starší muž aj žena, obaja vo veku 

maturus, boli síce súčasne pochovaní na dne hrobovej jamy v skrčenej polohe na pravom boku, s hlavou orien-

tovanou na západ, neboli však umiestnení vedľa seba, ale za sebou tak, že chodidlá ženy sa dotýkali hlavy muža 

(obr. 128). 

Podľa počtu jedincov pochovaných v spoločnom hrobe sa na oboch hodnotených pohrebiskách vyskytli tak 

dvojhroby, ako aj trojhroby, ktoré však boli zaznamenané iba v Chotíne IA (167a, b, c/53, 170a, b, c/53 a 247a, 

 b, c/54). Kým v hroboch 167a, b, c/53 a 170a, b, c/53 boli minimálne obaja dospelí jedinci uložení a s hlavou 

orientovaní rovnako, v hrobe 247a, b, c/54 boli muž a žena uložení zrkadlovo v skrčenej polohe na pravom  
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a ľavom boku, s hlavou orientovanou smerom na západ. Malé dieťa vo veku infans I bolo pochované vo vystretej 

polohe, s hlavou nasmerovanou na západ a uložené pod ľavou ramennou kosťou mladšej ženy vo veku adultus. 

Okrem dvoj- a trojhrobov, v teréne voľným okom spoľahlivo doložených, s výnimkou dvojhrobov ženy a novo-

rodenca či dokonca plodu, sa na chotínskych pohrebiskách stretávame aj s hrobmi, ktoré počas výskumu archeo-

lóg neidentifikoval ako spoločné hroby dvoch či viacerých jedincov, ale antropológ počas analýzy kostrových 

pozostatkov z týchto hrobov zaznamenal prítomnosť jednej kosti či niekoľkých kostí ešte ďalšieho ľudského 

jedinca. Nie je tak vylúčené, že ide buď o kostrové dvoj- či viachroby, v teréne nerozpoznané, alebo treba daný jav 

spájať s rituálnym porušovaním hrobov (Zábojník, 2009, 34). V danom prípade tu však nemôžeme vylúčiť ani 

možnosť dodatočného premiešania obsahu dvoch rôznych hrobov. Ako príklad môžeme uviesť hrob 27/52  

z Chotína IA, v ktorom antropológ rozpoznal okrem kostrových zvyškov ženy vo veku adultus – maturus aj lebku, 

stehennú a ramennú kosť ďalšieho jedinca, či hrob 185/53 s jedincom vo veku maturus a s primiešanými kosťami 

nedospelého jedinca. Pomerne časté sú takéto prípady hrobov sledované aj na pohrebisku Chotín IB (napríklad 

hroby 2/61, 6/61 a 20/61). S odlišnou situáciou sa však stretávame pri kostrovom hrobe 52/61 z Chotína IB, kde 

podľa antropologického posudku boli okrem kostrových zvyškov pravdepodobne ženy vo veku 15 – 18 rokov 

(juvenis) nájdené aj kosti plodu či novorodenca. Ak je antropologické určenie správne, v takom prípade je veľmi 

pravdepodobné, že ide o dvojhrob veľmi mladej matky, ktorá zomrela buď počas pôrodu, alebo tesne po ňom  

spolu so svojím dieťaťom. Daný hrob je dôležitý aj z hľadiska stanovenia možného veku nielen sexuálnej zrelos-

ti, ale aj vstúpenia do manželstva a následného materstva miestnej ženskej populácie. Na základe spomenutého 

hrobu sa tak zdá, že vo vekerzugskej kultúre mohli mať deti za istých okolností aj mladiství jedinci vo veku 

juvenis.  

 

 
 

Obr. 128 Chotín IA, IB. Kostrové dvoj- a viachroby 
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Pokiaľ boli dvoj- a viachroby podrobené antropologickej analýze, môžeme ich navzájom diferencovať aj podľa 

biologického pohlavia a veku pochovaných jedincov. V prípade dvojhrobov tu pozorujeme nasledujúce kombi-

nácie: muž a žena (hroby 189a, b/54, 250a, b/54 a 267a, b, c/54 z IA), žena a dieťa (hrob 45a, b/53 z IA), muž  

a dieťa (hrob 35a, b/52 z IA), dve deti (hroby 11a, b/52 a 16a, b/52 z IA) či dve ženy (hrob 10a, b/52 z IA). Ho-

mogénnu situáciu zaznamenávame pri trojhroboch, v ktorých boli pochovaní dospelý muž a žena spolu s nedo-

spelým jedincom – dieťaťom, pričom muž bol spravidla starší ako žena (hroby 170a, b, c/53 a 247a, b, c/54).  

Podľa polohy a orientácie tiel tu najčastejšie registrujeme prípady, keď uloženie aj orientácia tiel všetkých jedin-

cov v spoločnom hrobe boli identické, a to obvykle v skrčenej polohe na pravom boku, s hlavou orientovanou 

smerom na západ (obr. 128). Kosti novorodenca alebo plodu boli v dvojhrobe 45a, b/53 z Chotína IA uložené pri 

bedrových kostiach ženy vo veku adultus – maturus. Okrem už uvedených výnimiek, v dvoch hroboch z Chotína 

IA (11a, b/52 a 109a, b/53) bol jeden z pochovaných jedincov umiestnený pri dolných končatinách toho druhého, 

kolmo na pozdĺžnu os hrobovej jamy (obr. 128). V oboch prípadoch, vychádzajúc zo samotného uloženia kostro-

vých pozostatkov a šírky hrobovej jamy, boli do hrobov takýmto spôsobom pochovávané pravdepodobne veľmi 

malé deti. Pri dvojhrobe 35a, b/52 z Chotína IA a dvojhrobe 88a, b/62 z Chotína IB sa nepodarilo určiť polohu  

a orientáciu tiel pochovaných jedincov, pretože sa v dôsledku porušenia hrobu sekundárnym zásahom nenašli  

v anatomickom slede. Pri dvoj- či viachroboch so súčasným uložením jedincov môžeme vo väčšine prípadov 

predpokladať príbuzenský vzťah (rodinný či pokrvný) medzi pochovanými, ktorý sa v hroboch dospelých žien  

a malých detí zreteľne prejavuje v uložení detí buď na hruď, či v mieste panvy matky. Práve poloha plodu, príp. 

novorodenca v mieste panvy ženy poukazuje na možné úmrtie matky a novorodenca počas pôrodu, ale tesne po 

ňom (Daňová, 2011, 194 n.). O niečo zložitejšia sa javí interpretácia vzťahov medzi pochovanou ženou a väčším 

dieťaťom, kde nám isté indície o tom, že by mohlo ísť o pokrvných príbuzných, poskytuje najmä ich vzájomná 

poloha v priestore hrobu (dieťa uložené na hrudi ženy, prípadne v polohe s vizuálnym kontaktom medzi ním  

a ženou). Pri spoločnom hrobe dvoch detí, ako je to napríklad pri hrobe 16a, b/52, môže ísť o deti z jednej rodiny, 

čiže o súrodencov, ako aj o deti, ktoré len zomreli v rovnakom čase (Kvetanová, 2008, 25). Zloženie hrobovej 

výbavy týchto detí, ako aj ich uloženie v priestore hrobu má spravidla jednotný charakter a neukazuje na ich  

rozdielne sociálne postavenie. Mieru príbuzenských vzťahov medzi osobami pochovanými v dvoj- a viachroboch 

však nemožno jednoznačne posúdiť bez zohľadnenia výsledkov analýz DNA.
341

 Spoločné hroby dospelého muža 

a ženy s najväčšou pravdepodobnosťou indikujú manželský pár, a to najmä v prípade, že sociálny status oboch 

pochovaných je približne rovnaký. Nálezové okolnosti, presnejšie najmä rozdielna poloha oboch skeletov, ako aj 

odlišný sociálny status jedincov pochovaných v niektorých dvojhroboch (napríklad 109a, b/53 z IA) môžu v pod-

mienkach hodnotených pohrebísk naznačovať istú možnosť výskytu sprievodných pohrebov. Trojhroby môžeme na 

pohrebisku Chotín IA považovať za rodinné, pričom členovia rodiny zomreli súčasne za istých tragických okol-

ností, spätých s epidémiou, prírodnou katastrofou či násilným konfliktom (Daňo, 2002, 54; Hanuliak, 2004, 117).  

S touto alternatívou môžeme spájať aj dvojhroby dospelého muža a dieťaťa (Kvetanová, 2008, 25). Zaujímavý 

prípad pozorujeme pri nepochybne rodinnom trojhrobe 170a, b, c/53, v ktorom sa medzi kostrovými zvyškami 

malého dieťaťa (pohreb 170c) našiel bronzový náramok s vnútornými rozmermi, neobvyklými pre nedospelých 

jedincov (4,7 x 5,3 cm). Nie je tak vylúčené, že náramok pôvodne patril dospelej žene vo veku adultus (pohreb 

170a) a z nejasných dôvodov bol po jej smrti v čase pohrebu položený k telu dieťaťa. V prípade regulárnych 

dvojhrobov však nemôžeme vylúčiť ani možnosť pochovania nedospelého jedinca s dospelou osobou aj bez 

priameho príbuzenského vzťahu medzi nimi, na čo poukazujú aj súčasné etnologické doklady (Hanuliak, 2004, 

117 n.).
342

  

Ak sa pokúsime navzájom porovnať sociálny status dvoch či viacerých jedincov pochovaných v spoločnom 

hrobe, vo väčšine prípadov, pokiaľ nám to nálezové okolnosti umožňujú, môžeme konštatovať, že patrili do rovna-

kej sociálnej vrstvy. Spravidla ide o priemerne vybavené hroby (napríklad dvojhrob 10a, b/52), ako aj o jedincov 

z vyššej strednej vrstvy. Výnimkou je už spomenutý dvojhrob 109a, b/53 (bližšie tiež podkapitola 7.4.2.), či dvoj-

hrob muža a ženy 250a, b/54, keď ženu na základe dosiahnutej hodnoty sociálneho indexu môžeme priradiť k vyš-

šej strednej vrstve, zatiaľ čo pohreb muža neobsahoval žiaden inventár. Opačnú situáciu pozorujeme v dvojhrobe 

262a, b/54, keď žena bola pochovaná bez akýchkoľvek príloh a pohreb muža môžeme na základe jedného bron-

zového hrotu šípu priradiť k jednoducho vybaveným (tab. 84: 8). Keďže pri týchto dvojhroboch predpokladáme, 

že ide o pohreby manželských párov, zloženie ich hrobového inventára nám tak nemusí sprostredkovať reálny  

                                                                 
341 Podobné analýzy antropologického materiálu z pohrebísk vekerzugskej kultúry doposiaľ neboli zrealizované a zriedkavé 

sú aj na pohrebiskách z doby železnej v iných kultúrnych regiónoch. Na mimoriadne bohatom pohrebisku lokálneho va-
riantu pazyryckej kultúry (4. – 3. stor. pred Kr.) v Bereli vo východnej časti Kazachstanu (Altaj) boli v mohyle 11 pochovaní 
dvaja jedinci – muž vo veku 30 – 40 rokov a len o niečo staršia žena, u ktorých výsledky analýz DNA doložili ich priamy 
príbuzenský vzťah (pravdepodobnejšie matka – syn, príp. brat – sestra) (Gorbunov – Samašev – Severskij, 2005, 101). Pria-
my príbuzenský vzťah na základe analýz DNA sa zistil aj medzi ženou pochovanou v mohyle 10 na pohrebisku Mitterkirchen 
a dospelým mužom pochovaným v centrálnom hrobe v mohyle 1 (Kiesslich et al., 2005, 150 n.).  

342 Túto možnosť nemôže vylúčiť napríklad v prípade dvojhrobu 19 na pohrebisku Nyáregyháza (Kisfaludi, 2004, 169). 
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obraz o ich sociálnom postavení a rozdielne hodnoty ich celkového sociálneho indexu (pozri kapitolu 7) automa-

ticky neznamenajú aj ich rozdielny sociálny status. Na charakter inventára týchto hrobov tak nepochybne vplývali 

aj iné faktory, ako len spoločenské a sociálne postavenie týchto jedincov.
343

  

Priestorová analýza rozmiestnenia dvoj- a viachrobov na ploche pohrebiska Chotín IA ukázala ich kumulácie 

v niektorých jeho kvadrantoch (plán 1). Väčšina týchto hrobov sa koncentruje na západnom okraji pohrebiska  

v kvadrantoch 38, 39, 28, 29 a 17 (hroby 10a, b/52, 11a, b/52, 16a, b/52, 35a, b/53, 167a, b, c/53 a 189a, b/54). 

Ďalšiu trojicu hrobov, presnejšie hroby 247a, b, c/54, 250a, b/54 a 262a, b/54, registrujeme v navzájom susedia-

cich kvadrantoch 43 a 54, situovaných už bližšie k východnému okraju pohrebiska. Zaujímavé je, že rodinný troj-

hrob 247a, b, c/54 a dvojhrob 250a, b/54 sa nachádzali tesne vedľa seba a vzdialenosť medzi nimi nepresiahla 

200,0 cm.  

So spoločnými hrobmi kostrovo pochovaných dvoch či viacerých jedincov sa pomerne často s rôznou mierou 

intenzity stretávame aj na ostatných pohrebiskách vekerzugskej kultúry, pričom podobne ako na chotínskych po-

hrebiskách tu absolútne dominujú dvojhroby s pomerne vysokou variabilitou hodnotených znakov, ktorá je pre 

ne príznačná, ako poloha a orientácia tiel zomrelých, ich biologické parametre a sociálny status. Aj tu rovnako 

ako na chotínskych pohrebiskách môžeme dvojhroby rozdeliť podľa spôsobu uloženia pochovaných jedincov do 

dvoch kategórií. Prvú a menej častú reprezentujú hroby, v ktorých sa telá jedincov nachádzali nad sebou v rôznych 

hĺbkach, pričom títo mohli byť do priestoru hrobovej jamy uložení buď súčasne, alebo s istým časovým rozdie-

lom. Do druhej kategórie s oveľa vyššou frekvenciou výskytu patria regulárne dvojhroby, pri ktorých pozorujeme 

súčasné uloženie jedincov na dno spoločnej hrobovej jamy. Kým na pohrebisku Heves (Szabó, 1969, 122) zazna-

menávame vyššiu mieru výskytu dvojhrobov, v Törökszentmiklósi-Surján či v Orosháze-Gyopáros sú regulárne 

dvojhroby doložené len sporadicky (Csalog – Kisfaludi, 1985; Juhász, 1976) a na pohrebisku Szentes-Vekerzug 

či Vámosmikola-Istvánmajor sa tieto dokonca nevyskytli vôbec (Párducz, 1952; 1954; 1955; Laczus – Párducz, 

1969). Na základe biologického pohlavia a veku pochovaných jedincov tu pozorujeme najmä kombinácie dospelá 

žena a dieťa, dve deti a dvaja dospelí – muž a žena, z nich najfrekventovanejšiu skupinu, ako sa zdá, tvoria hroby,  

v ktorých boli najmä menšie deti uložené do hrobu s dospelou ženou. V hrobe 6-7 bez inventára na pohrebisku 

Törökszentmiklós-Surján bolo v rámci spoločnej hrobovej jamy pri dolných končatinách dospelej ženy pochovanej 

v skrčenej polohe na pravom boku uložené dieťa, čím sa tak stráca spolupatričnosť oboch jedincov (Csalog – 

Kisfaludi, 1985, 309). Aj v dvojhrobe 19 na pohrebisku Nyáregyháza bolo k staršej žene vo veku maturus umies-

tnené malé dieťa – dojča vo veku 0 – 1 rok (Kisfaludi, 2004, 169). Ak vylúčime možnosť, že žena rodila už v po-

kročilom veku (minimálne 50 rokov) a ide tak o dvojhrob matky a dieťaťa, a zároveň vychádzame aj zo samotnej 

polohy detského skeletu, tak potom jednou z možných interpretácií vzťahu medzi oboma jedincami je buď priamy 

príbuzenský vzťah napríklad na úrovni starý rodič a vnúča, alebo medzi oboma pochovanými nebol žiaden prí-

buzenský vzťah. V takom prípade mohlo byť uloženie oboch zomrelých do spoločného hrobu vyvolané ich sú-

časným úmrtím. Na základe jednoduchej hrobovej výbavy (ibidem, tab. 9: 12 – 15) sa variant obetovania dieťaťa 

zdá ako nanajvýš nepravdepodobný a podľa všetkého dieťa, rovnako ako žena, zomrelo prirodzenou smrťou. 

Naopak, kostrové pozostatky detí, z ktorých sa spravidla zachovali len lebky, boli v hroboch 161 a 190 na po -

hrebisku Tápiószele nájdené v blízkosti tvárovej časti lebiek a horných končatín žien pochovaných v skrčenej 

polohe na pravom či ľavom boku, čo evokuje uloženie detí na hruď žien (Párducz, 1966, 50, 52). Nie je tak vy-

lúčené, že ide o dvojhroby matiek a ich detí, v prípade ktorých, ak išlo o pohreby novorodencov, tak ženy zomreli 

pri pôrode a následne zomreli aj deti, alebo ak by išlo už o väčšie deti, tak príčinou ich súčasného úmrtia s dospe-

lými mohli byť rôzne tragické okolnosti. Posúdiť mieru príbuzenských vzťahov medzi oboma pochovanými 

však v značnej miere sťažuje absencia nielen základných antropologických určení najmä veku jedincov, ale aj 

analýzy DNA. Na poslednom spomenutom pohrebisku boli v dvojhrobe 446a, b dve deti pochované v skrčenej 

polohe na pravom boku, s hlavou orientovanou v smere ZJZ, pričom v zásype hrobovej jamy sa vraj zistili bližšie 

nešpecifikované zvyšky spálených kostí (ibidem, 78).  

Menej časté sú v hodnotenom súbore kostrové hroby s pohrebmi troch jedincov, ktorých telá boli súčasne ulože-

né v priestore spoločnej hrobovej jamy. Ako príklad môžeme uviesť kostrový hrob 32 na pohrebisku Nyáregyháza,  

v ktorom boli podľa určenia antropológa pochovaní traja dospelí jedinci – jeden muž a dve ženy. Inventár hrobu 

vykazuje tak typicky ženské, ako aj mužské atribúty, ktoré sa zdajú byť mierne v prevahe (Kisfaludi, 2004, 171, 

tab. 12: 2 – 11).  

                                                                 
343 Pravdepodobne rovnaké konštatovania sa môžu vzťahovať aj na pomerne bohatý kostrový dvojhrob 40 na pohrebisku Nyáre-

gyháza, porušený mladším osídlením z doby rímskej. Kostrové pozostatky dospelého muža a ženy boli rozhádzané na dne 
priestrannej pravouhlej hrobovej jamy a kým inventár muža pozostával z početných príloh (šesť bronzových hrotov šípov, 
kamenný brúsik, železný nôž, fragmenty dutých železných tyčiniek neznámej funkcie), tak ženu bolo možné indentifikovať 
iba na základe dvoch praslenov a nepočetných hlinených korálikov. Na osobitné postavenie pochovaných osôb ukazujú aj 
početné črepy z rôznych nádob, vrátane vyrobených na kruhu (Kisfaludi, 2004, 172, tab. 14, 15: 1 – 8).  
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6.4.2. Žiarové dvoj- a viachroby 

Keďže žiarové hroby, s výnimkou šiestich hrobov z Chotína IB, neboli podrobené antropologickej analýze,  

spoľahlivo identifikovať spoločné hroby dvoch či dokonca viacerých žiarovo pochovaných jedincov bez použitia 

antropologických metód je veľmi ťažké, dokonca až nemožné. Isté indície, naznačujúce možný výskyt takýchto 

žiarových dvojhrobov či viachrobov v podmienkach vekerzugskej kultúry, nám poskytuje jednak spôsob uloženia 

kremačných zvyškov v priestore hrobovej jamy, ktoré boli umiestnené vo dvoch či troch keramických nádobách, 

alebo časť z nich bola deponovaná v keramickej urne a časť umiestnená vedľa nej či rozptýlená v zásype hrobovej 

jamy,
344

 jednak zmiešaný charakter hrobového inventára, ktorý pozostával zo vzájomnej kombinácie jednoznač-

ných mužských a ženských atribútov. Preto minimálne pri dvoch žiarových hroboch z Chotína IA, konkrétne 

hroboch 39/53 a 110/54, môžeme predpokladať možný spoločný hrob osôb mužského a ženského pohlavia 

(pozri podkapitolu 5.3.). Ani v jednom zo šiestich antropologicky určených žiarových hrobov z Chotína IB neboli 

preukázateľne zistené pozostatky dvoch či viacerých jedincov. Zreteľný zmiešaný charakter príloh pozorujeme 

napríklad aj v hrobe 90 na pohrebisku Törökszentmiklós-Surján s rozptýlenými kremačnými zvyškami v priestore 

hrobovej jamy. Vzájomná kombinácia bronzového krížového kovania tulca na šípy s kamenným brúsikom so zá-

vesným otvorom a niekoľkých železných a bronzových šupín z panciera jasne ukazuje na dospelého muža, zatiaľ 

čo spoluvýskyt troch bronzových náramkov a páru bronzových pozlátených hadovitých záušníc, doplnených o hli-

nené koráliky je typická výlučne pre dospelé ženy (Csalog – Kisfaludi, 1985, 315, obr. 5: 6 – 15). Môžeme tak 

usudzovať, že v podobných hroboch boli fyzicky pochovaní buď dvaja jedinci, alebo len jeden z nich a na sym-

bolickú prítomnosť druhého, pravdepodobne ženy, ukazujú iba nálezy. Keďže však antropologické vyhodnotenia 

týchto hrobov zatiaľ chýbajú, naše domnienky tak môžu ostať iba na úrovni hypotéz. Rovnako v rovine hypotéz 

ostáva aj charakter hrobu 49-50 na pohrebisku Vámosmikola-Istvánmajor, ktorý podľa M. Párducza a G. Laczusa 

možno priradiť k žiarovému dvojhrobu (Laczus – Párducz, 1969, 223 n.). Vo východnej polovici spoločnej hro-

bovej jamy boli pod črepmi hrnca deponované spálené ľudské kosti, označené ako pohreb 49 a pod nimi a dvoma 

kameňmi boli uložené ďalšie spálené kostrové zvyšky spolu s črepmi niekoľkých nádob (pohreb 50). Keďže kos-

trový materiál z pohrebiska Vámosmikola-Istvánmajor nebol podrobený antropologickej analýze a inventár oboch 

„pohrebov“ pozostával iba z keramických príloh, nemožno sa v danom prípade spoľahlivo vyjadriť k  možnej 

prítomnosti dvoch pohrebov v rámci spoločnej hrobovej jamy. 

Špecifickým a v podmienkach oboch hodnotených pohrebísk jedinečným je nepochybne žiarový dvojhrob 

74a, b/62 na pohrebisku Chotín IB, v ktorom kremačné zvyšky dvoch pochovaných jedincov, na základe príloh 

pravdepodobne ženského pohlavia, neboli rozptýlené v zásype spoločnej hrobovej jamy, ale boli deponované do 

dvoch rozmerovo a tvarovo identických jám nepravidelného kruhového pôdorysu s priemerom 100,0 cm, navzá-

jom od seba oddelených iba 10,0 cm hrubou vrstvou žltého piesku (obr. 129). Na základe uvedených nálezových 

okolností, ako aj na základe zloženia inventára oboch hrobov je zrejmé, že ide o súčasné pohreby, keď obaja jedinci 

boli do hrobov uložení v rovnakom čase.  

Spoločné hroby dvoch či dokonca troch žiarovo pochovaných 

jedincov boli na ostatných pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo 

východnom Maďarsku antropologicky spoľahlivo zachytené len 

v nanajvýš malom prípade nálezových celkov. Týka sa to naprí-

klad dvoch hrobov na pohrebisku Tápiószele. V hrobe 3/1938,  

v ktorom sa nachádzalo veľké množstvo kremačných zvyškov 

a vrstva popola dosahovala hrúbku 20,0 – 30,0 cm (Párducz, 

1966, 37, tab. 11: 7a-b, 17: 1, 23: 5, 6), boli podľa určení antropo-

lógov pochovaní buď dvaja jedinci, a to mladá žena vo veku 15 – 

25 rokov a nedospelý jedinec vo veku 12 – 14 rokov, alebo až 

traja jedinci, vrátane staršieho muža vo veku 40 – 50 rokov (Fóthi 

– Berner – Évinger, 2006, 68 n., tab. 1). Charakter inventára, 

ktorý pozostával iba zo železného hrotu kopije a dvoch celých nádob, však ukazuje skôr na hrob jedného jedinca 

ako na dvoj- či dokonca viachrob. Ak sú však určenia antropológov správne, nie je vylúčené, že traja jedinci po-

chovaní v hrobe 3 boli príbuznými a zomreli počas nejakej tragickej udalosti. Rovnako však nemôžeme vylúčiť 

ani možnosť, že medzi nimi neexistovali žiadne príbuzenské väzby a len z dôvodu smrti v rovnakom čase tak boli 

pochovaní do spoločného hrobu. Presnejšie sa vyjadriť k tejto otázke nám, na rozdiel od kostrových hrobov, ne-

umožňuje ani sledovanie ich vzájomnej polohy v priestore hrobu. Rovnako veľké množstvo drobných kalcinova-

                                                                 
344 Tu na základe charakteru hrobovej výbavy môžeme uvažovať o možnosti, že spolupochované osoby boli buď rovnakého po-

hlavia, keď inventár hrobu je charakteristický len pre jedno pohlavie, teda nevykazuje tzv. zmiešaný výskyt, alebo rôzneho 
pohlavia. Na druhú možnosť ukazuje výskyt predmetov zmiešaného charakteru. O existencii zvyku pochovávať na pohre-
biskách vekerzugskej kultúry do spoločného hrobu viac osôb rovnakého pohlavia či dokonca veku svedčia aj početné 
kostrové dvoj- a viachroby (pozri podkapitolu 6.4.1.).  

 

Obr. 129 Chotín IB. Žiarový dvojhrob 74a, b/62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



272 

ných kostí uložených na ploche s priemerom 30,0 cm sa zistilo v hrobe 70/1938 (Párducz, 1966, 42, tab. 14: 18, 19, 

25: 12 – 14) s dvoma pochovanými ženami vo veku 30 – 40 a 20 – 30 rokov (Fóthi – Berner – Évinger, 2006, 70 n., 

tab. 1). Inventár hrobu tvorili dve neúplné železné ihlice, jeden praslen a tri celé nádoby. Hoci antropologické 

analýzy drvivej väčšiny žiarových hrobov z pohrebísk vekerzugskej kultúry doposiaľ chýbajú, nielen uvedené 

antropologicky určené žiarové hroby z Tápiószele, ale aj žiarové hroby so zmiešaným charakterom výbavy, ako 

napríklad z Chotína IA či z Törökszentmiklósa-Surján, ukazujú, že vo vekerzugskej kultúre sa uplatňoval zvyk po-

chovávať dvoch či viacerých jedincov do spoločného hrobu nielen kostrovo, ale aj žiarovo.
345

  

6.5. SYMBOLICKÉ HROBY (TZV. KENOTAFY)  

Na oboch sledovaných pohrebiskách sa okrem hrobov so zachovanými kostrovými pozostatkami jedincov po-

chovaných kostrovo alebo žiarovo vyskytli aj hroby, v ktorých kostrové zvyšky sa počas výskumu nezistili, resp. 

nezachytili. Pre väčšinu z nich, ktoré obsahovali prílohy, je nepochybné, že ide o špecifický typ hrobu – symbo-

lický hrob (tzv. kenotaf). Za všeobecne akceptovanú interpretáciu výskytu takýchto hrobov sa považuje to, že telo 

mŕtveho jedinca nemohlo byť z rôznych príčin uložené do hrobu, najčastejšie preto, že jeho telesné pozostatky  

sa nezachovali (smrť utopením či roztrhanie divou zverou) alebo jedinec zomrel ďaleko od domova, napríklad 

padol v boji a jeho telo nemohlo byť prepravené a tak pochované na mieste, vyhradenom pre regulárne pohreby 

členov jeho komunity (Furmánek, 1990, 71). Zložitejšou sa javí interpretácia a priradenie ku kenotafom hrobov 

bez zistených pozostatkov a akýchkoľvek nálezov.  

Na pohrebisku Chotín IA sa zistilo dokopy jedenásť hrobov bez zachovaných kostrových pozostatkov, čo pred-

stavuje až 2,9 % všetkých hrobov. Na základe tvarov pôdorysov jám, ako aj ich rozmerov vykazujú tieto hroby 

značné podobnosti buď s kostrovými, alebo so žiarovými hrobmi. Štyri hroby, a to 8/52, 10/52, 12/52 a 13/52 sa 

vyznačovali pre žiarové hroby typickou kruhovou pôdorysnou dispozíciou (obr. 130) a priemerom v rozpätí od 

30,0 cm (hrob 10/52) po 120,0 cm (hrob 13/52). Aj hrob 16/52 sa podobá na žiarové hroby, a to aj napriek tomu, 

že hrobová jama síce mala oválny tvar, no s malými, pre žiarové hroby príznačnými rozmermi (35,0 x 60,0 cm). 

Zaujímavé je, že s výnimkou hrobu 12/52 zásyp všetkých uvedených hrobov pozostával z piesku čiernej farby  

s primiešanými uhlíkmi. Nie je tak vylúčené, že kremačné zvyšky v týchto hroboch jednoducho neboli počas vý-

skumu v teréne zachytené, a to najmä vtedy, ak ich množstvo bolo veľmi malé, čo by mohlo naznačovať, že v hrobe 

bol žiarovo pochovaný nedospelý jedinec (malé dieťa či dojča). Len v prípade hrobu 12/52 je isté, že ide o sym-

bolický hrob, ktorého zásyp tvoril piesok svetlej farby bez prímesí uhlíkov. Hrobový inventár týchto „žiarových“ 

hrobov pozostával spravidla z keramických príloh, ktoré mohli predstavovať aj len jediné nálezy v hrobe. Pr í-

tomnosť hrnca v hroboch 10/52 a 16/52 bez ďalších sprievodných nádob či drobných predmetov evokuje urnový 

hrob (tab. 3: 7, 5: 11), pričom malý hrniec v hrobe 16/52 stál na dne hrobovej jamy. V hrobe 8/52 bol početný  

črepový materiál, vrátane nádob vyrobených na kruhu, a neúplná plochá kamenná podložka (tab. 3: 1 – 6).  

Všetky tri posledné spomenuté hroby patria na základe dosiahnutej hodnoty ich celkového sociálneho indexu 

k jednoducho vybaveným hrobom. Naopak, inventár hrobov 12/52 a 13/52, ktorý pozostával z jednoznačných  

ženských príloh v podobe kombinácie párovo nosených hadovitých záušníc a bronzového náramku a kombinácie 

praslenu a plochej kamennej podložky v hrobe 12/52 (tab. 4: 1, 4 – 6) a kombinácie tri hlinené pečatidlá – praslen – 

plochá kamenná podložka v hrobe 13/52 (tab. 4: 9, 11, 12, 14), zaraďuje oba hrobové celky k hrobom vyššej 

strednej vrstvy.  

Len na predmetoch z hrobu 12/52 pozorujeme stopy po ich značnej deformácii žiarom, ktoré svedčia o tom, 

že boli vystavené pôsobeniu ohňa, a tak nepriamo potvrdzujú predpoklad hypotetického priradenia daného hrobu 

k hrobom žiarovým. Pri zvyšných šiestich hroboch bez zistených kostrových zvyškov je nepochybná ich podob-

nosť s kostrovými hrobmi (hroby 106/53, 273/54, 290/54, 292/54, 294/54 a 296/54) (obr. 130). Dokladajú to  

jednak obrysy hrobových jám, vyznačujúce sa viac či menej pravidelným oválnym pôdorysom, jednak ich roz-

mery, ktoré sú v podmienkach daného pohrebiska štandardné práve pre hroby kostrové a bez výnimky tak môžu 

byť zaradené do druhej skupiny (od 100,0 cm po 145,0 cm), vyčlenenej na základe dosiahnutých hodnôt dĺžok 

(obr. 109).  

S výnimkou hrobu 296/54 bez inventára a hrobu 292/54 s priemernou výbavou, ktorá vykazuje jednoznačné 

ženské atribúty (prítomnosť hlineného pečatidla, tab. 89: 4), všetky zvyšné „kostrové“ hroby patria k jednoducho 

vybaveným. Okrem hrobov 273/54 a 292/54 s jedným drobným predmetom v inventári výbava „kostrových“ hro-

bov pozostávala takmer výlučne z keramických príloh, spravidla z jednej celej nádoby. Pri týchto hroboch však 

                                                                 
345 Na základe chýbajúceho antropologického vyhodnotenia pohrebiska Sanislău nie je celkom jednoznačné tvrdenie I. Németi 

(1982, 117, 141), podľa ktorého v žiarových hroboch s viacerými keramickými urnami v priestore jednej hrobovej jamy, 
konkrétne v hroboch 10-11 a 19-19A-20, boli na základe hrobovej výbavy uloženej v jednotlivých urnách a veľmi malých 
fragmentov spálených kostí pochovaní dospelí jedinci ženského pohlavia a nedospelí jedinci – deti.  
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nemôžeme vylúčiť ani možnosť pohrebu nedospelého jedinca – malého dieťaťa, ktorého kostrového pozostatky 

sa vplyvom nepriaznivých pôdnych pomerov nezachovali, resp. boli úplne strávené.  

 

 
 

Obr. 130 Chotín IA, IB. Symbolické hroby (tzv. kenotafy) 

 

Z hľadiska rozmiestnenia symbolických hrobov na ploche pohrebiska Chotín IA pozorujeme ich isté koncen-

trácie v niektorých kvadrantoch, kde vytvárajú trojice hrobov (plán 1). Zreteľné je to pri „kostrových“ hroboch 

292/54, 294/54 a 296/54 situovaných v kvadrantoch 15 a 16 a od seba navzájom vzdialených len 150,0 až 200,0 cm. 

Ďalšia kumulácia symbolických hrobov sa zistila v kvadrante 25, v ktorom sa nachádzajú „žiarové“ hroby 8/52, 

10/52 a 16/52, avšak tieto už vo väčších rozstupoch medzi sebou (400,0 – 800,0 cm). „Žiarový“ hrob 13/52 bol 

umiestnený jednak pod žiarovým hrobom 14/52 bez inventára, jednak v tesnej blízkosti kostrového dvojhrobu 

10a, b/52 s pochovanými dospelými ženami. Ani v jednom zo symbolických hrobov sa nezistili stopy po vnútornej 

úprave ich jám. Jedinou výnimkou sa môže javiť iba „kostrový“ hrob 106/53 s doloženým výskytom kameňov  

v priestore hrobovej jamy. Na jeho dne pri východnej stene bol zachytený zhluk piatich beztvarých kameňov, pri 

ktorých však nie je jasná ich súvislosť s možným prekrytím hrobu vrstvou kamenných blokov (hrob označený 

kameňmi) či s iným typom konštrukcie hrobovej jamy. Na základe chronologicky málo citlivého sprievodného 

inventára, pozostávajúceho takmer výlučne z keramických príloh, nemožno výskyt symbolických hrobov na po-

hrebisku Chotín IA presnejšie časovo ohraničiť.  

Podobne ako v Chotíne IA, aj deväť symbolických hrobov z Chotína IB (9,3 % prípadov) obsahovalo spra-

vidla iba črepy z nádob, zriedkavo celú nádoby či drobné predmety. Percentuálny podiel symbolických hrobov  

v rámci daného pohrebiska je trojnásobne vyšší ako v Chotíne IA a zároveň je nápadne vysoký aj v porovnaní  

s inými pohrebiskami vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku. Z hľadiska pôdorysnej dispozície ich hrobo-

vých jám tu môžeme rozlíšiť tri skupiny hrobov. Dva hroby, a to 28/61 a 32/61, s pomerne malými jamami ovál-

neho tvaru so šírkou od 90,0 po 100,0 cm a s dĺžkou od 100,0 cm po 120,0 cm nemožno spoľahlivo priradiť ani ku 

„kostrovým“, ani k „žiarovým“ hrobom (obr. 130). Prítomnosť veľkého hrnca ako jediného nálezu v hrobe 28/61 

evokuje možný urnový hrob. V oboch hroboch sa našli iba keramické prílohy, ktoré ich zaraďujú k jednoducho  

vybaveným hrobom.  

Až päť hrobov (30/61, 33/61, 45/61, 51/61 a 53/61) vykazuje značné podobnosti so žiarovými hrobmi, ktoré 

sa v prvom rade prejavili v kruhovej pôdorysnej dispozícii ich hrobových jám s priemerom v rozpätí od 60,0 cm po 

110,0 cm (obr. 130). Aj inventár týchto jednoducho vybavených hrobov pozostával výlučne z keramických prí-

loh, spravidla z jednej nádoby či črepov. Výnimkou je iba priemerne vybavený hrob 51/61 s inventárom typickým 
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pre hroby dospelých žien v podobe páru hadovitých záušníc, z ktorých jedna bola mierne deformovaná žiarom  

a na druhej sa zachovali zvyšky tenkej fólie z drahého kovu (tab. 104: 15, 16). Dva hroby, a to 37/61 a 48/61, sú 

svojou obdĺžnikovou pôdorysnou dispozíciou so zaoblenými rohmi, ako aj rozmermi hrobových jám blízke kos-

trovým hrobom (dĺžka 125,0 a 150,0 cm) (obr. 130). Ich inventár tvorili nepočetné drobné predmety v podobe 

ozdôb hrdla – korálikov, v hrobe 48/61 kombinované s črepmi z atypickej nádoby (tab. 98: 32, 99: 42 – 50). Po-

dobne ako v Chotíne IA, ani v Chotíne IB nemožno na základe chronologicky málo citlivých, predovšetkým ke-

ramických nálezov hroby bez zachovaných kostrových zvyškov presnejšie datovať.  

Priestorová analýza polohy jednotlivých symbolických hrobov na ploche pohrebiska Chotín IB ukázala ich  

umiestnenie, s výnimkou „kostrového“ hrobu 37/61, v okrajových častiach pohrebiska (plán 2). Takmer vše t-

ky „žiarové“ hroby sú situované v menšej skupine hrobov na južnom konci pohrebiska, oddelenej od hlavnej 

skupiny hrobov pomerne širokým prázdnym priestorom (kvadranty 3, 4, 5 a 8). Ďalšie zoskupenie symbolic-

kých hrobov tu pozorujeme na severovýchodnom okraji pohrebiska v navzájom susediacich kvadrantoch 24  

a 25.  

Výsledky analýzy hrobov bez zistených, resp. zachytených kostrových pozostatkov pochovaných jedincov na 

chotínskych pohrebiskách ukázali z hľadiska tvaru a rozmerov hrobových jám ich značnú podobnosť tak s kos-

trovými, ako aj so žiarovými hrobmi. Iba nepatrná časť z nich obsahovala aj drobné predmety, ktoré môžeme po-

važovať za jednoznačné atribúty práve dospelých žien. Pozoruhodné je tiež, že až 75 % týchto hrobov patrí na 

základe charakteru ich inventára k jednoducho vybaveným, jeden hrob neobsahoval žiaden inventár (5 % prípadov) 

a jeden z hrobov bol priemerne vybavený (5 % prípadov). Iba tri hroby, čo predstavuje len 15 % kenotafov, mô-

žeme priradiť k vyššej strednej vrstve a tvarom, ako aj rozmermi hrobových jám boli tieto hroby blízke hrobom 

žiarovým.  

Symbolické hroby ako špecifický typ hrobu sa zistili aj na iných pohrebiskách vekerzugskej kultúry, kde sa  

pôdorysné dispozície a rozmery ich jám na prvý pohľad taktiež ničím nelíšia od hrobov žiarových, ako ani kos-

trových (napríklad Tápiószele: Párducz, 1966; Abony: Polgár, 2007, 313 nn.; Békéscaba-Fényes: Párducz, 1943, 

50 n.; Szentes-Vekerzug: Párducz, 1955, 11 n.). Zaujímavým zistením však je, že ich percentuálny podiel je na 

väčšine pohrebísk vekerzugskej kultúry zreteľne menší než na chotínskych pohrebiskách. Problémom týchto hro-

bov je však ich nie celkom isté priradenie ku kenotafom, najmä ak ide o hroby porušené, a nie je tak vylúčené, že 

výskyt takýchto hrobov na pohrebiskách vekerzugskej kultúry súvisí jednak s nesprávnou metodikou výskumu 

najmä na starších pohrebiskách, jednak s nesprávnou interpretáciou nálezových okolností. Je to zrejmé najmä na 

tých pohrebiskách, kde je značne vysoký percentuálny podiel hrobov, ktoré autori výskumu či publikácie označili 

ako symbolické. Zvýšený výskyt kenotafov, resp. hrobov bez zistených kostrových pozostatkov zaznamenávame 

napríklad na pohrebisku Békéscaba-Fényes, kde bolo preskúmaných až deväť takýchto hrobov, čiže až 11,7 % 

hrobov (Párducz, 1943, 50 n.) alebo na pohrebisku Vámosmikola-Istvánmajor, kde ľudské kosti neboli zistené až 

v siedmich hroboch, čo predstavuje až 13 % prípadov (Párducz, 1969a, 228). Naopak, na pohrebiskách Tiszavasvá-

ri-Csárdapart a Tiszavasvári-Dósza-telep bolo zachytených iba po jednom symbolickom hrobe, čo predstavuje 

iba 1,9 %, resp. 1,6 % všetkých na oboch pohrebiskách zachytených hrobov (Kemenczei, 2009, 142, 152). Takmer 

identické percentuálne zastúpenie kenotafov vykazuje aj nedávno preskúmané pohrebisko na lokalite Abony, kde 

sa vyskytli tri symbolické hroby, čo predstavuje iba 1,8 % všetkých zachytených hrobov (Polgár, 2007, 313 nn.). 

Aj na pohrebisku Tápiószele je počet kenotafov pomerne malý a tvorí tu len 2,9 % všetkých hrobov (Párducz, 

1966, 82). Na pohrebisku Nyáregyháza boli zistené dva kenotafy (hroby 7 a 48), ktoré podobne ako väčšina sym-

bolických hrobov v Chotíne IA a IB obsahovali len keramické prílohy v počte od dvoch do troch nádob (Kisfaludi, 

2004, 168, 173, tab. 5: 14, 17: 5 – 7). Podobné konštatovania týkajúce sa zloženia hrobového inventára kenotafov 

platia aj pre ostatné pohrebiská vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku, ktorých inventár spravidla po-

zostával iba z keramiky, alebo bol občas doplnený malým počtom drobných predmetov, predovšetkým korálikmi 

(napríklad Tiszavasvári-Dózsa-telep: Kemenczei, 2009, tab. 107: 19 – 21; Vámosmikola-Istvánmajor: Laczus – 

Párducz, 1969, 220 n., 226, tab. 54: 10 – 14, 59: 2, 3, 6, 7, 8, 58: 10; Törökszentmiklós-Surján: Csalog – Kisfa-

ludi, 1985, 309, 315; Szentes-Vekerzug: Párducz, 1954, 36; 40 n., obr. 20: 1 – 3, 26: 4, 12, tab. 30: 15, 17 – 19; 

1955, 6, 9, tab. 8: 5). Výnimkou sú napríklad hrob 78 na pohrebisku Alsótelekes-Dolinka, jediný spoľahlivo do-

ložený hrob bez kostrových pozostatkov, ktorý obsahoval okrem fragmentu železnej tyčinky, pravdepodobne  

ihlice, dva železné nože a bronzové nákončie pošvy (Patay, 1961, 36 n., tab. 5: 11, 12, 22, obr. 10), ako aj hrob 

52 na pohrebisku Tiszavasvári-Csárdapart s dvoma železnými nožmi a neúplným železným hrotom kopije (Ke-

menczei, 2009, 157, tab. 125: 13, 15 – 17). Výbava oboch hrobov je typická pre dospelých jedincov mužského 

pohlavia. Naopak, mimoriadne bohatý inventár z hrobu 23 na pohrebisku Nyáregyháza, v ktorom neboli zachytené 

žiadne kostrové pozostatky, bezpečne ukazuje na dospelú ženu (dva bronzové náramky s vnútorným priemerom 

okolo 6,0 cm, hadovitá záušnica, korálik, schránky mäkkýšov z rodu Cypraea, železná ihlica, praslen: Kisfaludi, 

2004, 170, tab. 10: 6 – 13) a na základe početnosti príloh ide v podmienkach vekerzugskej kultúry bezpochyby  

o jeden z najbohatších symbolických hrobov. Zaujímavé je, že hroby bez zistených kostrových zvyškov na po-

hrebisku Vámosmikola-Istvánmajor sa od ostatných neodlišovali ani vonkajšou úpravou jám, pretože takmer všetky 
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boli buď prekryté vrstvou kameňov, alebo kamene ohraničovali obrysy jám (Laczus – Párducz, 1969, 220 n., 226). 

Ani na jednom z pohrebísk vekerzugskej kultúry nemožno spoľahlivo doložiť zvyk nahrádzať telo ľudského je-

dinca telom zvieraťa, ako to sporadicky pozorujeme pri symbolických hroboch zo staršej doby bronzovej (naprí-

klad Mýtna Nová Ves – hrob 6 alebo Veľký Grob – hrob 50: Bátora, 1999, 73). Pozoruhodným v danom ohľade 

je čiastočne porušený žiarový hrob 33 na pohrebisku Bučany, na ktorého dne boli zachytené iba spálené zvieracie 

kosti, avšak na základe nálezových okolností nie je zrejmé, či boli do hrobu deponované ako mäsité prídavky, 

alebo ide o žiarový hrob zvieraťa, či špecifický symbolický hrob (Bujna – Romsauer, 1983, 290, 303).  

6.6. HROBY S TELOM KOŇA 

K zriedkavým formám pochovávania na pohrebiskách vekerzugskej kultúry nepochybne patria hroby s telom 

koňa. V rámci oboch hodnotených pohrebísk môžeme tieto hroby rozdeliť do dvoch kategórií na základe polohy 

koňa vo vzťahu k pohrebu ľudského jedinca. Prvú kategóriu reprezentujú hroby s osamoteným telom koňa, v kto-

rých zvyšky koňa boli uložené do samostatnej jamy. Druhú kategóriu hrobov môžeme považovať za osobitný typ 

dvojhrobov, keď do spoločnej hrobovej jamy boli umiestnené pozostatky ľudského jedinca a spolupochovaného 

koňa. V rámci týchto kategórií môžeme následne vyčleniť niekoľko typov hrobov podľa spôsobu deponovania 

tiel koní (napríklad hroby s celým telom koňa, hroby s lebkou a kosťami končatín, hroby s lebkou koňa). Obe  

kategórie hrobov môžeme vyhodnotiť z rovnakých aspektov, aké sme sledovali aj v súbore kostrových a žiarových 

hrobov s pochovanými ľudskými jedincami. 

6.6.1. Hroby s osamoteným telom koňa 

Na pohrebisku Chotín IA bolo zachytených osem a v Chotíne IB dva samostatné hroby s osamoteným telom 

koňa. Terénna dokumentácia k obom pohrebiskám však obsahuje jednak len neúplné informácie o hroboch koní 

deponovaných v samostatných jamách, jednak nálezové situácie, predovšetkým poloha hrobu na ploche pohrebiska, 

tvar a rozmery hrobovej jamy a uloženie skeletu koňa boli zaznamenané len pri časti týchto hrobov. V nálezovej 

správe k pohrebisku Chotín IA nie sú uvedené žiadne údaje o troch hroboch s osamoteným telom koňa, konkrétne  

o hroboch 8/1953, 9/1953 a 10/1953. K týmto hrobom chýbajú aj údaje o ich presnej polohe v areáli pohrebiska, 

preto neboli zahrnuté do nasledujúcej analýzy. Hroby koní, označené autorom výskumu číslom 3/1953 a 4/1953, 

boli súčasťou dvojhrobov 40/53 a 121/53. V absolútnej väčšine neboli k týmto hrobom vyhotovené  kresebné 

dokumentácie (s výnimkou hrobov 3/53 a 4/53) a v archíve Archeologického ústavu SAV v Nitre nie sú uložené ani 

ich fotografie.
346

 O niečo priaznivejšia je situácia na pohrebisku Chotín IB, kde z oboch hrobov s osamoteným 

telom koňa bola vyhotovená aspoň kresebná dokumentácia. Kostrové zvyšky koní z oboch pohrebísk neboli ani  

v jednom prípade podrobené archeozoologickej analýze, preto sa nemožno vyjadriť nielen k pohlaviu, veku a k typu 

koní, ale ani k ich zdravotnému stavu či dokonca k spôsobu ich usmrtenia.  

Zo siedmich hodnotených hrobov pochádzajú iba nespálené kostry koní. Na základe opisu nálezových situácií 

je zrejmé, že do hrobov z Chotína IA boli deponované celé kostry koní, kým v hrobe 22/61 z Chotína IB bolo  

nájdená iba lebka a kosti končatín koňa v anatomickej polohe. Hrob 18/61 bol porušený, preto sa nemožno spo-

ľahlivo vyjadriť k spôsobu uloženia tela koňa, z ktorého sa zachovali lebka, stavce chrbtice a kosti končatín roz-

hádzané po dne hrobovej jamy (obr. 131). Nie je tak vylúčené, že aj v tomto hrobe sa pôvodne nachádzala kom-

pletná kostra koňa. Hrob 18/61 je špecifický aj tým, že do dna hrobovej jamy v jej južnom rohu bola vyhĺbená až 

85,0 cm hlboká jamka kruhového tvaru s priemerom 60,0 cm, ktorej zásyp tvoril piesok čiernej farby. Keďže obsah 

jamky nebol podrobený antropologickej analýze, nie je zrejmé, či ide o jamkový žiarový hrob ľudského jedinca, 

tak ako je to v prípade žiarového hrobu 40/53 z Chotína IA, alebo prítomnosť jamky v hrobe súvisela s rituálnym 

použitím ohňa v priebehu pohrebu (pozri podkapitolu 6.8.4.). Keďže sa v hrobe našli keramické prílohy v podobe 

črepov z veľkej nádoby, pravdepodobne z vázy (tab. 93: 32), na základe ktorých je zrejmé, že bola do hrobu pô-

vodne uložená viac-menej ako celá, príp. poškodená a v ostatných hroboch s osamoteným telom koňa sa spravidla 

nevyskytol žiaden inventár (s výnimkou hrobu 7/53), predpokladáme, že v prípade hrobu 18/61 boli do spoločnej 

jamy deponované kremačné zvyšky ľudského jedinca a telo koňa. Na základe zachovaných kostrových zvyškov 

koní môžeme v rámci kategórie hrobov s osamoteným telom koňa vyčleniť dva spôsoby deponovania tiel koní,  

a to hroby s kompletnou kostrou koňa a hroby s lebkou a kosťami končatín koňa.  

                                                                 
346 V katalógu M. Dušeka (1966, tab. 65: 5) je publikovaná čiernobiela fotografia hrobu koňa 9/53 z Chotína IA a vo výstavných 

priestoroch Podunajského múzea v Komárne sa nachádza ďalšia existujúca, doteraz nepublikovaná čienobiela fotografia 
kostrového hrobu 121/53 z Chotína IA so spolupochovaným koňom (hrob koňa 4/53), zhotovená podľa negatívu z archívu 
Archeologického ústavu SAV v Nitre.  
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Obr. 131 Chotín IB. Hroby s osamoteným telom koňa 

6.6.1.1. Hroby s kompletnou kostrou koňa 

V súbore hrobov s kompletnou kostrou koňa máme k dispozícii s výnimkou hrobu 6/53 údaje nielen o spôsobe 

uloženia skeletu, ale aj o orientácii tela koňa, ktoré ukazujú na pomerne značnú variabilitu hodnotených znakov. 

V hroboch 1/52, 5/53 a 7/53 boli kone deponované v polohe na ľavom boku, pričom predné končatiny koňa z hrobu 

1/52 boli vystreté a zadné skrčené. Lebka bola uložená na sánke podobne ako pri koňovi z hrobu 22/61 z Chotína 

IB. Zdá sa, že dno jamy hrobu 7/53 bolo zošikmené, pretože lebka koňa bola nájdená vyššie než ostatné kosti . 

Špecifický spôsob uloženia tela koňa pozorujeme v hrobe 2/53, v ktorom bol kôň umiestnený na chrbte, s konča-

tinami smerom nahor. Orientácia tiel koní je nejednotná, prevažuje orientácia hlavou na severozápad. Môžeme 

tak konštatovať, že pri orientácii tiel koní táto nekorešponduje s orientáciou tiel ľudských jedincov (Z – V), ktorá 

je v podmienkach daného pohrebiska štandardná. Nálezy keramických črepov sa našli iba v hrobe 7/53.  

Kým v prípade hrobov so spolupochovaným telom koňa je vzťah k ľudským jedincom pochovaným v priestore 

spoločnej hrobovej jamy zrejmý, odlišnú situáciu pozorujeme pri hroboch koní deponovaných v samostatných 

jamách. Na základe priestorovej analýzy pohrebiska Chotín IA (plán 1), v rámci ktorej bola hodnotená nielen 

poloha jednotlivých hrobov koní v samostatných jamách na ploche pohrebiska, ale aj situovanie týchto hrobov  

voči hrobom s pohrebmi ľudí, sme dospeli k nasledujúcim zisteniam. Presná poloha hodnotených nálezových  

celkov je na základe údajov z terénnej dokumentácie známa iba pri hroboch 1/52 v kvadrante 38, 5/53 v kvadrante 

51 a 6/53 v kvadrante 41. Okolo hrobu koňa 1/52 je nápadný voľný priestor od 150,0 cm do 200,0 cm. Najbližšie 

k nemu, vo vzdialenosti 150,0 cm sa nachádzal kostrový hrob 31/52 s pochovanou dospelou ženou vo veku adultus 

– maturus, s polohou horných končatín neobvyklou v podmienkach daného pohrebiska (pozri podkapitolu 6.3.2.4.3.). 

Nad týmto hrobom bol umiestnený objekt – žiarovisko. Ostatné hroby v jeho okolí boli umiestnené vo vzdiale-

nosti od 200,0 cm do 250,0 cm a ide o kostrové hroby 20/52, 21/52, 39/52 a 186/53 a o dva žiarové hroby 17/52 

a 79/54. Pohlavie a vek jedincov boli antropologicky určené iba v prípade štyroch hrobov, v ktorých boli uložené 

kostrové pozostatky troch dospelých žien a jedného dospelého muža. Jedinec pochovaný v hrobe 186/54 bol prav-

depodobne nedospelý – dieťa. Je tak zrejmé, že hrob koňa bol obkolesený takmer výhradne hrobmi dospelých 

osôb, ale nemožno ho spojiť s pohrebom konkrétneho jedinca. Všetky hroby, s výnimkou kostrového hrobu 20/52  

z vyššej strednej vrstvy, sa vyznačovali jednoduchou výbavou (pozri kapitolu 7). Zaujímavé je tiež, že hrob koňa 

1/52 sa nachádzal iba 500,0 cm od samostatného žiaroviska II, ktoré bolo umiestnené v priestore ohraničenom 

priekopou a z ktorého pochádzajú dva zuby koňa. Aj okolo hrobu koňa 5/53 sa zistil voľný priestor, pričom všetky 

hroby v jeho najbližšom okolí boli kostrové (skupina hrobov 131/53, 132/53, 139/53 a 140/53; hroby 133/53,  

141/53, 142/53, 150/53, 151/53 a 154/53). Dva hroby neobsahovali žiaden inventár a s výnimkou hrobov 131/53 

a 142/53 s priemernou výbavou zvyšné hroby patria k jednoducho vybaveným. Ani v jednom z uvedených hrobov 

nebol pochovaný dospelý muž, pričom z ôsmich jedincov s určeným pohlavím a vekom bolo päť žien a traja ne-

dospelí vo veku infans a juvenis. Rovnako ako pri hrobe koňa 1/52, ani tu nebolo možné zachytiť priamu súvislosť 

s konkrétnym hrobom ľudského jedinca v jeho najbližšom okolí. V tesnej blízkosti hrobu koňa 6/53 boli situova-

né dva kostrové hroby 172/53 a 183/53, oba bez inventára. Kým v hrobe 172/53 bola pochovaná staršia žena vo 

veku maturus, v hrobe 183/53, naopak, dospelý muž. Vo vzdialenosti len necelých 100,0 cm sa nachádzal ešte 

kostrový hrob 173/53, v ktorom bol opäť pochovaný starší jedinec vo veku maturus, pravdepodobne mužského 

pohlavia. Zdá sa tak, že v najbližšom okolí hrobu koňa 6/53 sa koncentrovali len hroby starších jedincov vo veku 

maturus, ktoré buď neobsahovali žiaden inventár, alebo patria k jednoducho vybaveným.  
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Sumarizujúc uvedené zistenia, môžeme konštatovať, že na pohrebisku Chotín IA nemožno na základe priesto-

rovej analýzy, sociálneho statusu a biologických parametrov ľudských jedincov pochovaných v hroboch v okolí 

hrobov koní v samostatných jamách doložiť žiaden priamy súvis hrobov koní v samostatných jamách jednak 

s osobami s vysokým sociálnym statusom, predovšetkým bojovníkov – jazdcov, jednak iba s určitou vekovou 

kategóriou ľudských jedincov. Drvivá väčšina hrobov patrí k jednoducho vybaveným, príp. neobsahuje žiaden 

inventár a jedinci v nich pochovaní boli spravidla dospelí, pričom tu pozorujeme prevahu osôb ženského pohla-

via. Pozoruhodným sa tiež javí minimálne zastúpenie v súbore hrobov obkolesujúcich hroby koní jednak detských 

jedincov, ktorí boli zistení len v blízkosti hrobu koňa 5/53, jednak žiarových hrobov, umiestnených iba do prie-

storu okolo hrobu koňa 1/52.  

Na ostatných pohrebiskách vekerzugskej kultúry boli hroby s kompletnými kostrami koní spoľahlivo doložené 

len na pohrebiskách Szentes-Vekerzug (hroby 5, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 32, 36, 139, 146, 151: Csallány – 

Párducz, 1944 – 1945, 106 n.; Párducz, 1952, 144 nn., tab. 42: 1, 2, 50: 1, 2, 52: 1, 2, 58: 1, 2; 1954, 26 n., 32 n., 

obr. 2, 3, 9, 10; 1955, 8 nn., obr. 2: 1), Csanytelek-Újhalastó (hrob 111: Galántha, 1981, 50),
347

 Muhi-Kocsma-

domb (kôň uložený medzi hrobmi 26 a 28: Hellebrandt, 1996 – 1997, 128, obr. 31: 8) a Tiszavasvári-Csárdapart 

(hrob 2: Kemenczei, 2009, 152, obr. 4: 2), avšak väčší súbor hrobov koní, presnejšie pätnásť hrobov, pochádza 

len zo Szentesa-Vekerzug.
348

 Tu sa ako na jedinom z pohrebísk vekerzugskej kultúry vyskytli aj dvojhroby koní, 

resp. hroby s dvoma skeletmi koní deponovanými v priestore spoločnej hrobovej jamy (hroby 12, 13 a 22: Párducz, 

1952, 144 nn.; 1954, 27). Na rozdiel od hrobov z Chotína IA, ako aj väčšiny hrobov z východného Maďarska boli 

jedine kone zo Szentesa-Vekerzug do hrobov deponované zauzdené, v dvojhroboch 12 a 13 dokonca so súčas-

ťami štvorkolesového voza (Párducz – Csallány, 1944 – 1945; Párducz, 1952; 1954; 1955). Kým jedine hrob 2 

na pohrebisku Tiszavasvári-Csárdapart patrí do skupiny spoločných hrobov žiarovo pochovaného ľudského jedinca 

a nespáleného tela koňa, tak ostatné uvedené hroby môžeme zaradiť do skupiny hrobov koní v samostatných ja-

mách. Z hľadiska zastúpenia a charakteru príloh, predovšetkým súčastí konských postrojov, boli v sledovanom 

súbore rozpoznané tri typy hrobov podľa klasifikácie W. M. Wernera (1988, 4 n.), presnejšie hroby nezauzdených 

koní (bez zubadiel), hroby zauzdených koní a hroby zauzdených koní so súčasťami voza. Ako sme už spomenuli, 

posledné dva typy hrobov sú zastúpené len na pohrebisku Szentes-Vekerzug. Absencia nálezov vo väčšine hro-

bov z hodnoteného súboru neumožňuje ich presnejšie chronologické zaradenie v rámci vývoja vekerzugskej 

kultúry. Výnimkou sú iba hroby koní so súčasťami konských postrojov (zubadlá, faléry a prevliečky) a súčasťami 

vozov na pohrebisku Szentes-Vekerzug, ktoré môžeme rámcovo datovať do 6. až prvej polovice 5. stor. pred Kr., 

hoci prevažná časť hrobov patrí do stupňa HD3 (Kozubová, 2011a, 76 n., 84).  

6.6.1.2. Hroby s lebkou a kosťami končatín koňa 

Podľa kresebnej dokumentácie – nákresu jamy hrobu 22/61 z Chotína IB bola zjavne neúplná kostra koňa ulo-

žená v skrčenej polohe na ľavom boku tak, že lebka orientovaná smerom na západ nebola umiestnená na ľavej 

spánkovej kosti, ale na sánke. Hrobová jama sa v podmienkach daného pohrebiska vyznačuje štandardnou obdĺž-

nikovou pôdorysnou dispozíciou so zaoblenými rohmi (obr. 131). Pri kostre koňa sa nenašiel žiaden inventár. Pri 

interpretácii uvedených nálezových situácií prichádzajú do úvahy dve možnosti. Neúplný stav zachovania kon-

ského skeletu bol spôsobený buď nepriaznivými pôdnymi podmienkami v hodnotenej lokalite a chýbajúce časti 

skeletu boli len strávené, alebo bolo do hrobu uložené vypchaté tela koňa, z ktorého sa predtým odstránili niektoré 

jeho časti, a to hrudný kôš s chrbticou a s vnútornosťami. Tiež nevylučujeme previazanosť tohto hrobu s nálezom 

piatich konských rebier v kostrovom hrobe 49/61 s pochovaným dospelým mužom (pozri ďalej). Podobný spô-

sob deponovania tiel koní ako v hrobe 22/61 síce nie je na ostatných pohrebiskách vekerzugskej kultúry spoľahlivo 

doložený, ale je s veľkou pravdepodobnosťou zachytený na pohrebisku Szentlőrinc v juhovýchodnom Zadunajsku. 

Aj tu sa v šiestich hroboch v samostatných jamách našli kosti lebky a končatín koňov v anatomickej polohe, ulo-

žených spravidla v extrémne skrčenej polohe na ľavom boku (hroby 48, 51, 52, 58, 60 a 61: Jerem, 1968, 169, 

171, obr. 10, 11, 12, 13). Špecifický je hrob 58, ktorý obsahoval zvyšky tiel až troch koní (ibidem, 171, obr. 11). 

S výnimkou hrobov koní 48 a 51, ktoré neobsahovali žiadne nálezy, boli zvyšné kone zauzdené a konský postroj 

bol kompletný, čiže pozostával nielen zo zubadla, ale aj z ozdôb ohlávky uzdy (ibidem, obr. 26: 52, 28: 58, 60, 

61). Sprievodné nálezy z týchto hrobov umožňujú ich zaradenie do neskorohalštatského (prvá polovica 5. stor. 

pred Kr.) a pravdepodobne aj do včasnolaténskeho obdobia (Kozubová, 2011a, 79, 83). 

Hrob koňa 22/61 spolu s ďalším hrobom koňa 18/61 (vo vzdialenosti od neho iba 50,0 cm), pri ktorom nevy-

lučujeme možnosť, že ide o dvojhrob žiarovo pochovaného ľudského jedinca a spolupochovaného koňa, boli  

umiestnené v centrálnej časti určitej kumulácie hrobov na južnom okraji pohrebiska, ktorá bola od zvyšku po-

                                                                 
347 V hrobe 71 bola uložená kompaktná kostra koňa bez lebky (Galántha, 1981, 50, obr. 10). 
348 Nejasná je nálezová situácia v prípade hrobu 168 na pohrebisku Tápiószele, v ktorom podľa fotografickej dokumentácie 

bola pravdepodobne uložená kompaktná kostra koňa bez lebky (Párducz, 1966, 51, 84, tab. 34: 3). 
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hrebiska oddelená prázdnym priestorom širokým miestami až 15,0 m (plán 2; Kozubová, 2008, 77). V tejto časti 

pohrebiska je doložených niekoľko najbohatších hrobov, ako aj hrobov z vyššej strednej vrstvy (pozri podkapitoly 

7.4.1. a 7.4.2.). Zaujímavé je zistenie, že v bezprostrednom okolí oboch hrobov koní (150,0 – 200,0 cm) sa ku-

mulujú len žiarové hroby a na pohrebisku jediný birituálny hrob 16a, b/61 s kostrovo pochovanou mladšou ženou 

vo veku adultus. S výnimkou žiarového hrobu 14/61 s dospelou ženou, ktorý patrí na pohrebisku k najbohatším, 

sa zvyšné hroby vyznačovali priemernou výbavou a zdá sa, že vo väčšine z nich boli pochované ženy.
349 

Kostrový 

hrob bojovníka – jazdca 49/61 je situovaný na samotnom južnom okraji pohrebiska vo vzdialenosti až 10,0 m od 

hrobu 22/61, preto tu v súvislosti s hrobmi obkolesujúcimi oba hroby koní nemôžeme z priestorového hľadiska 

ani z hľadiska charakteru výbavy predpokladať žiaden priamy súvis medzi hrobmi s telami koní a osobami tak 

z najvyššej sociálnej vrstvy, najmä však mužov – bojovníkov, ako ani určitého biologického veku, najmä detí a mla-

distvých. 

6.6.2. Hroby s ľudským jedincom a spolupochovaným koňom 

V tejto kategórii hrobov s telom koňa sú zastúpené iba dva hroby na pohrebisku Chotín IA, a to kostrový dvoj-

hrob ľudského jedinca a koňa 121/53 a birituálny dvojhrob žiarovo pochovaného ľudského jedinca a nespáleného 

tela koňa 40/53 (obr. 132). Niekoľko kostí koňa, presnejšie rebrá, sa našlo v porušenom kostrovom hrobe 49/61 

z Chotína IB. Podobne ako v súbore hrobov s osamoteným telom koňa, aj tu môžeme na základe spôsobu depo-

novania zvyškov tiel koní vyčleniť dva typy hrobov – hroby s kompletnou kostrou koňa a hroby s kosťami koňa.  

 

 

Obr. 132 Chotín IA. Hroby s ľudským jedincom a spolupochovaným koňom 

6.6.2.1. Hroby s kompletnou kostrou koňa 

Hrob 40/53 s kremačnými zvyškami ľudského jedinca a kostrovo spolupochovaného koňa môžeme z hľadiska 

spôsobu deponovania zvyškov spálených kostí v priestore hrobovej jamy priradiť k hrobom jamkovým (bližšie 

pozri podkapitolu 6.3.1.4.1) (obr. 132). V severovýchodnej polovici rozmernej hrobovej jamy oválnej pôdorysnej 

dispozície bol na jej dne uložený celý skelet koňa v polohe na ľavom boku tak, že jeho lebka bradou nadol čias-

točne ležala na spálených zvyškoch ľudského jedinca pravdepodobne ženského pohlavia, pochovaného v kruho-

vej jamke vyhĺbenej do dna hrobu. Dosiahnutá hodnota celkového sociálneho indexu síce zaraďuje pohreb ženy 

k vyššej strednej vrstve, ale charakter hrobovej výbavy je veľmi blízky najbohatším ženských hrobom (pozri 

podkapitoly 7.4.1. a 7.4.2.). Sprievodné nálezy neumožňujú tento hrob zaradiť skôr ako do poslednej štvrtiny 

6. stor. pred Kr. (Kozubová, 2009, 79). Pozoruhodné je aj to, že hrob bol situovaný len 200,0 cm od žiaroviska 

III a približne 400,0 cm od ďalšieho spoločného hrobu ľudského jedinca a koňa 121/53 (plán 1). Na základe ná-

lezových okolností nevylučujeme, že rovnaký typ hrobu bol doložený aj v prípade porušeného hrobu koňa 18/61 

na pohrebisku Chotín IB. Na ostatných pohrebiskách vekerzugskej kultúry je výskyt birituálnych hrobov ľudských 

jedincov a spolupochovaných koňov nanajvýš ojedinelý a nateraz je spoľahlivo doložený len na pohrebisku  

                                                                 
349 Birituálny hrob 16a, b/61 nebol zahrnutý do výpočtov sociálneho indexu, pretože na základe nálezových okolností nie je 

zrejmá príslušnosť jednotlivých hrobových príloh ku konkrétnemu z pochovaných jedincov. 
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Tiszavasvári-Csárdapart. Hrob 2 sa od hrobu 40/53 z Chotína IA odlišuje predovšetkým spôsobom uloženia kre-

mačných zvyškov ľudského jedinca, ktoré boli deponované v keramickej urne (Kemenczei, 2009, 152, obr. 4: 2). 

Rovnako zriedkavo ako birituálne hroby sú na vekerzugských pohrebiskách zachytené kostrové hroby človeka 

a spolupochovaného koňa, tak ako je to v prípade hrobu 121/53 z Chotína IA. V priestrannej hrobovej jame kru-

hového tvaru bola celá kostra koňa uložená v polohe na ľavom boku s lebkou umiestnenou na krčných stavcoch 

bradou nadol (obr. 132). Oproti nej vo vizuálnom kontakte bol pochovaný starší muž vo veku maturus, trpiaci de-

formáciou pravej strany hrudníka a artrózou.
350

 V hrobe boli zaznamenané aj zriedkavé doklady použitia ohňa  

v pohrebnom ríte (pozri podkapitolu 6.8.4.). Absencia inventára neumožňuje tento hrob bližšie datovať a tiež nie 

je zrejmá väzba medzi ľudskými jedincami, pochovanými v hroboch 121/53 a 40/53 (pozri podkapitolu 7.4.2.). 

Na ostatných pohrebiskách vekerzugskej kultúry hroby podobné hrobu 121/53 z Chotína IA, čiže s celým telom 

koňa, doložené nie sú a spravidla tu v hroboch so spolupochovaným koňom zaznamenávame buď len časti tiel 

koní (napríklad kostrový hrob 162 na pohrebisku Tápiószele: Párducz, 1966, 50), alebo výskyt zubov koňa (na-

príklad kostrový hrob 460 na pohrebisku Tápiószele: Párducz, 1966, 70).  

6.6.2.2. Hroby s kosťami koňa 

V hrobe 49/61, ktorý bol pravdepodobne rituálne porušený, sa medzi rozhádzanými kostrovými pozostatkami 

dospelého muža vo veku adultus – maturus našli kosti koňa, presnejšie päť konských rebier, na ktorých prítom-

nosť poukázal v antropologickom posudku Dr. M. Prokopec. Ak vylúčime možnosť, že neúplnosť kostry koňa je 

spôsobená sekundárnym zásahom,
351

 je potom pravdepodobné, že v hrobe boli pôvodne deponované iba zmiene-

né časti tela koňa. Nie je však jasné, či súviseli s mäsitými prídavkami, alebo mali aspoň symbolicky zdôrazniť 

príslušnosť pochovaného muža k jazdeckej vrstve miestnej komunity, ako napríklad kostené súčasti rúčok jazdec-

kých bičíkov. Ak zoberieme do úvahy typ deponovania zvyškov tela koňa v hrobe 22/61, presnejšie uloženie do 

jamy len časti tela bez hrudníka a chrbtice, nemôžeme tu vylúčiť ani tretiu možnosť, a to, že chýbajúce časti tela 

koňa z hrobu 22/61, presnejšie rebrá, boli uložené do hrobu 49/61, čím mohli byť oba hroby súčasné.  

6.6.3 Hroby s telom koňa – zhrnutie  

Hroby obsahujúce zvyšky tiel koní na pohrebiskách z doby halštatskej v Karpatskej kotline, vrátane vekerzug-

skej kultúry, naposledy podrobne vyhodnotila P. Kmeťová (2011b, 16 – 20, 37 – 42, 160 – 254, 299 – 342), preto 

na tomto mieste len stručne zhrnieme najdôležitejšie výsledky našich analýz pohrebísk vo východnom Maďarsku.  

Hroby s telami koní na pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku môžeme rovnako ako  

v prípade chotínskych pohrebísk rozdeliť z hľadiska polohy tela koňa k pohrebu ľudského jedinca na dve hlavné 

kategórie, a to na hroby s osamoteným telom koňa a na hroby s ľudským jedincom a spolupochovaným koňom. 

Špecifickú kategóriu predstavujú hroby s telom koňa situované v tesnej blízkosti hrobu ľudského jedinca (naprí-

klad na pohrebisku Muhi-Kocsmadomb – kôň uložený medzi hrobmi 26 a 28: Hellebrandt, 1996 – 1997, 128, 

obr. 31: 8). V rámci oboch kategórií môžeme vyčleniť niekoľko typov hrobov na základe spôsobu deponovania 

zvyškov tiel koní v priestore hrobovej jamy. Okrem oboch typov zaznamenaných na chotínskych pohrebiskách 

(deponovanie celej kostry koňa a deponovanie lebky a kostí končatín koňa), boli v sledovanom súbore hrobov  

z východného Maďarska doložené ďalšie spôsoby deponovania, ktoré tak ukazujú na značnú rôznorodosť hodno-

tenej formy pochovávania: 

 hroby s kostrou koňa bez lebky (napríklad hrob 71 z Csanyteleku-Újhalastó: Galántha, 1981, 50, obr. 10) 

alebo hroby s prednou časťou tela koňa, v ktorých neboli zachytené kosti zadných končatín koňa (napríklad 

hrob 6 zo Szentesa-Vekerzug: Párducz – Csallány, 1944 – 1945, 106 n.) – ide o hroby koní v samostatných 

jamách, 

 hroby s lebkami koní, pričom v priestore hrobovej jamy mohli byť uložené viaceré lebky koní (napríklad 

hroby 145 a 162 z Tápiószele: Párducz, 1966, 49 nn., obr. 1) – spravidla ide o hroby s ľudským jedincom  

a spolupochovaným koňom, 
                                                                 
350 Podľa fotografie hrobu 121/54, nachádzajúcej sa vo výstavných priestoroch Podunajského múzea v Komárne je zrejmé, že 

kresba nálezovej situácie tohto hrobu nie je presná (obr. 132) a podľa nej lebka človeka spočívala neprirodzene na krčných 
stavcoch bradou nadol, zatiaľ čo podľa fotografie bola umiestnená v prirodzenej polohe na pravej spánkovej kosti. Z fotogra-
fie je tiež zrejmé, že bola zhotovená spolu s kresbou nálezových situácií pri neúplnom odkrytí kostrových zvyškov. 

351 Identita bojovníka – jazdca je v prípade muža zo zmieneného hrobu zrejmá iba na základe súčastí rúčok jazdeckých bičíkov 
(Kozubová, 2008, 76). Preto nemôžeme vylúčiť ani možnosť, že v hrobe sa pôvodne nachádzalo telo zauzdeného koňa, 
ktoré mohlo byť z nám neznámych, pravdepodobne rituálnych dôvodov sekundárne odstránené aj s prípadnými súčasťami 
konského postroja. V neprospech tejto hypozézy však hovorí nielen prítomnosť železného čakana, ale aj početných hrotov 
šípov v hrobe.  
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 hroby obsahujúce buď len zuby koňa (pomerne časté na pohrebisku Tápiószele, napríklad hroby 87 a 461: 

Párducz, 1966, 43, 79), alebo len isté kosti koňa, ktoré mohli byť aj spálené (napríklad Tápiószele – hrob 

51: ibidem, 40) – ide o hroby s ľudským jedincom a spolupochovaným koňom. 

Hroby s telom koňa sa navzájom líšia aj z hľadiska prítomnosti či absencie súčastí konských postrojov, príp. 

vozov. Uvedené prílohy sú doložené v hroboch koní na pohrebisku Szentes-Vekerzug (Párducz – Csallány, 1944 

– 1945; Párducz, 1952; 1954; 1955; Werner, 1988). Súčasti ohlávky uzdy boli nájdené aj v žiarovom hrobe 145 

na pohrebisku Sándorfalva-Eperjes, ktorý bol umiestnený v priestore ohraničenom kruhovou priekopou (pozri 

podkapitolu 6.8.1.; Galántha, 1985, 116, 118, obr. 5; 7: 5). V zemine nad priekopou boli sa našli tri konské leb-

ky, pri ktorých však nie je zrejmý časový súvis s vekerzugskou kultúrou. Zubadlo pochádza aj zo žiarového 

hrobu 406 na pohrebisku Tápiószele, v ktorom sa našiel len jeden zub koňa (Párducz, 1966, 74, tab. 46: 3, 4).  

Z uvedených zistení je nepochybné, že zvyk ukladať do hrobov telá zauzdených koní sa v podmienkach vekerzug-

skej kultúry vo svojom výskyte obmedzuje na pohrebisko Szentes-Vekerzug a ide výhradne o hroby s osamote-

ným telom koňa (bližšie pozri Werner, 1988, 4 nn.).  

Okrem vekerzugskej kultúry sú hroby s telom koňa doložené aj v ďalších regiónoch strednej Európy, kde ich 

počet narastá najmä od mladohalštatského obdobia (od stupňa HD1), zatiaľ čo na začiatku doby halštatskej sú do-

klady tohto zvyku ešte pomerne zriedkavé a jeho výskyt zaznamenávame najmä vo východných častiach Karpat-

skej kotliny (bližšie napríklad Metzner-Nebelsick, 2002, 205; tiež Fekete, 1985, 41; Offenberger, 1981, 438; 

V. Vadász, 1986, 253). Na niektorých pohrebiskách vo východohalštatskej oblasti pozorujeme zvyk deponovať 

spopolnené zvyšky koní do priestranných komorových hrobov pod mohylovým násypom, ktoré sú späté s privi-

legovanou zložkou miestnej spoločnosti (napríklad Süttő: V. Vadász, 1983, 51 alebo Jalžabet: Šimek, 1998, 505 n. 

alebo Kleinklein: Egg – Kramer, 2005, 34). Osobitné postavenie z hľadiska fenoménu výskytu hrobov koní v dobe 

halštatskej predstavujú jednak mladohalštatské pohrebiská v juhovýchodnej Panónii (pohrebiská s hrobmi koní  

v Doroslovo-Đepfeld v srbskej Báčke: Trajković, 1974; 1977; 1990; 2008; Metzner-Nebelsick, 2002, 196; v Szent-

lőrinci: Jerem, 1968 a vo Vinkovci-NAMA v Slavónsku: Majnarić-Pandžić, 2003), jednak halštatská skupina 

Dolenjska (Dular, 2008). Oba zmienené kultúrne regióny z hľadiska charakteru hrobov s telom koňa vykazujú 

značné podobnosti s vekerzugskou kultúrou. V prípade pohrebiska Doroslovo-Đepfeld sa nemožno na základe 

kusých informácií k hrobom koní v publikovaných prácach spoľahlivo vyjadriť o spôsobe deponovania zvyškov 

tiel koní. Minimálne v prípade hrobu 11 sa zdá, že obsahoval pravdepodobne celú kostru koňa (Trajković, 1974, 

64, tab. 66: 4). Väčšina hrobov koní na pohrebisku Szentlőrinc pravdepodobne patrila k tomu istému typu, aký je 

doložený v hrobe 22/61 z Chotína IB. Na lokalite Vinkovci-NAMA boli preskúmané tri hroby koní v samostat-

ných jamách, z ktorých dva obsahovali aj súčasti konských postrojov a ide jednak o hroby s celou kostrou koňa, 

ako aj o hroby s prednou časťou tela koňa (Majnarić-Pandžić, 2003, 490 – 502). Je tak zrejmé, že podobne ako 

na pohrebisku Szentes-Vekerzug aj v susednej juhovýchodnej Panónii bol rozšírený zvyk pochovávať telá spra-

vidla zauzdených koní v samostatných jamách a tento zvyk sa viaže predovšetkým na 5. stor. pred Kr. (ibidem, 

502). Hroby s telom koňa z mohylových pohrebísk vo východnom Slovinsku naposledy vyhodnotil J. Dular (2008). 

Na základe spôsobu uloženia zvyškov tiel koní tu pozorujeme tie isté typy hrobov ako na pohrebiskách vekerzug-

skej kultúry (celá kostra koňa; lebka, rebrá a kosti končatín; len lebka; len zuby koňa; len ojedinelá kosť koňa),  

z ktorých jednoznačne dominujú hroby s celým skeletom koňa a z hľadiska polohy tela koňa k pohrebu ľudského 

jedinca ide spravidla o hroby v samostatných jamách situovaných v bezprostrednej blízkosti hrobu človeka alebo 

o hroby so spolupochovaným telom koňa (Dular, 2008, 739 n., obr. 1). Zaujímavou odlišnosťou od zistení na 

pohrebiskách vekerzugskej kultúry je sporadický výskyt zauzdených koní spolupochovaných s ľudským jedincom 

v priestore spoločnej hrobovej jamy (ibidem, 745, pozn. 22). Aj napriek zisteniu, že najstaršie hroby s telom koňa 

sa v Dolenjsku ojedinele objavujú už na začiatku doby halštatskej (stupeň Podzemelj), absolútna väčšina týchto 

hrobov patrí do mladšej a neskorej doby halštatskej (ibidem, 745 n.). Uvedené datovanie a celkový charakter týchto 

hrobov, ako aj výskyt zubadiel typu Szentes-Vekerzug v ich inventári umožňuje predpokladať, že zvyk depono-

vania zvyškov tiel koňov do hrobov tu súvisí s vplyvmi z prostredia vekerzugskej kultúry (Chochorowski, 1985b, 

253). Ďalší rozdiel medzi vekerzugskou kultúrou a halštatskou skupinou Dolenjska registrujeme v interpretácii 

významu hrobov s telom koňa, pretože kým v prípade prvej kultúry nie je preukázateľne doložená spojitosť koní 

s vysokým sociálnym statusom pochovaných ľudských jedincov, tak vo východnom Slovinsku tieto patria k uka-

zovateľom miestnej elity (Dular, 2008, 746). Zaujímavou v kontexte fenoménu hrobov s telom koňa je ich takmer 

úplná absencia na pohrebiskách ciumbrudskej skupiny, ktorú spolu s vekerzugskou kultúrou zaraďujeme k okruhu 

kultúr a kultúrnych skupín s východnými prvkami. S výnimkou hrobu pod mohylou na lokalite Cipău s nejasný-

mi nálezovými okolnosťami, v ktorom sa vyskytol skelet koňa (Darnay, 1909, 165; Gallus – Horváth, 1939, 44), 

sú kosti končatín koňa spoľahlivo doložené len v kostrových hroboch 6 a 7 na pohrebisku Teiuş (Horedt, 1953, 

800 nn.). Pre pohrebný rítus ciumbrudskej skupiny je obzvlášť charakteristický výskyt zvieracích kostí v hroboch, 

ktoré však s najväčšou pravdepodobnosťou súviseli s mäsitými prídavkami a nie s pohrebmi koní (Marinescu, 

1984, 67).  
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Špecifickým z hľadiska fenoménu hrobov koní a ich významu v pohrebnom ríte kultúr a kultúrnych skupín 

včasnej doby železnej je severopontsko-kaukazský región a oblasť južnej Sibíri, ktorý z hľadiska výskytu hrobov 

s telom koňa posledne vo forme monografie komplexne vyhodnotila M. A. Očir-Gorjaeva (2012).  

Hoci počiatky zvyku spolupochovávania koní do hrobov ľudských jedincov sú v strednej Európe staršie ako 

vo vekerzugskej kultúre a pri niektorých spôsoboch deponovania tiel koní môžeme predpokladať aj inú možnosť 

ako vplyvov z východu, primárnou oblasťou pôvodu rituálneho pochovávania koní na regulárne pohrebiská je 

eurázijská stepná a lesostepná oblasť (Kmeťová, 2011b, 312 – 334; 2013).  

6.7. ŽIAROVISKÁ 

So žiarovým spôsobom pochovávania sú neodmysliteľne späté miesta, na ktorých prebiehala samotná kremácia 

tiel zomrelých jedincov. Objekty, na ktorých sa budovali pohrebné hranice, čiže žiaroviská, sa spoľahlivo zistili 

iba na ploche pohrebiska Chotín IA. Ide o osem pomerne plytkých objektov buď oválneho, alebo kruhového tvaru, 

ktorých rozmery spravidla nepresiahli 250,0 cm a vrstva ich výplne dosahovala hrúbku len okolo 20,0 – 25,0 cm. 

Ich zásyp pozostával z uhlíkov a veľmi malého množstva artefaktov. Nálezová správa k danému pohrebisku však 

obsahuje veľmi stručné informácie iba o troch žiaroviskách, presnejšie o žiaroviskách II/1952 – 1953, III/1953  

a VIII. Vyniesť polohu na celkový plán pohrebiska bolo možné na základe údajov o zameraní jednotlivých objek-

tov v terénnej dokumentácii iba v prípade troch uvedených žiarovísk. Špecifickým je žiarovisko II/1952 – 1953 

oválneho tvaru s rozmermi 200,0 x 250,0 cm (kvadranty 49 a 50), ktoré bolo umiestnené do priestoru vymedze-

nom kruhovou priekopou s vonkajším priemerom až 11,0 m a vnútorným priemerom 9,0 m, a to tak, že žiarovi-

sko sa nenachádzalo v jeho centre. Hĺbka priekopy sa pohybovala od 60,0 cm do 70,0 cm a jej zásyp pozostával 

z piesku tmavšej farby ako okolitý piesok. Iba 50,0 cm južne od priekopy bol situovaný žiarový hrob 19/52. Na 

základe archeobotanického posudku je zrejmé, že uhlíky z výplne žiaroviska pochádzali z kôry a koreňov drevín, 

ktoré sa pravdepodobne použili pri budovaní pohrebnej hranice. Vnútri priestoru ohraničeného priekopou, ale už 

mimo samotnej plochy žiaroviska sa našli dva konské zuby, ako aj džbánok, ktorého nález potvrdzuje, že žiaro-

visko používali nositelia vekerzugskej kultúry. Zaujímavé je, že okolo daného žiaroviska pozorujeme istý prázdny 

priestor, čím vzniká dojem, že jednotlivé hroby okolo neho striktne rešpektujú isté pomyselné hranice. Pozoru-

hodná je tiež koncentrácia prevažnej časti kostrových hrobov, nad ktorými boli zachytené objekty s prepáleným 

zásypom s uhlíkmi (hroby 26/52, 31/52, 40/52 a dvojhrob 189a, b/54) v blízkosti daného žiaroviska. Iba 14,0 m 

severne od priekopy, obkolesujúcej žiarovisko II, sa v kvadrante 59 nachádzalo žiarovisko III/1953 s kruhovou 

pôdorysnou dispozíciou a priemerom 160,0 cm, v ktorého zásype sa našli črepy z viacerých nádob a kosti jednej 

či viacerých dolných končatín, ktoré však neboli podrobené antropologickému rozboru a nie je tak zrejmé, či patrili 

ľudskému jedincovi alebo boli zvieracie. Z opisu v nálezovej správe nie je tiež jasné, či kosti boli spálené alebo 

nie. Dané žiarovisko je situované v menšej skupine hrobov na severnom okraji pohrebiska (kvadranty 59 a 60), 

pričom s výnimkou žiarového hrobu 40/53 so spolupochovaným telom koňa ho obkolesovali výlučne kostrové 

hroby. Črepy z viacerých nádob boli zachytené aj v priestore kruhového žiaroviska VIII s priemerom 170,0 cm, 

umiestneného v kvadrante 72 na samotnom okraji pohrebiska.  

Na základe umiestnenia žiarovísk na ploche pohrebiska Chotín IA (plán 1) je nepochybné, že boli jeho neod-

deliteľnou súčasťou a svojou polohou sa nijak výrazne nevydeľovali od ostatných objektov – hrobov. Keďže však 

chýba terénna dokumentácia k zvyšným piatim žiaroviskám (žiaroviská I, IV, V, VI a VII), nemôžeme sa tak  

vyjadriť k ich polohe a charakteristikám. Nálezy keramických nádob v uvedených žiaroviskách však nesúvisia so 

samotným aktom kremácie tiel zomrelých jedincov, čiže sa neukladali na pohrebnú hranicu spolu so telami, ale 

ich prítomnosť, podobne ako nález dvoch konských zubov z priestoru vymedzenom priekopou okolo žiaroviska 

II je tu spätý s rituálnymi praktikami – obradmi, ktoré sa odohrávali pri pohrebnej hranici buď počas kremácie tiel 

zomrelých, alebo už po nej. Absencia antropologických analýz obsahu žiarových hrobov z oboch hodnotených 

pohrebísk nám neumožňuje vyjadriť sa k samotnému priebehu kremácie a tým ani ku kvalite spálenia tiel zomre-

lých jedincov. Nie je tak jasné, či ich kosti boli spravidla spálené dokonale alebo nedostatočne, a preto po doho-

rení pohrebnej hranice museli byť ešte rozdrvené mechanicky. Rovnako nie je zrejmé, či na pohrebnej hranici boli 

súčasne s mŕtvym človekom spaľované aj telá či časti tiel zvierat. Na možnosť uplatňovania tohto zvyku v pro-

stredí vekerzugskej kultúry by mohlo ukazovať niekoľko žiarových hrobov na pohrebisku Tápiószele, ako naprí-

klad hrob 87 (Párducz, 1966, 43), či na pohrebisku Bučany, ako napríklad hrob 37, v ktorých sa okrem kremačných 

zvyškov ľudského jedinca vyskytli aj spálené zvieracie kosti (Bujna – Romsauer, 1983, 291, 303).  

So špecifickým a v podmienkach vekerzugskej kultúry takmer ojedinelým javom sa stretávame v súbore nie-

koľkých kostrových hrobov na pohrebisku Chotín IA. Nad ich hrobovou jamou boli zachytené nehlboké objekty 

spravidla kruhového alebo oválneho tvaru so zásypom z prepáleného piesku čiernej farby s prímesou uhlíkov.  

Na základe predovšetkým rozmerov môžeme v rámci týchto objektov, z ktorých väčšina bola s najväčšou prav-

depodobnosťou použitá ako žiaroviská, rozlíšiť štyri kategórie. Nad jamou kostrového hrobu 22/52 sa nachádzal 
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objekt kruhového tvaru s priemerom 90,0 cm, čo znamená, že rozmermi bol menší než jama daného hrobu. Hĺbka 

objektu dosiahla 60,0 cm. Naopak, nad kostrovými hrobmi 26/52, 31/52, 210/54, 220/54 a kostrovým dvojhrobom 

35a, b/52 boli umiestnené kruhové alebo oválne objekty, ktorých rozmery značne presiahli rozmery hrobových 

jám a pohybovali sa od 160,0 cm po 350,0 cm. Ich hĺbka bola v rozpätí od 40,0 cm po 120,0 cm. V kostrových 

hroboch 26/52 a 210/54 boli objekty od jám hrobov oddelené buď vrstvou žltého piesku, alebo vrstvou žltého ílu. 

Aj objekt nad jamou kostrového dvojhrobu 189a, b/54 mal kruhovú pôdorysnú dispozíciu s priemerom 190,0 cm 

a hrúbkou 40,0 cm, avšak v jeho strede bola umiestnená kruhová jamka so zaobleným dnom a s priemerom 60,0 cm 

(hrúbkou 40,0 cm). Výplň jamky pozostávala z tmavého ílu. Na základe chýbajúcich údajov o zásype daného ob-

jektu nie je zrejmé, či bol alebo nebol použitý vo funkcii žiaroviska. Objekt s hrúbkou 40,0 cm nad jamou hrobu 

40/52 kopíroval nielen jej obrysy, ale aj rozmery, ktoré dosiahli hodnotu 250,0 x 300,0 cm. Pri kostrovom hrobe 

10a, b/52 je nepochybné, že objekt umiestnený nad ním nesúvisel so žiaroviskom, ale ide o žiarový hrob 14/52. 

Pozoruhodný z hľadiska interpretácie je kostrový hrob 126/53 so staršou ženou vo veku maturus. Pri severnej stene 

oválnej hrobovej jamy priamo za chrbtom ženy pochovanej v skrčenej polohe na pravom boku bol situovaný  

objekt v tvare polkruhu so zásypom z prepáleného piesku s prímesou uhlíkov, ktorý sa nachádzal aj nad skeletom 

ženy. Na jej kostiach však neboli zistené žiadne stopy po pôsobení ohňa a zdá sa tak, že skôr než o žiarovisko 

zapustené do hrobovej jamy ide o doklad prítomnosti ohňa v pohrebných praktikách miestnej komunity (pozri 

podkapitolu 6.8.4.). Nálezy v hrobe boli deponované na jeho dne mimo plochy objektu s prepáleným pieskom.  

Na základe prítomnosti alebo absencie ďalších zvláštností v úprave hrobových jám tu môžeme vyčleniť dve 

skupiny hrobov, a to hroby iba s objektmi – žiaroviskami nad hrobovými jamami (hroby 22/52, 26/52, 31/52, 35a, 

b/52 a 189a, b/54) a hroby s objektmi – žiaroviskami v kombinácii so špecifickou hlinenou úpravou interiéru hro-

bovej jamy (hroby 40/52, 210/54 a 220/54). Kým samostatný výskyt objektov – žiarovísk nad hrobovými jamami je 

signifikantný skôr pre dospelé ženy vo veku adultus – maturus, tak kombinácia vnútornej úpravy interiéru hrobu 

hlinou a objektu – žiaroviska je príznačná iba pre hroby mladších mužov vo veku juvenis – adultus.  

Ani v jednom prípade neboli objekty vo funkcii žiaroviska zapustené do hrobovej jamy a rovnako neobsaho-

vali žiadne nálezy, ktoré by ich umožňovali bližšie chronologicky zaradiť. Pri riešení otázky chronologickej súvis-

losti medzi samotným hrobom a objektom môžeme predpokladať buď ich súvekosť, alebo bol objekt vybudovaný 

až po zasypaní hrobu, čo sa mohlo udiať v malom časovom odstupe po zavŕšení pohrebu. S podobnými objektmi 

sa stretávame len na pohrebisku Senec-Štrková kolónia, kde boli zistené až v troch kostrových hroboch z výskumu 

M. Pichlerovej (2/57, 4/57 a 6/57). Aj tu objekty so zásypom v podobe silne prepálenej zeminy, premiešanej s uh-

líkmi, príp. s prepáleným štrkom svojimi rozmermi prevyšovali šírku a dĺžku vlastnej hrobovej jamy. Avšak na 

rozdiel od Chotína IA, objekt nad hrobom 2/57 obsahoval črepy z troch nádob, ktoré ho zaraďujú do obdobia  

vekerzugskej kultúry. Minimálne pri tomto hrobe je na základe charakteru výbavy pravdepodobné, že v ňom bol 

pochovaný jedinec ženského pohlavia. Okrem praktickej funkcie ako miest, na ktorých prebiehala kremácia tiel 

zomrelých jedincov, môžeme pri objektoch – žiaroviskách situovaných nad jamami kostrových hrobov predpo-

kladať aj ich rituálny účel a previazanosť s očistnou úlohou ohňa v pohrebnom ríte.  

Objekty, ktoré by sme mohli spoľahlivo spájať so žiaroviskami, neboli na iných pohrebiskách vekerzugskej 

kultúry zatiaľ zachytené. I. Németi (1982, 117, 144, obr. 2: 10) interpretuje objekt oválneho tvaru z vrstvy X nad 

pohrebiskom Sanislău ako možné žiarovisko. Objekt okrem uhlíkov, popola a malého množstva spálených kostí 

obsahoval aj keramické nádoby vekerzugskej kultúry (ibidem, obr. 18: 18 – 20). Ako však dokladajú niektoré 

žiarové hroby na pohrebisku Csanytelek-Újhalastó, k spopolneniu zomrelých jedincov mohlo dôjsť aj priamo  

v hrobovej jame (Galántha, 1981, 46). Naopak, žiaroviská, resp. rozmerné ohniská situované na úrovni vtedaj-

šieho terénu pod mohylovým násypom môžeme považovať za jeden z charakteristických špecifík pohrebného 

rítu kultúr a kultúrnych skupín skýtskeho obdobia v lesostepnej zóne severného Pričiernomoria, ktorých výskyt je 

tu spätý s rituálnym použitím ohňa na očistenie miesta pohrebu. V zásype týchto objektov sa okrem popola spra-

vidla vyskytovalo pomerne veľké množstvo spálených zvieracích kostí a črepového materiálu (Babenko, 2005; 

Kovpanenko, 1981; Kovpanenko – Bessonova – Skoryj, 1989; Murzin, 1984; Meljukova, 2001; Ol´chovskij, 

1991). Treba mať však na pamäti, že „žiaroviská“ pod mohylovým násypom boli jednorazové, čiže boli použi-

té iba v čase pohrebu zomrelého jedinca a po jeho skončení bol nad nimi následne vybudovaný násyp mohyly. 

To by mohlo vysvetľovať spravidla pomerne nevýraznú hrúbku týchto „žiarovísk“, dosahujúcu len niekoľko cen-

timetrov, spravidla však nie viac ako 20,0 cm (Babenko, 2005, 38 n.), kým hrúbka objektov – žiarovísk nad kos-

trovými hrobmi v Chotíne IA poukazuje skôr na ich dlhodobejšie používanie.  

6.8. NIEKTORÉ ZVLÁŠTNOSTI POHREBNÉHO RÍTU NA CHOTÍNSKYCH POHREBISKÁCH 

Okrem jednotlivých zložiek pohrebného rítu, ktoré nám poskytujú informácie o hrobe – povrchové označenie 

hrobu na ploche pohrebiska, tvar, metrické údaje a vnútorná úprava hrobovej jamy a uloženie jedinca, teda spô-



283 

sob uloženia a poloha tela, orientácia tela (Hanuliak, 2004, 67), sú na oboch hodnotených pohrebiskách doložené 

osobitné prejavy v pohrebnom ríte, ktoré na základe početnosti výskytu hrobov patria k málo frekventovaným. 

Tieto nám spravidla nesprostredkúvajú údaje o hrobe či uložení jedinca, ale sú skôr späté s pohrebnými rituálmi 

a ich zmysel nie je vždy jednoznačne interpretovateľný. K zvláštnostiam pohrebného rítu nepochybne patrí umiest-

ňovanie hrobov do priestoru vymedzeného žľabom ako jeden z možných spôsobov povrchového označenia hro-

bu, ďalej deponovanie poškodenej či zámerne rozbitej keramiky v hroboch, výskyt zvieracích kostí v hroboch, 

archeologicky postrehnuteľné doklady úlohy ohňa v pohrebnom ríte, ako aj niektoré anomálie v ukladaní tiel  

zomrelých do hrobov, ktoré majú nepochybne rituálne pozadie. K ďalším zvláštnostiam pohrebného rítu veker-

zugskej kultúry, ktoré však na chotínskych pohrebiskách nezaznamenávame, patrí aj pravdepodobne zámerná 

deformácia zbraní, presnejšie hrotov kopijí či zvyk zapichnúť hrot kopije do dna hrobovej jamy. Kým prvá zvlášt-

nosť bola pozorovaná na pohrebisku Alsótelekes-Dolinka (žiarové hroby 1 a 137/k: Patay, 1961, 29, tab. 3: 1, 2; 

Patay – Kiss, 2001 – 2002, 88 nn., obr. 11: 11), druhý zvyk registrujeme len na pohrebisku Senec-Štrková kolónia 

(žiarový hrob 7/1957, tab. 119: 3). Nie častý zvyk zapichovať hrot kopije do dna hrobovej jamy je doložený  

v severopontsko-kaukazskom regióne počas celého trvania včasnej doby železnej (napríklad mohyla 4/Š na po-

hrebisku Kelermes: Galanina, 1997, 40 n., 72; Michajlovka: Redina, 1989, 27; Babina Mogila a Nosaki: Mozo-

levskij – Polin, 2005, 346 alebo Pesočino: Babenko, 2005, 26, 30) a podľa S. A. Skorého (2003, 47, pozn. 35) ho 

môžeme považovať za jeden z charakteristických elementov pohrebného rítu Skýtov (tiež Bessonova, 1984, 20 n.; 

Ivančik, 2010, 135; Ol´chovskij, 1991, 110). K hodnotiacim znakom pohrebného rítu treba priradiť aj zaobchá-

dzanie s hrobovou výbavou, pri ktorej pozorujeme tiež doklady zámerného deformovania niektorých jej zložiek, 

najmä zbraní. Tento jav je častý najmä na keltských pohrebiskách (Haruštiak, 2009, 123). Nie je vylúčené, že 

existenciu úmyselného poškodenia časti hrobového inventára v prostredí vekerzugskej kultúry, vrátane oboch  

hodnotených pohrebísk, dokladajú okrem ukladania neúplných keramických nádob do hrobu aj hadovité záušnice 

často potiahnuté fóliou z drahých kovov. Pri drvivej väčšine z nich totiž chýbajú plechové kužeľovité hlavičky, 

ktoré sa spravidla taktiež vyrábali z drahých kovov. Nie je tak vylúčené, že kužeľovité hlavičky boli zo záušníc 

zámerne odstránené ešte pred uložením jedinca do hrobu, a to buď z nám neznámych rituálnych, alebo aj z eko-

nomických dôvodov.  

6.8.1. Umiestnenie hrobov do priestoru vymedzeného žľabom 

V podmienkach chotínskych pohrebísk je výnimočný kostrový hrob 72/62 v Chotíne IB. Obrysy hrobovej  

jamy oválneho tvaru značných rozmerov a hĺbky (350,0 x 420,0 cm, hĺbka až 300,0 cm) boli po celom jej vonkaj-

šom obvode ohraničené pomerne širokým žľabom so zaobleným dnom. Vonkajšie rozmery priestoru ohraniče-

ného žľabom boli 410,0 x 490,0 cm a šírka 70,0 cm. Jeho hĺbka dosahovala 40,0 cm. Iné sfarbenie zásypu hrobu, 

ako aj kosti umiestnené nielen v hrobovej jame, ale aj v žľabe indikujú, že hrob bol pravdepodobne porušený  

a vykradnutý. Zachované časti zjavne neúplného hrobového inventára v podobe črepov zo šiestich nádob boli 

rozptýlené po dne hrobu (tab. 109: 13 – 15). V žľabe neboli zachytené žiadne stopy po koloch – kolové jamky.  

Výskyt hrobov umiestnených do priestoru vymedzeného žľabom či priekopou sledujeme v rámci ostatných 

pohrebísk vekerzugskej kultúry nanajvýš zriedka. Keďže prednedávnom bola daná problematika podrobne ana-

lyzovaná (Kemenczei, 2009, 32; Scholtz, 2008, 235; 2010a), zhrnieme tu iba najdôležitejšie výsledky a isté dopl-

nenia z našej strany. Podobné kostrové a žiarové hroby, spravidla porušené a vykradnuté, boli okrem Chotína IB 

zastúpené ešte na ďalších šiestich pohrebiskách z východného Maďarska (Tarnaméra-Uru dűlője, kostrový hrob: 

Bóna – Szabó, 2002; Szabó, 1969, 79; Tiszavasvári-Dózsa-telep, kostrový hrob 48: Kemenczei, 2009, 151; Sán-

dorfalva-Eperjes, žiarový hrob 145: Galántha, 1985, 116, 118, obr. 5; Algyő, kostrový trojhrob hrob 100: Bende, 

2003, 64 n.; Tarnabod, žiarový hrob: Párducz, 1969b, 37 nn.; Tiszavasvári-Kapusz-lapos, žiarový hrob: Scholtz, 

2008, 229 n.), pričom na základe prítomnosti alebo absencie prerušení na jednom či viacerých miestach prieko-

py/žľabu R. Scholtz vyčlenil v rámci týchto hrobov dva základné typy (Scholtz, 2010a, 292). K prvému typu prira-

dil hroby s priekopou bez prerušenia, kam patrí aj kostrový hrob 72/62. Oveľa početnejší je druhý typ hrobov, 

ktoré na základe počtu prerušení – možných vstupov do mohyly rozdelil na tri varianty: na hroby obkolesené 

priekopou prerušenou buď na jednom, alebo na dvoch miestach a na hroby obkolesené žľabom s neznámym poč-

tom prerušení (ibidem, 292 n.). Hĺbka priekop/žľabov nie je konštantná, ale pohybuje sa v rozpätí od 5,0 cm 

(Sándorfalva-Eperjes) po 64,0 cm (Tiszavasvári-Kapusz-lapos) a je tak zrejmé, že ide o pomerne plytké objekty. 

Ani rozmery priekop nie sú jednotné a dosahujú hodnoty od 490,0 cm po 1000,0 cm (ibidem, 295). Vo výplni 

priekop/žľabov sa nálezy, predovšetkým keramické črepy a zvieracie kosti našli iba sporadicky (ibidem, 295, 300).  

Priekopy či žľaby obkolesujúce hrob sú vo všeobecnosti považované za pozostatky mohýl, ktorých násypy sa 

nezachovali, a ich výskyt sa dáva do súvisu so severopontsko-kaukazským regiónom (Kemenczei, 2009, 32; Scholtz, 

2010a, 302). Skutočná funkcia týchto priekop či žľabov je však doposiaľ nejasná, ale v tradičnom východoeu-
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rópskom bádaní sa predpokladá ich rituálne naznačenie a previazanosť s kultovými činnosťami odohrávajúcimi 

sa počas pohrebného obradu (Ol´chovskij, 1991, 63 n.). Uvedenú hypotézu nepriamo potvrdzuje prítomnosť 

dvoch priekop v rámci jednej mohyly, v ktorej boli pod násypom alebo v násype postupne v rôznom časovom 

odstupe pochovaní minimálne dvaja jedinci (Mozolevskij – Polin, 2005, 294 nn.). Umiestnenie hrobu do priestoru 

vymedzeného spravidla štvorcovým alebo kruhovým žľabom značných rozmerov (7,0 až 10,0 m) pomerne často 

pozorujeme aj na keltských plochých pohrebiskách z územia Slovenska, Dolného Rakúska a Maďarska, pri kto-

rých sa tento znak dáva do súvisu s ich povrchovým označením na ploche pohrebiska (Haruštiak, 2009, 123, 

136, 143 n., 148; Neugebauer, 1996; Pilling – Ujvári, 2012; Ramsl, 2002; 2010; Uzsoki, 1987). Pri väčšine hod-

notených hrobov z východného Maďarska (Scholtz, 2010a, obr. 5: 3 – 6) je však nepochybné, že ide o hroby 

situované v priestore vymedzenom žľabom či priekopou, keď nad samotným hrobom tak mohol byť navŕšený 

násyp mohyly, ktorý neprekrýval žľab či priekopu. Podobne ako pri hrobe 72/62 z Chotína IB, ani pri hodnote-

ných lokalitách z východného Maďarska neboli v priekopách/žľaboch pozorované kolové jamky, naznačujúce 

možné umiestnenie palisády v žľabe, ktorá by tak z praktického hľadiska spevňovala násyp. Avšak pri kostrovom 

hrobe 72/62 z Chotína IB interpretácia prítomnosti žľabu nie je taká jednoznačná, pretože tu ide o hrob, ktorý bol 

pozdĺž vonkajšieho obvodu žľabom iba ohraničený a nie obkolesený. Ak by bol daný hrob na povrchu pôvodne 

označený mohylovým násypom, tento by automaticky prekrýval aj žľab a jeho funkcia v rámci konštrukcie hrobu 

sa tak javí ako neopodstatnená.  

Keďže prevažná časť hodnotených hrobov je buď vykradnutá a zachované nálezy sú chronologicky málo cit-

livé (napríklad kostrový hrob 72/62 z Chotína IB), alebo ich inventár nebol zatiaľ publikovaný (napríklad kos-

trový hrob 100 z Algyő), nemožno výskyt hrobov s priekopou či žľabom v podmienkach vekerzugskej kultúry 

presnejšie časovo ohraničiť. Na základe súčastí konského postroja patrí žiarový hrob 145 zo Sándorfalvy-Eperjes 

najskôr do stupňa HC2, hoci v danom prípade nemôžeme vylúčiť ani jeho zaradenie do stupňa HD1 (Galántha, 

1985, obr. 7: 5, 6; Kozubová, 2011a, 93), kým kostrový hrob 48 z Tiszavasvári-Dózsa-telep zaraďuje železný 

čakan variantu I2 podľa A. Kozubovej s najväčšou pravdepodobnosťou na záver 7. či prelom 7. a 6. stor. pred Kr. 

(Kemenczei, 2009, tab. 110: 1 – 3; Kozubová, 2010a, 51). Nie celkom jednoznačné sa nám javí datovanie žiaro-

vého hrobu z Tiszavasvári-Kapusz-lapos, ktorý R. Scholtz zaraďuje na základe analógií k nálezu železného noža 

s kosteným geometricky zdobeným obložením rukoväte rámcovo do 6. stor. pred Kr. (Scholtz, 2010a, 299, obr. 4). 

Autor sa pri uvádzaní analógií odvoláva na nález dvojdielnej britvy a nie noža z kostrového hrobu 46/61 z Cho-

tína IB (tab. 101: 4), ako aj na železný nôž zo žiarového hrobu 67 a nie, ako autor nesprávne uvádza, z hrobu 48 

z Chotína IA (tab. 19: 12). Kým prvý z hrobov môže byť na základe sprievodných nálezov zaradený do 6. stor. 

pred Kr., tak v prípade druhého z hrobov nevýrazný keramický inventár nevylučuje datovanie aj do prvej polovice 

5. stor. pred Kr.  

Podobne ako pri vnútorných úpravách hrobových jám drevom, aj pri tomto prvku pohrebného rítu môžeme 

konštatovať jeho istú previazanosť s pohlavím pochovaných jedincov, pretože v hroboch umiestnených v priestore 

ohraničenom priekopou/žľabom boli spravidla pochovaní dospelí muži. Výnimkou je hrob 100 z Algyő, v ktorom 

boli pochovaní až traja jedinci, a to mladšia žena vo veku juvenis – adultus a dvaja nedospelí jedinci (Bende, 2003, 

65).
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 Pri poslednom spomenutom pohrebisku ostáva otvorenou domnienka autorky výskumu o tom, že na zá-

klade celkového plánu pohrebiska, ktorý však doposiaľ nebol kompletne publikovaný, je pravdepodobné, že mohy-

lovým násypom boli okrem hrobu 100 prekryté aj ďalšie hroby (ibidem, 64). Výsledky analýzy ukázali zastúpenie 

hodnoteného elementu pohrebného rítu na náleziskách všetkých troch regionálnych skupín vekerzugskej kultúry 

podľa J. Chochorowského (Scholtz, 2010a, 295), hoci ťažisko ich výskytu bezpochyby pripadá na severovýchodnú 

skupinu.  

6.8.2. Poškodená a rozbitá keramika a jej deponovanie v hroboch 

V mnohých hroboch na oboch analyzovaných pohrebiskách zaznamenávame v zásypoch ich jám črepy z via-

cerých typov nádob, pri ktorých je zrejmé, že do hrobov neboli uložené ako celé nádoby. Takéto keramické ná-

doby boli pravdepodobne po použití počas pohrebných rituálov zámerne rozbité a črep alebo časť črepov z nich 

tak bola aspoň symbolicky vhodená do zásypu hrobu. Ako príklad tohto javu môžeme uviesť „žiarový“ hrob – 

kenotaf 8/52 z Chotína IA, v ktorom sa našli črepy minimálne z ôsmich rôznych nádob, z nich časť bola vyrobená 

na kruhu. Spravidla ide o okrajové črepy a črepy z dien mís a džbánkov. Na jednom z okrajových črepov misy 

vyrobenej na kruhu bol dokonca zachovaný reparačný otvor (tab. 3: 1). Okrajový črep z ďalšej misy vyrobenej 

                                                                 
352 Nie celkom jednoznačná je identifikácia pohlavia jedinca pochovaného v žiarovom hrobe 145 zo Sándorfalvy-Eperjes 

s výbavou v podobe súčastí konského postroja, presnejšie bronzovej prevliečky (Galántha, 1985, obr. 7: 5). Súčasti konského 
postroja sú síce spravidla typické pre hroby dospelých osôb mužského pohlavia, ale, ako to dokladá napríklad žiarový hrob 59 
z Algyő so zubadlom a falérami (Bende, 2003, 67, obr. 5: 1 – 4, 6), sporadicky ich zaznamenávame aj v hroboch žien. 
Navyše, nie všetky hroby vekerzugskej kultúry so súčasťami konských postrojov boli podrobené antropologickej analýze.  
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na kruhu bol sekundárne zbrúsený (tab. 3: 2). V kostrových hroboch na základe polohy črepov v priestore hro-

bovej jamy zaznamenávame ich umiestnenie nielen v zásype, ale aj na dne hrobu pri kostrových zvyškoch, tu  

najčastejšie pri horných končatinách a lebke pochovaných jedincov. V žiarových hroboch boli črepy z rôznych 

nádob spravidla rozptýlené v zásype hrobu, len zriedkavo boli deponované aj na jeho dne. Výsledky vyhodnote-

nia hrobov, obsahujúcich poškodenú či zámerne rozbitú keramiku nepreukázali spätosť tohto javu so sociálnym 

postavením jedincov, ale z hľadiska ich pohlavia a veku tu pozorujeme zreteľnú prevahu dospelých jedincov nad 

deťmi a mladistvými. Práve v hroboch nedospelých osôb boli keramické črepy iba nanajvýš zriedkavo depono-

vané v zásypoch hrobových jám a spravidla ich nachádzame pri skeletoch. Zaujímavou v hodnotenom súbore je 

tiež percentuálna prevaha kostrových hrobov nad žiarovými. Zvyk ukladať do hrobu črepy z rôznych nádob sle-

dujeme aj na mnohých iných pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku, ako napríklad v hro-

boch 47 a 106 v Orosháze-Gyopáros (Juhász, 1976, 241, 247) či v hroboch 13 a 34 vo Vámosmikole-Istvánmajor 

(Laczus – Párducz, 1969, 219, 222). 

V niektorých hroboch sa stretávame aj s ďalším špecifickým prejavom pohrebného rítu, a to s ukladaním do 

hrobov neúplných nádob, takmer výlučne vyrobených na kruhu. Nie vždy však možno spoľahlivo rozlíšiť, či 

tieto boli poškodené úmyselne počas samotného pohrebu, alebo išlo len o poškodenie spôsobené dlhodobým  

používaním nádob. Obvykle neúplné sa do hrobov vkladali džbánky alebo iné malé tvary nádob s odlomeným 

uškom. Ak išlo len o mechanické poškodenie nádoby v dôsledku jej dlhodobého používania, lom v mieste za-

chovaného koreňa odlomeného uška bol potiahnutý hlinkou podobne ako zvyšný povrch nádoby. Ako príklad 

môžeme uviesť nález malého, v rukách vyrobeného jedinečného lekythosu zo „žiarového“ hrobu 13/52 z Chotí-

na IA (tab. 4: 10) či menší, na kruhu vyrobený džbánok zo žiarového hrobu 23/52 z Chotína IA (tab. 7: 8). Zvyk 

ukladať do hrobov neúplné, predovšetkým na kruhu vyrobené nádoby – džbánky bez zachovaných pásikových 

ušiek pozorujeme aj na ostatných pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku, pričom tu ide  

o relatívne častý jav (napríklad Törökszentmiklós-Surján: Csalog – Kisfaludi, 1985, obr. 2: 29; Nyáregyháza: 

Kisfaludi, 2004, tab. 7: 14, 16: 11; Muhi-Kocsmadomb: Hellebrandt, 1996 – 1997, obr. 24: 7). Zaujímavú situáciu 

pozorujeme pri kostrovom hrobe 11 na pohrebisku Nyáregyháza, kde sa vo výbave juvenilného jedinca vo veku 

18 – 20 našiel črep z nádoby vyrobenej na kruhu s otvorom umiestneným do stredu črepu (Kisfaludi, 2004, 168 n., 

tab. 8: 2).  

6.8.3. Zvieracie kosti a ich deponovanie v hroboch 

Iba v štyroch hroboch z Chotína IA, konkrétne v kostrových hroboch 10a/52, 12/52, 35a, b/52 a 203/54 a v kos-

trovom hrobe 49/61, sa zistili zvieracie kosti. Tie však, s výnimkou hrobu 49/61 z IB, neboli podrobené archeo-

zoologickej analýze, preto nemožno určiť druh zvieraťa, ktoré bolo do hrobu vložené. Keďže ide výlučne o ne-

spálené kosti zvierat, čiže len časti z nich, ich prítomnosť v hrobe môžeme spájať so zvyškami mäsitej potravy. 

Výnimkou je pravdepodobne len hrob 49/61, kde sa medzi rozhádzanými kostrovými zvyškami dospelého muža 

na dne hrobovej jamy našli aj rebrá koňa (pozri podkapitolu 6.6.). Okrem uvedených hrobov boli v ďalších troch 

kostrových hroboch v Chotíne IA (250b/54, 251/54 a 256/54) a v kostrovom hrobe 54/61 v Chotíne IB obvykle  

v keramických nádobách deponované zvyšky rebier bez bližšieho určenia, či ide o ľudské alebo o zvieracie kosti. 

Na základe ich polohy v priestore hrobovej jamy môžeme aj v týchto prípadoch predpokladať, že ide o doklady 

mäsitých prídavkov, čím sa celkový počet hrobov so zvieracími kosťami zvýši v Chotíne IA na sedem hrobov, 

čo predstavuje iba 1,9 % všetkých hrobov a v Chotíne IB na dva hroby, čo tvorí 2 % hrobov.  

Až v piatich hroboch z celkových ôsmich boli zvieracie kosti, spravidla rebrá, deponované do keramických 

nádob – mís, iba v pravdepodobne porušených hroboch 35a, b/52 z Chotína IA a 49/61 z Chotína IB boli pre-

miešané s ľudskými kosťami a rozhádzané po dne jamy. V hrobe 54/61 s detským jedincom vo veku infans II – 

III boli rebrá a prstový článok umiestnené pri južnej stene hrobovej jamy a v hrobe 203/54 bola nad dieťaťom vo 

veku infans III umiestnená čeľusť zo svine domácej.
353

 Až päť jedincov, v ktorých hroboch sa našli mäsité prí-

davky, bolo ženského pohlavia, čo nás oprávňuje predpokladať istú väzbu tohto špecifického prejavu pohrebného 

rítu na hroby dospelých žien. V troch hroboch sa zistili kostrové zvyšky nedospelých jedincov (203/54 a 256/54 

z IA a 54/61 z IB) a v spomenutom hrobe 49/61 bol pochovaný dospelý muž. Iba dva hroby patria na základe  

dosiahnutej hodnoty celkového sociálneho indexu k najbohatším (251/54 z IA a 49/61 z IB), zvyšné hroby patria 

buď k vyššej strednej vrstve, alebo k priemerne vybaveným. Na základe uvedených zistení je tak nepochybné, že 

v podmienkach oboch hodnotených pohrebísk neexistovala medzi zriedkavým ukladaním mäsitých prídavkov do 

hrobov a sociálnym statusom pochovaných jedincov žiadna priama súvislosť.  
                                                                 
353 Prstový článok koňa a astagalus ovce sa našli pri pohrebe dieťaťa vo veku 8 rokov v mohyle v Süttő (V. Vadász, 1983; 

1986). Takéto zvieracie prílohy mohli mať len symbolickú funkciu ako amulet, príp. mohli slúžiť aj ako hračka (Kmeťová, 
2011a, 269, pozn. 29). Nie je tak vylúčené, že aj prstový článok v detskom hrobe 54/61 z Chotína IB slúžil ako hračka či 
amulet zároveň.  



286 

Prítomnosť nespálených, ako aj spálených zvieracích kostí spravidla vo funkcii mäsitých milodarov v hroboch 

ľudských jedincov bola zaznamenaná aj na iných pohrebiskách vekerzugskej kultúry na juhozápadnom Slovensku  

a vo východnom Maďarsku a na základe ich polohy v priestore hrobovej jamy a charakteru (spálené či nespálené 

kosti) pozorujeme pri tomto jave pomerne veľkú variabilitu. Ukladanie do hrobu nespálených alebo spálených  

zvieracích kostí záviselo od typu pohrebu ľudského jedinca, preto v žiarových hroboch obvykle zaznamenávame 

spálené zvieracie kosti a v hroboch kostrových, naopak, nespálené. Existujú však aj výnimky z uvedeného pra-

vidla. Tesne za chrbticou mladej ženy vo veku 18 – 20 rokov pochovanej v kostrovom hrobe 3 na pohrebisku 

Nyáregyháza ležalo veľké množstvo spálených zvieracích kostí (Kisfaludi, 2004, 167 n.). Oba žiarové, pravdepo-

dobne mužské hroby na pohrebisku Maňa obsahovali okrem početných príloh, najmä v podobe zbraní, aj zvieracie 

kosti indikujúce mäsité prídavky. V hrobe 12 kosti, najskôr hovädzieho dobytka, boli situované vedľa keramickej 

nádoby a v hrobe 17 boli kosti z ovce umiestnené v zásype hrobovej jamy nad kremačnými zvyškami pochova-

ného jedinca koncentrovanými v kôpke na dne hrobu (Benadik, 1983, 17, 21). V žiarových hroboch 7 a 37 na 

pohrebisku Bučany sa medzi spálenými ľudskými kosťami dospelých jedincov našli aj zvieracie kosti, ktoré boli 

podľa údajov v publikácii pravdepodobne tiež spálené (Bujna – Romsauer, 1983, 282, 291). Naopak, na pohrebi-

sku Törökszentmiklós-Surján boli zvieracie kosti až na žiarový hrob 92 ukladané do kostrových hrobov, pričom 

tieto boli najčastejšie deponované v keramických nádobách, a to v misách a hrncoch (kostrové hroby 31 a 84  

a žiarový hrob 92: Csalog – Kisfaludi, 1985, 311, 315), a len zriedkavo boli voľne umiestnené pri dolných kon-

čatinách pochovaného jedinca (kostrový hrob 85: ibidem, 315). Na základe archeozoologického rozboru tu boli 

do hrobov najčastejšie deponované kosti hovädzieho dobytka a ovce alebo kozy (ibidem, 315). Aj na pohrebisku 

Tiszavasvári-Dózsa-telep boli nespálené zvieracie kosti ošípaných a oviec deponované do nádob – mís, ako to 

dokladajú žiarové hroby 4 a 29 (Kemenczei, 2009, 33). Naopak, na pohrebisku Orosháza-Gyopáros sa nepreuká-

zala súvislosť medzi ukladaním zvieracích kostí do hrobu a typom hrobu, pretože sa rovnakou mierou vyskytli tak  

v hroboch kostrových (napríklad 28 a 158: Juhász, 1976, 231, 248), ako aj žiarových (napríklad 48 a 103: ibidem, 

241, 246 n.). Na rozdiel od pohrebiska Törökszentmiklós-Surján tu častejšie než do nádob pozorujeme voľné ukla-

danie zvieracích kostí spravidla k dolným končatinám pochovaných jedincov. Pozoruhodný je kostrový hrob 49, 

v ktorom za lebkou ženy v skrčenej polohe na pravom boku bola umiestnená lebka a predná časť trupu kravy  

a vedľa kostra malého teľaťa (ibidem, 241). Pomerne časté sú mäsité prídavky aj na pohrebisku Tápiószele, kde 

podobne ako v Orosháze-Gyopáros nepozorujeme ich väzbu na istý typ hrobu a spravidla sa do hrobov depono-

vali v keramických nádobách, najčastejšie misách (Párducz, 1966, 37, 47, 49). Výskyt zvieracích kostí v hroboch 

vekerzugskej kultúry, okrem kostí koňa, ktoré jasne poukazujú na ich rituálny význam v pohrebnom ríte, je archeo-

logickou verejnosťou vo všeobecností spájaný s pretrvávaním tradícií kultúry Mezőcsát, v ktorej hroboch boli mäsi-

té prídavky úplne bežným javom (Csalog – Kisfaludi, 315; Metzner-Nebelsick, 2002, 477; Patek, 1989 – 1990, 65). 

Tu však treba poukázať jednak na to, že vo vekerzugskej kultúre boli mäsité prílohy do hrobov vkladané nanajvýš 

zriedkavo, keďže počet takýchto hrobov na jednotlivých pohrebiskách nepresiahol 5 % všetkých hrobových celkov 

(Kemenczei, 2009, 33), jednak je tu nutné brať do úvahy diskontinuitu vo vývoji medzi oboma kultúrami, a to 

nielen vo východnom Maďarsku, ale tiež aj na juhozápadnom Slovensku. Tu vekerzugskej kultúre predchádzala 

a bola s ňou aj čiastočne súveká kalenderberská skupina. Zvyk ukladať do hrobov mäsité prídavky bol bežne roz-

šírený u mnohých kočovníkov počas celej doby železnej (Savčenko, 2006, 321 n.). Tu je však nevyhnutné rozli-

šovať medzi zvieracími kosťami umiestnenými v priestore hrobovej jamy vo funkcii mäsitých prídavkov, ulože-

ných buď na oválnych misách z dreva, zriedkavo aj z parohoviny, alebo v bronzových kotlíkoch na nôžke, často 

spolu so železným nožom na porciovanie, ktoré zomrelému do hrobu vložili pravdepodobne jeho príbuzní, a medzi 

dokladmi pohrebnej hostiny, odohrávajúcej sa počas pohrebu či rôznych obradov/rituálov už po jeho zakončení 

(Gavriljuk, 1989, 39; Kuznecova, 2008, najmä 178 nn.; Ol´chovskij, 1991, 30; Petrenko – Maslov, 1999, 250 n.). 

Táto rituálna hostina sa mohla dokonca aj niekoľkokrát opakovať. Existenciu týchto obradov v severopontskej 

oblasti vo včasnej dobe železnej dokladajú nielen zvieracie kosti, ale aj početné keramické črepy, vrátane impor-

tovanej keramiky (transportné amfory a zriedkavo aj stolová keramika) v násypoch mohýl a v priekopách okolo 

násypov (Babenko, 2005, 38 n.; Mozolevskij – Polin, 2005, 287 nn.). Nie je tak vylúčené, že črepy z rôznych 

nádob v zásypoch hrobov na pohrebiskách vekerzugskej kultúry taktiež súvisia z obradmi, odohrávajúcimi sa buď 

počas, alebo po skončení samotného pohrebu (napríklad pohrebná hostina).  

V troch hroboch na pohrebisku Chotín IA, a to v žiarových hroboch 72/53 a 96/54 a v kostrovom dvojhrobe 

45a, b/53, sa našli schránky sladkovodných mäkkýšov, presnejšie korýtka riečne alebo rybničné. Ani v jednom 

prípade nemali závesný otvor a je tak zrejmé, že na rozdiel od početnejších schránok mäkkýšov z rodu Cypraea 

korýtka riečne/ rybničné neslúžili na ozdobu tela pochovaných jedincov, ale ich výskyt v hrobových inventároch 

súvisel s pohrebným rítom, keď sa do hrobov ukladali buď mäkkýše ako súčasť potravinových milodarov, podobne 

ako časti zvieracích tiel, alebo iba ich schránky vo funkcii predmetov s osobitným symbolickým významom, príp. 

ako amulety. Tento jav pozorujeme aj na iných pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku , 

kde sa na rozdiel od Chotína IA z mäkkýšov uprednostňovali slimáky pásikavé (Capaea Vindobonensis) (naprí-

klad Tiszavasvári-Dózsa-telep a Tiszavasvári-Csárdapart: Kemenczei, 2009, 143 n., 156 n.; Szentes-Vekerzug: 
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Párducz, 1954, 39, tab. 24: 8 – 11; 1955, 8, tab. 6: 11), či slimáky bahenné (napríklad Algyő: Bende, 2003, 66, 

obr. 2: 10 – 13).
354

 Na základe charakteru hrobového inventára sa zdá, že výskyt schránok mäkkýšov bol frek-

ventovanejší v hroboch dospelých žien než mužov či nedospelých jedincov.  

6.8.4. Doklady použitia ohňa v pohrebnom ríte 

Na pohrebisku Chotín IA minimálne v šiestich kostrových hroboch pozorujeme také nálezové situácie, ktoré 

dokladajú možné použitie ohňa v pohrebných rituáloch. V rámci uvedenej skupiny hrobov môžeme rozlíšiť dve 

kategórie (obr. 133). Vo väčšine hrobov boli kostrové pozostatky pochovaných jedincov uložené vo vrstve čier-

neho prepáleného piesku s prímesou uhlíkov, pričom na kostiach nie sú badateľné žiadne stopy po pôsobení ohňa 

(kostrové hroby 117/53, 118/53, 121/53, 138/53 a 194/54). Zaujímavé je, že lebka väčšiny pochovaných sa na-

chádzala vo vrstve žltého piesku. Kostrové pozostatky staršieho muža vo veku maturus z kostrového hrobu 138/53 

boli na povrchu sfarbené dočierna, ale ich povrchová štruktúra nevykazovala žiadne zmeny, ktoré by boli spôso-

bené žiarom. K druhej kategórii hrobov môžeme priradiť hrob 212/54 a pravdepodobne aj hrob 126/53 (pozri 

podkapitolu 6.7.). V strede pomerne priestrannej jamy hrobu 212/54 (rozmery 100,0 x 160,0 cm) bola do jej dna 

vyhĺbená malá jamka s priemerom 40,0 cm, obsahujúca prepálený piesok premiešaný s uhlíkmi. Na jamke boli 

uložené kostrové pozostatky dospelého jedinca vo veku adultus – maturus, ktorého pohlavie nebolo možné na 

základe absencie akýchkoľvek nálezov určiť ani archeologicky. Podobne aj skelet staršej ženy vo veku maturus 

v 126/53 bol situovaný mimo plochy objektu so zásypom z prepáleného piesku s prímesou uhlíkov. Antropolo-

gický rozbor jej kostrových pozostatkov odhalil patologické zmeny na panve a oboch stehenných kostiach. Tie 

sa zistili aj u muža pochovaného v hrobe 121/53, ktorý okrem artrózy a deformovanej pravej časti hrudníka utrpel 

pravdepodobne bojové zranenie zásahom šípu, čoho dokladom môže byť kruhový otvor v strednej časti stehen-

nej kosti. Z hľadiska biologického pohlavia, ale najmä veku pochovaných v uvedených hroboch je pozoruhodné, 

že ide výlučne o dospelých jedincov predovšetkým vo veku maturus (štyri osoby), pričom rovnakou mierou sú tu 

zastúpení tak muži, ako aj ženy, s miernou prevahou žien. S výnimkou kostrového hrobu 212/54, v ktorom sa spô-

sob uloženia jedinca nepodarilo zistiť, boli zvyšní pochovaní jedinci uložení v skrčenej polohe na pravom boku  

s hornými končatinami vystretými pozdĺž tela. Lebka ľudského jedinca z hrobu 118/53 a lebka spolupochovaného 

koňa z hrobu 121/53 (hrob koňa 4/53) bola nájdená v anatomicky neprirodzenej polohe, presnejšie bola uložená 

na krčných stavcoch bradou nadol. Až štyri hroby neobsahovali žiaden inventár a zvyšné tri hrobové celky (126/53, 

138/53 a 194/54) môžeme na základe dosiahnutej hodnoty celkového sociálneho indexu priradiť k jednoducho 

až k priemerne vybaveným.  

Hoci hodnotené hroby tvoria v rámci Chotína IA iba zanedbateľné percento hrobov (okolo 1,8 % prípadov), sú si 

veľmi podobné tak z hľadiska biologických parametrov pochovaných jedincov, ako aj uložením ich pozostatkov 

v priestore jamy a spravidla sa vyznačujú absenciou nálezov či len jednoduchou výbavou (výnimkou je iba hrob 

126/53). Priestorová analýza pohrebiska (plán 1) ukázala jednak koncentráciu týchto hrobov v kvadrante 60 na 

severnom okraji pohrebiska (hroby 118/53, 121/53 a 126/53), jednak ich umiestnenie na periférii pohrebiska, pre-

dovšetkým na jeho západnom (hroby 117/53, 138/53 a 194/54) a južnom okraji (hrob 212/54). Podobné, preuká-

zateľne zachytené doklady prítomnosti ohňa v kostrových hroboch na ostatných pohrebiskách vekerzugskej kultúry 

pozorujeme nanajvýš zriedkavo.
355 

Naopak, vo včasnej dobe železnej najmä v lesostepnej zóne severného Pri-

čiernomoria a na severnom Kaukaze predovšetkým vo včasnoskýtskom období v 7. stor. pred Kr. sú na väčšine 

pohrebiskových lokalít doložené početné prejavy v pohrebnom ríte späté s rituálnou funkciou ohňa. K nim nepo-

chybne patrí budovanie jedného či viacerých „žiarovísk“ – ohnísk pod mohylovým násypom na úrovni vtedaj-

šieho terénu, spaľovanie drevených konštrukcií umiestnených buď v hrobovej jame, alebo na úrovni vtedajšieho 

terénu pod násypom mohyly, vrstvy popola v hrobových jamách a v mohylových násypoch, ako aj použitie pre-

pálenej zeminy pri budovaní mohylového násypu (Babenko, 2005, 68; Petrenko, 2006, 58 nn.; Petrenko et al., 

2004, 197). Či existencia dokladov použitia ohňa v pohrebnom ríte vekerzugskej kultúry ideologicky súvisí so 

severopontsko-kaukazskou oblasťou nemožno ani vyvrátiť, ani potvrdiť.  

                                                                 
354 Pri slimákoch pásikavých nepredpokladáme, že ich prítomnosť v niektorých hroboch na vekerzugských pohrebiskách 

súvisela s tým, že hroby po skončení pohrebu ostávali istý čas otvorené, čiže boli zasypané s istým časovým odstupom 
a mäkkýše sa tak do hrobu dostali náhodne. Často je v týchto hroboch doložených niekoľko schránok mäkkýšov, ktoré boli 
deponované na jednom mieste. V kostrovom hrobe 46 na pohrebisku Algyő boli schránky slimákov bahenných nájdené 
spolu s ďalšími početnými komponentmi náhrdelníka v priestore hrude pochovanej mladej ženy, čo indikuje ich použitie ako 
ozdôb tela (Bende, 2003, 66, obr. 2, 3).  

355 Ďalšie doklady rituálneho ukladania do hrobov pravdepodobne ešte tlejúceho dreva boli zaznamenané na pohrebisku 
Szentes-Vekerzug, kde sa zuhoľnatené drevo, popol a uhlíky nachádzali pri lebke koňa z hrobu 19 a pri nohách koňa z hrobu 
32 (Párducz, 1954, 26 n., 32). Na tomto pohrebisku sa zvyšky spáleného dreva zistili aj v ďalších hroboch koní, kde však na 
základe výskytu kovových súčastí vozov predstavovali pravdepodobne pozostatky spáleného voza či jeho častí (Kmeťová, 
2011a, 199 n., 203). 
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Obr. 133 Chotín IA. Kostrové hroby s dokladmi použitia ohňa v pohrebnom ríte 

6.8.5. Anomálie v ukladaní pochovaných jedincov do hrobov 

Nálezové situácie zaznamenané v niektorých kostrových hroboch na pohrebisku Chotín IA a ojedinele aj Cho-

tín IB môžu poukazovať na možné intencionálne sekundárne zásahy, z ktorých časť súvisela s vykrádaním hrobov  

a časť mohla mať rituálne pozadie. Možné vykrádačské zásahy môže indikovať jednak zjavne neúplná hrobová 

výbava, jednak tiež rozhádzané kostrové pozostatky v priestore hrobovej jamy, hoci iba pri malej časti týchto 

hrobov boli v teréne spoľahlivo zachytené stopy ich sekundárneho porušenia (napríklad kostrový hrob 240/54  

z IA a kostrový hrob 49/61 z IB). V niektorých hroboch však registrujeme uloženie jednotlivých hrobových príloh 

in situ, ako aj premiestnenie či absenciu – možné zámerné odstránenie niektorých častí tela pochovaných jedincov. 

Pravdepodobne nie všetky odchýlky v ukladaní tiel zomrelých boli podmienené rituálne a súviseli tak s protivam-

pirickými opatreniami či náboženskými predstavami (magické praktiky), ale časť z nich mohla byť spôsobená aj 

náhodnými druhotnými činiteľmi, napríklad činnosťou drobných hlodavcov. Bezpečne zachytiť a následne inter-

pretovať anomálie v ukladaní tiel pochovaných jedincov v podmienkach oboch hodnotených pohrebísk v značnej 

miere sťažuje aj pomerne zlý stav zachovania kostrových pozostatkov, najmä detských, keď sa často nezachovala 

prevažná časť skeletu a chýbajúce časti kostí pochovaných jedincov tak nesúviseli s ich zámerným odstránením.  

V hroboch s viac-menej kompletne zachovanými časťami skeletov pozorujeme na pohrebiskách Chotín IA a IB 

najmä manipulácie s lebkami pochovaných jedincov. Tu môžeme rozlíšiť tri spôsoby, a to dislokáciu lebiek vo 

vzťahu k zvyšným častiam neporušenej kostry, hroby s kostrami bez lebiek a cudzie lebky v hroboch (Ďuricová, 

2006, 160 n.) (obr. 134). Prvý a najfrekventovanejší spôsob manipulácie s lebkami bol spoľahlivo zachytený v šty-

roch hroboch, presnejšie v hroboch 2/52, 141/53, 170a/53 a 269/54. Poškodená lebka spolu s krčnými stavcami 

dospelej ženy vo veku maturus pochovanej vo vystretej polohe na chrbte bola z pôvodnej polohy premiestnená  

k zachovanej pravej ramennej kosti a uložená na ľavú spánkovú kosť. Zaujímavá je aj absencia časti pravej a celej 

ľavej hornej končatiny, avšak nie je jasné, či táto súvisí so sekundárnymi zásahmi, alebo sa kosti vplyvom ne-

priaznivých pôdnych podmienok jednoducho nezachovali. Lebka ženy vo veku adultus pochovanej v trojhrobe 
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170a, b, c/53 v skrčenej polohe na ľavom boku bola uložená na pravú spánkovú kosť v neanatomickej polohe. 

Pozoruhodné je, že s výnimkou hrobu 269/54 s pravdepodobne mužským jedincom, pri hroboch s dislokovanými 

lebkami ide výlučne o hroby dospelých žien s kompletnou výbavou, pri ktorej nezaznamenávame jej zámerné  

premiestnenie v priestore hrobu. Dokladá to napríklad hrob 141/53, kde sa na oboch zachovaných zápästiach hor-

ných končatín ženy vo veku adultus našli bronzové náramky. Okrem posledného spomenutého hrobu, ktorý patrí 

k jednoducho vybaveným, ostatné hroby môžeme na základe dosiahnutých hodnôt celkového sociálneho indexu 

priradiť k najbohatším. V jednoducho vybavenom hrobe 253/54 bola uložená pomerne dobre zachovaná kostra 

ženy vo veku maturus bez lebky, pri ktorej môžeme predpokladať, že bola odstránená zámerne, pravdepodobne 

aj spolu s oboma hornými končatinami. V kostrovom hrobe 50/61 v Chotíne IB, naopak, registrujeme opačnú  

situáciu, keď pri dolných končatinách mužského jedinca pochovaného vo vystretej polohe na chrbte bola uložená 

cudzia lebka. Špecifický je kostrový hrob 210/54, v ktorom boli zachytené stopy po manipulácii s dlhými kosťami 

(obr. 134). Dolné končatiny pomerne gracilného muža vo veku adultus boli premiestnené z pôvodnej polohy až 

150,0 cm od zachovanej lebky a horných končatín, pričom boli uložené v skrčenej polohe na pravom boku.  

 

 
 

Obr. 134 Chotín IA, IB. Anomálie v ukladaní pochovaných jedincov do hrobov 

 

Podobné anomálie v ukladaní tiel pochovaných jedincov nie sú zriedkavé ani na iných pohrebiskách vekerzug-

skej kultúry vo východnom Maďarsku. Aj tu, podobne ako na chotínskych pohrebiskách, najčastejšie zazname-

návame predovšetkým manipulácie s lebkami a zámerné odstránenie niektorých častí tiel pochovaných jedincov. 

Hroby s kostrami bez lebiek sledujeme predovšetkým na pohrebisku Orosháza-Gyopáros (Juhász, 1976, 252), za-

tiaľ čo na pohrebisku Szentes-Vekerzug a Tápiószele sú pomerne časté prípady skeletov bez zachovaných kostí rúk 

a chodidiel, či iných častí tiel (Párducz, 1954, 50; 1955, 13; 1966, 83). Na poslednom spomenutom pohrebisku boli 

pozorované aj prípady dislokácie lebiek, spravidla umiestnených v mieste bedrových kostí zomrelých (Párducz, 

1966, 83 n.). Zaujímavé je zistenie, že rovnako ako v Chotíne IA, aj na uvedených pohrebiskách sú doklady rôz-

nych anomálií v ukladaní tiel pochovaných jedincov späté najmä s dospelými ženami (ibidem, 84).  
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6.9. CHRONOLOGICKÝ VÝVOJ POHREBNÉHO RÍTU NA CHOTÍNSKYCH POHREBISKÁCH 

Na základe hĺbkovej typologicko-chronologickej analýzy jednotlivých komponentov hrobového inventára sa 

nám v rámci celkového počtu nálezových celkov z oboch hodnotených pohrebísk podarilo presnejšie chronologicky 

zaradiť približne jednu pätinu hrobov. Analýza inventára týchto hrobov ukázala, že na oboch pohrebiskách, ktoré 

sú si navzájom synchrónne, sa pochovávalo v priebehu mladšej a  neskorej doby halštatskej a vo včasnej dobe 

laténskej, presnejšie od stupňa HD1 až do stupňa LTA (pravdepodobne do jeho záveru), čo v absolútnych dátach 

zodpovedá poslednej štvrtine 7. až záveru 5. stor. pred Kr. (pozri kapitolu 9). Pre obe pohrebiská boli vyčlenené 

tri vývojové fázy, ale vyhodnotenie jednotlivých prvkov pohrebného rítu z chronologického hľadiska nepotvrdilo 

náš počiatočný predpoklad, že pohrebný rítus na oboch pohrebiskách výraznejšie podliehal časovým zmenám.  

Prvý horizont pochovávania zodpovedá vývojovej fáze I zo záveru 7. až prvej polovice 6. stor. pred Kr. (stu-

peň HD1). V tejto fáze sú zastúpené oba typy hrobov (žiarové aj kostrové). V skupine žiarových hrobov sú tu  

doložené iba hroby urnové, hroby s kremačnými zvyškami rozptýlenými v zásype hrobovej jamy a hroby so spá-

lenými zvyškami rozptýlenými po dne hrobovej jamy. Hroby s kremačnými zvyškami uloženými v urne a vedľa 

nej nie sú v najstaršej fáze spoľahlivo doložené a objavujú sa až v druhej vývojovej fáze. Rovnako zaujímavým 

je zistenie absencie urnových hrobov variantu II a v prípade pôdorysných dispozícií hrobových jám sú sa tu vyskyt-

la iba štandardná kruhová forma. Kým v prípade vnútornej úpravy jám kostrových hrobov prvé doklady výskytu 

špeciálnych hlinených konštrukcií zaznamenávame už v najstaršej fáze, pri žiarových hroboch sú spoľahlivo dolo-

žené až v záverečnom horizonte pochovávania. V najstaršej fáze sa vyskytli aj prvé doklady situovania objektov 

– žiarovísk nad jamami kostrových hrobov. Tento zvyk však v nasledujúcej fáze doložený nie je a opäť sa obja-

vuje až v tretej vývojovej fáze.  

Isté nepatrné odlišnosti zaznamenávame v nasledujúcej fáze II z druhej polovice 6. stor. pred Kr., keď je počet 

žiarových hrobov v porovnaní s predchádzajúcou a s nasledujúcou fázou výrazne nižší. V tejto fáze sú prvýkrát 

doložené aj hroby s neobvyklými pôdorysnými dispozíciami, ako aj hroby s kremačnými zvyškami uloženými  

v urne a vedľa nej. Počet kostrových hrobov je približne rovnaký ako v predchádzajúcej fáze a okrem špecifických 

hlinených konštrukcií sa pri úprave interiéru hrobu nanajvýš sporadicky používalo aj drevo.  

V nezmenenej podobe sú jednotlivé prvky pohrebného rítu zachytené aj v poslednej vývojovej fáze z 5. stor. 

pred Kr., keď sa však ako nóvum objavujú prvé jamkové hroby a počet presnejšie datovaných žiarových hrobov 

opäť výrazne stúpa.  

Sumarizujúc uvedené zistenia, môžeme konštatovať, že jednotlivé prvky pohrebného rítu v podmienkach oboch 

hodnotených pohrebísk nepodliehali výraznejším chronologickým zmenám. 

6.9.1. Superpozície hrobov na pohrebisku Chotín IA 

V Chotíne IA boli až v piatich prípadoch zistené superpozície dvoch hrobov nad sebou a v jednom prípade do-

konca troch hrobov nad sebou. Časť hrobov bola navzájom situovaná aj v tesnej blízkosti, keď vzdialenosti medzi 

dvoma hrobmi neboli väčšie ako 50,0 cm, čo nám do istej miery umožňuje predpokladať ich značnú časovú blíz-

kosť, možno aj súvekosť. Nad žiarovým hrobom 13/52 bol umiestnený ďalší žiarový hrob 14/52 a nad týmto sa 

nachádzal žiarový hrob 39/53. Žiarový hrob 14/52 zároveň čiastočne porušil kostrový dvojhrob 10a, b/52, hoci 

zmienky o uvedených nálezových okolnostiach v terénnej dokumentácii chýbajú. Sklenené koráliky s vrstvenými 

očkami (tab. 11: 13) neumožňujú žiarový hrob 39/53 zaradiť skôr ako do poslednej štvrtiny 6. stor. pred Kr. (Hor-

ňák, 2006, 38). Na základe nálezových okolností je však nepochybné, že ostatné hroby umiestnené pod týmto  

hrobom sú staršie, a to v poradí žiarový hrob 13/52, kostrový dvojhrob 10a, b/52 a žiarový hrob 14/52 bez inven-

tára. Ani žiarový hrob 13/52, ani kostrový dvojhrob 10a, b/52 však neobsahujú dostatočne chronologicky citlivé 

nálezy a tak ich nemožno časovo bližšie zaradiť. Podľa údajov v nálezovej správe musel kostrový hrob 179/53 

čiastočne porušiť 181/53, ale zmienky o tom v terénnej dokumentácii chýbajú. V bezprostrednej blízkosti kostro-

vého hrobu 179/53 boli situované dva žiarové hroby, a to hroby 65/53 a 66/53. Nad kostrovým hrobom 177/53 

bez inventára sa nachádzal žiarový hrob 56/53, ktorý na základe bronzovej bubienkovej a hadovitej spony patrí 

do stupňa HD2 (tab. 16: 11 – 13). Žiarový hrob 75/53, ktorý sa nachádzal pod kostrovým hrobom 155/53 bez  

akýchkoľvek nálezov a je tak bezpochyby starší, nemožno na základe nevýrazného inventára presnejšie časovo 

zaradiť. To isté platí aj pre žiarový hrob 103/54 a pod ním umiestnený kostrový hrob 258/54, ktorý tak musí byť 

starší. Bližšie datovať nemožno ani kostrový hrob 261/54, ktorý sa nachádzal v tesnej blízkosti žiarového hrobu 

103/54. Rovnako aj pri kostrovom hrobe 162/53 je zrejmé len to, že je starší ako nad ním sa nachádzajúci kostrový 

hrob 165/52. Pravdepodobne chronologicky blízke sú si hroby situované v bezprostrednej blízkosti, ako napríklad 

žiarový hrob 47/53 a kostrový hrob 149/53, oba obsahujúce neskorohalštatskú či už včasnolaténsku keramiku  

(tab. 13: 13, 58: 1).  
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Hoci v prípade dvoch či zriedkavo dokonca troch hrobov v superpozíciách je ich chronologicky odlišná pozícia 

nepochybná, v podmienkach pohrebiska Chotín IA možno bližšie datovať len veľmi malý počet týchto hrobov,  

a tak prekrývanie sa dvoch či troch hrobov môžeme pre potreby konštatovania relatívnej chronológie použiť iba 

v značne obmedzenej miere. Ak nám nálezy umožnili hrob v superpozícii presnejšie chronologicky zaradiť, spra-

vidla sa nachádzal pod alebo nad hrobom bez inventára.  

Relatívne časté sú prípady superpozícií dvoch hrobov aj na iných pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo východ-

nom Maďarsku. Na pohrebisku Szentes-Vekerzug žiarový hrob 45 so skleneným korálikom s vrstvenými očkami, 

ktorý bol umiestnený pod kostrovým hrobom 44, ako aj žiarový hrob 79 v superpozícii nad kostrovým hrobom 

80 jasne dokladajú, že žiarové hroby na danom pohrebisku nemožno vo všeobecnosti považovať za staršie ako 

hroby kostrové (Párducz, 1954, 34, 39). Pomerne časté superpozície hrobov boli zaznamenané aj na pohrebiskách 

Törökszentmiklós-Surján (hroby 16 a 18, 34 a 35, 62 a 63, 94 a 95: Csalog – Kisfaludi, 1985, 309, 311, 313, 317) či 

v Orosháze-Gyopáros (hroby 133 a 141, 132 a 143, 66 a 154: Juhász, 1976, 248). Kým na prvom z  uvedených 

pohrebísk umožňujú niektoré chronologicky signifikantné nálezy presnejšie datovať prevažnú časť týchto hrobov  

a tieto sú tak veľmi dôležitým prostriedkom na zachytenie relatívnej chronológie (hroby 31, 34, 35, 63 a 100), tak 

na druhom pohrebisku nemožno bližšie časovo zaradiť ani jeden z navzájom sa prekrývajúcich hrobov. Tieto 

spravidla buď neobsahovali žiaden inventár, alebo sa v nich našli iba typologicky nevýrazné keramické prílohy. 

Naopak, na pohrebisku Vámosmikola-Istvánmajor boli dva hroby nad sebou zistené iba v jednom prípade (hroby 

41 a 42: Laczus – Párducz, 1969, 223).  

6.10. ZHRNUTIE 

Na základe vyhodnotenia jednotlivých prvkov pohrebného rítu na chotínskych pohrebiskách, ku ktorým zara-

ďujeme spôsob uloženia kostrových pozostatkov, vonkajšiu a vnútornú úpravu hrobových jám, ich metrické údaje  

a pôdorysné dispozície, charakter hrobovej výbavy a jej umiestnenie v priestore hrobu voči kostrovým zvyškom 

pochovaných jedincov, či niektoré zvláštnosti pohrebného rítu, môžeme konštatovať, že okrem mnohých spoloč-

ných tendencií vo vývoji pohrebného rítu na celom území rozšírenia vekerzugskej kultúry, ku ktorým v prvom 

rade patrí biritualita – takmer výlučne čiastočná a ploché pohrebiská, lokality severozápadnej skupiny vekerzug-

skej kultúry podľa J. Chochorowského vykazujú aj isté zvláštnosti, ktoré na pohrebiskách zvyšných dvoch lokál-

nych skupín buď nezaznamenávame vôbec, alebo iba v značne obmedzenej miere. V tejto súvislosti však treba 

zdôrazniť, že porovnanie výsledkov analýzy na chotínskych pohrebiskách s ostatnými súdobými pohrebiskovými 

lokalitami vo východnom Maďarsku v značnej miere sťažuje doposiaľ chýbajúce komplexné vyhodnotenie archeo-

logicky postrehnuteľných prejavov pohrebného rítu vekerzugskej kultúry, preto mnohé naše konštatovania nateraz 

majú iba pracovný charakter. Mnohé zistené odlišnosti či lokálne špecifiká mohli byť nemalou mierou podmie-

nené aj rôznou kvalitou terénneho výskumu a publikácií jednotlivých pohrebiskových lokalít.  

K najdôležitejším odlišnostiam pohrebísk severozápadnej lokálnej skupiny vekerzugskej kultúry patria najmä: 

– pomerne nejednotný obraz o jednotlivých elementoch pohrebného rítu, najmä však o percentuálnom zastú-

pení oboch typov hrobov, keď napríklad v Preseľanoch nad Ipľom boli až na nepatrné výnimky preskúmané 

iba žiarové hroby, zatiaľ čo v Nyáregyháze, naopak, iba hroby kostrové; uvedené zistenie však môže byť 

nemalou mierou spôsobené aj tým, že väčšina pohrebísk tejto skupiny bola preskúmaná iba torzovito,  

– hroby s telami koní, či buď osamotenými, alebo spolupochovanými s ľudským jedincom sa vyskytli iba na 

chotínskych pohrebiskách, 

– pri úpravách interiérov hrobov sa tu s rôznou mierou intenzity uplatňovali oba materiály, tak drevo, ako aj 

kameň, a špecifické úpravy vnútra hrobových jám pomocou hlinených konštrukcií sú v podmienkach veker-

zugskej kultúry doložené iba v Chotíne IA (kým na pohrebiskách južnej skupiny vekerzugskej kultúry podľa 

J. Chochorowského sa pri upravovaní priestoru hrobových jám uplatňovalo výlučne drevo a v severovýchod-

nej skupine, naopak, výhradne kameň, tak pohrebiská severozápadnej skupiny vykazujú zmiešaný charakter, 

keďže tu pozorujeme oba spôsoby úprav interiéru hrobov, avšak nikdy súbežne v rámci jednej lokality), 

– v prípade urnových hrobov sa na chotínskych pohrebiskách zistila zjavná spojitosť tvaru keramickej urny 

s pohlavím pochovaného jedinca,  

– na chotínskych pohrebiskách registrujeme zreteľne vyšší podiel jednak žiarových hrobov s kremačnými zvyš-

kami v urne a okolo nej, jednak kostrových hrobov s jedincami pochovanými v tzv. kombinovanej polohe, 

než na ostatných pohrebiskách vo východnom Maďarsku,  

– naopak, podiel symbolických hrobov je na chotínskych pohrebiskách, najmä však v Chotíne IB zreteľne vyšší, 

než na väčšine pohrebísk vekerzugskej kultúry,  

– nateraz iba v Chotíne IA sú spoľahlivo doložené tak samostatné žiaroviská, umiestnené na ploche pohrebiska 

medzi jednotlivými hrobmi, ako aj zámerne nad jamami kostrových hrobov situované objektys prepáleným 

zásypom s uhlíkmi rovnako vo funkcii žiarovísk, 
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– nanajvýš zriedkavý výskyt hrobov umiestnených do priestoru vymedzenom žľabom, ktorých ťažisko výskytu 

sa, naopak, bezpochyby nachádza na pohrebiskách severovýchodnej skupiny vekerzugskej kultúry podľa  

J. Chochorowského,  

– preukázateľné doklady použitia ohňa v pohrebnom ríte v rámci vekerzugskej kultúry celkovo nateraz pozo-

rujeme iba na pohrebisku Chotín IA a Szentes-Vekerzug. 

Aj napriek uvedeným rozdielom v pohrebnom ríte je zrejmé, že tieto samy osebe nemôžu byť dostatočným  

argumentom pre vyčlenenie jednotlivých lokálnych skupín vekerzugskej kultúry, pretože k ich definovaniu treba 

zohľadniť aj ostatné aspekty, ako napríklad materiálnu náplň, sídliskovú štruktúru, sociálny aspekt, kroje či ten-

dencie vo vzájomných kontaktoch so susednými či územne vzdialenejšími kultúrnymi regiónmi.  

Okrem mnohých spoločných prejavov a tendencií vo vývoji pohrebného rítu (čiastočná biritualita; približne 

rovnaké percentuálne zastúpenie birituálnych hrobov, hrobov s pohrebmi dvoch či viacerých jedincov a hrobov  

s osamoteným telom koňa; pri žiarových hroboch takmer výlučný výskyt jám kruhového pôdorysu; takmer rov-

naké percentuálne zastúpenie žiarových hrobov tak bez inventára, ako aj len s keramickým inventárom; skrčená 

poloha na boku ako najfrekventovanejší spôsob uloženia pochovaných jedincov; identický percentuálny podiel 

kostrových hrobov bez inventára, ako aj hrobov s dokladmi mäsitých prídavkov), pozorujeme medzi oboma hod-

notenými pohrebiskami isté rozdiely: 

– rozmery žiarových hrobov s kruhovými a oválnymi jamami sú v Chotíne IB v priemere väčšie ako v Chotíne 

IA,  

– vnútorné úpravy jám žiarových hrobov sú doložené iba v Chotíne IA,  

– rozdielne percentuálne zastúpenie jednotlivých typov žiarových hrobov, z ktorých najfrekventovanejším ty-

pom na oboch pohrebiskách sú síce žiarové hroby s kremačnými zvyškami pochovaných jedincov, voľne 

rozptýlenými v zásype hrobovej jamy, ale tieto sú v Chotíne IA nasledované urnovými hrobmi a v Chotíne 

IB, naopak, hrobmi so zvyškami kremácie rozsypanými po dne hrobovej jamy, 

– v Chotíne IA sa vyskytli všetky štyri varianty urnových hrobov, zatiaľ čo v Chotíne IB je zastúpený iba ich 

variant II, čiže žiarové hroby s keramickou urnou, ktorá bola prekrytá misou obrátenou hore dnom,  

– rovnaké konštatovanie sa vzťahuje aj na hroby s kremačnými zvyškami v urne a okolo nej, pretože v Chotíne 

IA je tento typ žiarových hrobov oveľa variabilnejší ako v Chotíne IB, kde je doložený iba ich variant III, 

– rozdielne percentuálne zastúpenie jednotlivých variantov hrobov s kremačnými zvyškami rozptýlenými  

v zásype hrobovej jamy, z ktorých v Chotíne IA jednoznačne dominuje variant II (najväčšia koncentrácia 

zvyškov spálených kostí bola zistená v strednej tretine zásypu hrobovej jamy), zatiaľ čo v Chotíne IB variant I 

(kremačné zvyšky sú voľne rozptýlené v celom zásype hrobovej jamy), 

– počet žiarových hrobov s keramickými prílohami je v Chotíne IA až dvojnásobne vyšší než v Chotíne IB,  

– dĺžka, šírka a hĺbka jám kostrových hrobov dosahuje v Chotíne IB v priemere vyššie hodnoty ako v Chotíne 

IA, 

– kým obdĺžnikovú formu pôdorysov jám kostrových hrobov z hľadiska frekvencie výskytu môžeme v Chotíne 

IA označiť za sporadickú, tak v Chotíne IB, naopak, spolu s oválnou formou za štandardnú, 

– hoci tvar pôdorysov jám kostrových hrobov na oboch pohrebiskách nesúvisel s biologickými parametrami 

pochovaných jedincov, tak v prípade rozmerov pozorujeme najmä na pohrebisku Chotín IA ich zreteľnú 

previazanosť s vekom zomrelých osôb,  

– nanajvýš zriedkavo zachytené doklady úprav hrobových jám drevom boli zaznamenané iba v Chotíne IB, 

kým hlinené konštrukcie v interiéroch hrobov sa vyskytli iba v Chotíne IA,  

– podiel kostrových hrobov s jedincami pochovanými vo vystretej polohe na chrbte, ako aj hrobov s kombino-

vanou polohou je v Chotíne IB až štvornásobne nižší než v Chotíne IA, 

– kostrové hroby so zriedkavými spôsobmi uloženia pochovaných jedincov, ako vystretá poloha na boku, polo-

ha v sede a poloha na bruchu, sa vyskytli iba v Chotíne IA, 

– absenciu kostrových viachrobov v Chotíne IB a až trojnásobne vyšší percentuálny podiel symbolických hro-

bov, 

– hroby s osamoteným telom koňa sú zastúpené v rámci oboch hodnotených pohrebísk, avšak hroby s ľudským 

jedincom a spolupochovaným koňom sú doložené iba v Chotíne IA,  

– samostatné žiaroviská a objekty – žiaroviská umiestnené nad jamami kostrových hrobov boli spoľahlivo zis-

tené iba na ploche pohrebiska Chotín IA, 

– iba v Chotíne IA pozorujeme doklady použitia ohňa v pohrebnom ríte, ktoré zaraďujeme do kategórie osobi-

tých prejavov v pohrebnom ríte, 

– superpozície spravidla dvoch a výnimočne až troch hrobov nad sebou registrujeme opäť len v Chotíne IA. 
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7.  
SOCIÁLNE ASPEKTY POHREBNÉHO RÍTU –  
SOCIÁLNY INDEX A HIERARCHICKÉ ČLENENIE SPOLOČNOSTI  
NA PRÍKLADE CHOTÍNSKYCH POHREBÍSK 

7.1. TEORETICKÉ ÚVAHY 

Skúmanie vertikálnej sociálnej štruktúry znamená kvantitatívne a kvalitatívne vyhodnotiť jednotlivé prvky po-

hrebného rítu, predovšetkým vnútornú a vonkajšiu úpravu hrobových jám a charakter hrobovej výbavy. V tradič-

nom archeologickom bádaní sú hroby s bohatou, čiže na nálezy početnou hrobovou výbavou, s výbavou z  dra-

hocenných materiálov, ako zlato, striebro, morský koral alebo jantár či sklo, a s nákladnou hrobovou konštrukciou 

bádateľmi obvykle subjektívne vyhodnocované ako „bohaté“, kým hroby bez vnútornej a  vonkajšej úpravy  

a bez nálezov či s minimálnou hrobovou výbavou ako „chudobné“. Pri pokuse o rekonštrukciu vertikálnej štruk-

túry miestnej komunity ostáva značne problematickým objektívne posúdenie toho, do akej miery odrážajú oba 

uvedené hodnotené prvky, čiže hrobová jama (jej veľkosť a vonkajšia či vnútorná úprava) a hrobový inventár, 

presnejšie množstvo a typy predmetov, ktoré ho tvoria, sociálne pomery pochovaného jedinca a či na základe jed-

notlivých hrobov potom možno následne vyvodiť aj poznatky o spoločensko-sociálnej štruktúre vtedajšej spoloč-

nosti.
356 

 

Nevyhnutným predpokladom na výpočet sociálneho indexu je v prvom rade dostatočný počet uzatvorených 

hrobových celkov, až potom možno hrobové inventáre skúmať štatisticky a sledovať tak možnú súvislosť medzi 

sociálnym statusom, hrobovou jamou (tvar, konštrukcia, metrické údaje a iné) a biologickým vekom a pohlavím 

pochovaného jedinca. Výpočet sociálneho indexu pre jednotlivé hrobové celky v rámci hodnoteného pohrebiska 

je metóda, ktorá sa pokúša priradiť jednotlivým hrobom hodnotu, ktorá by mala zodpovedať sociálnemu význa-

mu jedincov v rámci danej komunity. K tomu možno dospieť vyhodnotením tak nálezových okolností, ako aj 

zloženia hrobového inventára, pričom jednotlivé, oddelene sledované javy treba následne zhrnúť do celkového 

indexu (Burmeister, 2000, 128). 

Výhoda hrobových príloh spočíva v tom, že nám umožňujú nielen zachytiť rozdiely medzi jednotlivými hrobmi 

v rámci skúmaného pohrebiska, ale ich aj kvantifikovať. Naopak, nevýhoda spočíva v tom, že takto môžeme po-

chopiť význam hrobových prídavkov iba archeologicky zdokumentovaných spoločenstiev a tieto zachytiť v číslach 

(Rebay, 2006, 200). 

Metóda kvantitatívnej analýzy jednotlivých typov hrobovej výbavy sa pokúša rozpoznať a opísať hierarchicky 

diferencované sociálne skupiny pravekých spoločenstiev, pričom kritériá, ktoré sú nevyhnutným predpokladom 

tejto metódy, sú nasledujúce:  

1. V prípade hodnoteného pohrebiska je zrejmé, že v rámci miestnej komunity, ktorá nám hodnotené pohrebis-

ko zanechala, existovalo jasné členenie jej príslušníkov do skupín a táto diferenciácia sa prejavovala v jasne roz-

líšiteľnom materiálnom bohatstve týchto skupín, príp. ich príslušníkov. Inými slovami, príslušníci danej komunity 

si neboli navzájom rovnocenní. 

2. V prípade hrobových celkov, ktoré máme k dispozícii pre potreby analýzy, by malo ísť o reprezentatívny 

výber všetkého obyvateľstva, teda na konkrétnom pohrebisku boli pochovávaní všetci členovia danej komunity, 

nie iba ich výber.
357 

 

3. Príslušníci všetkých spoločensko-sociálnych skupín danej komunity boli pochovávaní rovnakým alebo po-

dobným spôsobom, pretože tu existovali sociálne kontrolovateľné pravidlá, kto ako mohol byť a/alebo nemohol 

byť pochovaný a tieto pravidlá sa tiež dodržiavali prinajmenej pri štatisticky relevantnej väčšine obyvateľstva. 

Uvedené pravidlá viedli k tomu, že spoločensko-sociálna hierarchia a bohatstvo výbavy boli v hroboch priamo 

vzájomne prepojené, čiže bohatstvo hrobovej výbavy a všetko to, čo súviselo s pohrebným rítom záviselo od spo-

                                                                 
356 Bližšie pozri Tomedi, 2002. 
357 Avšak na pohrebiskách nebol vždy pochovávaný reprezentatívny výber príslušníkov daného spoločenstva, ale iba jeho istá 

časť, čo mohlo byť spôsobené nielen geograficko-hospodárskymi a sociálno-rodinnými dôvodmi, ale aj hierarchickými 
dôvodmi. 
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ločensko-sociálnej štruktúry miestnej komunity. Takéto pravidlá nám umožňujú príslušníkov jednotlivých so-

ciálnych skupín navzájom rozlíšiť podľa hrobovej výbavy a ďalších charakteristík pohrebného rítu (Rebay, 2006, 

200).  

Rozdielne metódy výpočtu sociálneho indexu poskytujú rozdielne výsledky, ktoré síce z prevažnej časti vzá-

jomne súvisia, ale nie vždy objektívne umožňujú odlíšiť „bohatý“ hrobový inventár od „chudobnej“ hrobovej 

výbavy. V princípe tu možno použiť dve základné metódy, a to výpočet na základe prevzatých hodnôt, ktoré boli 

dosiahnuté intuitívne, príp. na základe analógií recentných a historicky známych kultúr, a metódy, ktoré svoje hod-

noty nadobúdajú zo samotných pohrebísk. Tieto metódy podrobne vypracoval M. Gebühr (1975; 2002) a následne 

ich použili viacerí autori, pričom kritériá sú veľmi rozmanité a vo všeobecnosti závislé nielen od samotného spra-

covávateľa pohrebiska, ale v prevažnej miere aj od samotného východiskového materiálu. 

7.2. STRUČNÝ PREHĽAD BÁDANIA KU SKÚMANEJ PROBLEMATIKE 

Od začiatku 70. rokov minulého storočia neustále narastá záujem predovšetkým nemeckých a anglosaských 

bádateľov o možnosť pokúsiť sa zrekonštruovať sociálnu štruktúru pravekých a protohistorických spoločností za 

pomoci kvantitatívnych metód. Keďže k danej problematike existuje pomerne veľké množstvo publikovaných 

odborných prác, či už monografických alebo v podobe rozsiahlych štúdií (bližšie pozri Burmeister, 2000, 125 nn.; 

Rebay 2006, 201),
358

 pokúsime sa tu aspoň v stručnosti poukázať na niektoré dôležité práce, týkajúce sa výpoč-

tov sociálneho indexu predovšetkým pohrebísk halštatskej kultúry, príp. pohrebísk zo staršej doby bronzovej, 

z ktorých sme čiastočne vychádzali pri kvantitatívnych výpočtoch jednotlivých sociálnych indexov na chotín-

skych pohrebiskách. 

1. F. Hodson sa pokúsil na základe vlastnej vypracovanej metódy „Socistat-index“ sprostredkovať hodnoty 

pre jednotlivé funkčné typy nálezov z hrobov na pohrebisku v Hallstatte. Tieto sa vypočítali na základe toho, 

v priemere s koľkými ďalšími nálezmi sa konkrétny typ predmetu na pohrebisku vyskytoval. Jednotlivé hodnoty 

všetkých príloh v hrobe sa spočítali dokopy a súčet tak tvoril celkovú výslednú hodnotu hrobového inventára.  

Metódu autor pomenoval podľa označenia štatistického počítačového programu (Socistat), použitého pri kvanti-

tatívnom vyhodnotení nálezového materiálu z analyzovaného pohrebiska. Podľa autora pri tých typoch nálezov, 

ktoré sa vyskytli iba v hroboch obsahujúcich tvarovo a typologicky variabilný a početný inventár, je pravde-

podobnosť, že indikujú vysoké spoločensko-sociálne postavenie pochovaného jedinca vyššia než pri tých typoch 

predmetov, ktoré sa často vyskytovali aj v hroboch s priemernou či jednoduchou výbavou (Hodson, 1990, 71 nn.). 

2. J. Müller v súvislosti so spracovaním a vyhodnotením pohrebiska Magdalenensberg pri Villingene (Báden-

sko-Württembersko) z hľadiska vertikálnej štruktúry miestnej komunity poukázal na dôležitosť takých údajov 

ako počet príloh, rozmanitosť príloh, rozmanitosť kategórií nálezov, počet materiálov, z ktorých sa jednotlivé  

prílohy vyrobili, zriedkavosť výskytu príloh, ako aj objem zásypov hrobových jám a objem kamenného pokrytia 

hrobových jám. Týchto sedem hodnôt autor vždy následne prerátal na 100 jednotiek tak, že najvyššia možná  

dosiahnutá hodnota konkrétneho indexu zodpovedala číslu 100 a najnižšia číslu 0 (Müller, 1994, 189 n.). 

3. S. Burmeister vo svojej monografii venovanej spoločensko-sociálnej štruktúre neskorohalštatskej spoloč-

nosti v Bádensku-Württembersku použil pri vyhodnotení hrobového inventára tri hlavné kritériá: zriedkavosť  

výskytu príloh, rozmanitosť inventára a výskyt zlata v hrobovom inventári. Autor tu vychádzal z predpokladu, že 

predovšetkým zriedkavosť vo výskyte alebo exkluzivita určitého typu nálezu je jedným z dôležitých indikátorov 

vysokého sociálneho statusu pochovaného jedinca. Aj rozmanitosť hrobového inventára sa javí ako dôležité a po-

merne preukazné kritérium, na základe ktorého možno pomerne spoľahlivo definovať sociálny status pochova-

ného jedinca, keďže okrem iného poukazuje aj na jeho ekonomický blahobyt. Ten však môže, ale aj nemusí byť, 

indíciou spoločenského statusu jedinca. Výskyt zlata v hrobovom inventári S. Burmeister hodnotí ako univerzálne 

vyjadrenie bohatstva, moci a úcty (Burmeister, 2000, 128 – 139; Rebay, 2006, 201). 

4. V súvislosti s vyhodnotením pohrebiska Franzhausen I zo včasnej doby bronzovej si S. Sprenger pri výpoč-

toch sociálneho indexu za dôležité zvolila niekoľko kritérií, a to počet a rozmanitosť hrobových príloh delený 

dvomi; materiál, z ktorého boli jednotlivé artefakty vyrobené; hmotnosť kovových nálezov, z ktorých zvlášť sa 

vyhodnocovali bronzové predmety a zvlášť nálezy zo zlata, ako objem zásypu hrobových jám (Sprenger, 1999). 

5. K. C. Rebay pri výpočte sociálnych indexov na pohrebisku kalenderberskej skupiny v Statzendorfe použila 

viaceré metódy výpočtu, z ktorých časť prevzala z už uvedenej literatúry a časť použila prvýkrát práve v súvis-

losti s monografickým spracovaním daného pohrebiska. Tu však na základe niektorých nepriaznivých nálezo-

vých okolností, predovšetkým, že ide o pohrebisko preskúmané ešte v minulom storočí, nie je možné aplikovať 

všetky doteraz existujúce metódy kvantitatívneho vyhodnotenia, pretože časť údajov týkajúcich sa nálezových 

                                                                 
358 K problematike interpretácie sociálnych aspektov pohrebného rítu bližšie tiež pozri Härke, 1989; 1993.  
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situácií buď počas výskumu pohrebiska nebola zaznamenaná vôbec, alebo sa v priebehu času stratili. Týka sa to 

najmä niektorých metrických údajov, ako hĺbka a objem kamenného prekrytia hrobovej jamy. Zároveň hrobový 

inventár nebol vždy preskúmaný kompletne, časť inventárov sa buď stratila, alebo ich nie je možné priradiť ku 

konkrétnemu hrobovému celku. K. C. Rebay aplikovala pre pohrebisko Statzendorf 11 nasledujúcich indexov 

(Rebay, 2006, 199 – 233):  

 index nálezové situácie (Index Befund), čiže prítomnosť alebo absencia kamenného prekrytia hrobovej jamy, 

kde autorka vyčlenila tri varianty, a to hroby bez použitia kameňa v konštrukcii, hroby s kamenným ohra-

ničením a hroby s kamenným prekrytím, 

 index nádoby (Index Gefäße), čiže výpočet objemov nádob, 

 index rozmanitosť typov keramiky (Keramikpluralität), 

 index zriedkavosť výskytu typov keramiky (Keramikseltenheit), 

 index počet drobných predmetov (Kleinfundanzahl), 

 index rozmanitosť typov drobných predmetov (Kleinfundpluralität), 

 index zriedkavosť výskytu typov drobných predmetov (Kleinfundseltenheit), 

 index materiál (Werkstoffindex), 

 index kategórie nálezov (Klassenindex), 

 index hmotnosť kovových predmetov (Metallgewicht), 

 index Socistat. 

Pri výpočte celkového sociálneho indexu autorka na základe dosiahnutých výsledkov kvantitatívnej analýzy 

všetkých 11 čiastkových sociálnych indexov zohľadnila iba hodnoty indexu nálezové situácie, indexu počet nádob 

a počet drobných predmetov, indexu hmotnosť kovových predmetov a indexu Socistat. Indexy materiál a kategó-

rie nálezov do celkového sociálneho indexu zarátala iba s polovičnými hodnotami. Podľa názoru autorky oba  

zmienené indexy nemajú pre celkový sociálny index taký význam ako hodnoty ostatných čiastkových indexov, 

keďže obvykle v hrobe s vysokou hodnotou indexu materiál bol zastúpený aj vyšší počet kategórií nálezov (Rebay, 

2006, 228).  

7.3. VÝPOČTY SOCIÁLNEHO INDEXU PRE CHOTÍNSKE POHREBISKÁ 

Pri výpočtoch sociálneho indexu je potrebné pristupovať ku každej skúmanej pohrebiskovej lokalite individu-

álne, pretože tu neexistujú všeobecne platné kritériá, aplikovateľné automaticky na všetky pohrebiská. Preto pre 

chotínske pohrebiská boli pri kvantitatívnych výpočtoch sociálneho indexu pri zohľadnení ich určitých špecifík 

použité jednak niektoré už v odbornej literatúre zaužívané metódy výpočtu a jednak časť metód výpočtu sme 

vypracovali len pre potreby analyzovaných pohrebísk, a tak sme ich tu použili prvýkrát. Ako sme už spomínali, 

pri výbere konkrétnych metód výpočtu sociálneho indexu je nevyhnutné po prvé, prihliadať na zvláštnosti po-

hrebného rítu, prejavujúce sa tak v konštrukciách a rozmeroch hrobových jám, ako aj v kvantitatívnom a kvalita-

tívnom zložení hrobového inventára, ktoré nám poskytujú len istý, do istej miery obmedzený súbor informácií, 

a po druhé, zohľadniť na základe kritiky prameňov aj všetky nedostatky terénnej dokumentácie k  sledovanej 

lokalite. Tu preto treba poukázať na niekoľko závažných problémov, ktoré v prípade oboch hodnotených pohrebísk 

jednak neumožnili uplatniť niektoré metódy výpočtu sociálnych indexov a jednak mohli istou mierou vplývať na 

prípadné skreslenie výsledkov kvantitatívnej analýzy jednotlivých čiastkových sociálnych indexov: 

1. Nie úplne postačujúce nálezové správy o terénnej dokumentácii k obom pohrebiskám, ktoré neobsahujú nie-

ktoré dôležité informácie, napríklad o metodike výskumu pohrebiska, o celkovom rozsahu preskúmanej plochy 

či o počte prípadných porušených alebo zničených hrobov. Okrem toho, opis nálezových situácií ku konkrétnemu 

hrobu nie je vždy dostačujúco podrobný a zároveň chýba interpretácia autora výskumu k niektorým javom zazna-

menaným v teréne, ako porušenie hrobu či prípadná neúplnosť hrobového inventára. Týka sa to predovšetkým 

hrobov, v ktorých boli kostrové pozostatky rozhádzané, príp. nekompletné. Závažným problémom je aj kresebná 

dokumentácia hrobových jám, kde neboli pri všetkých zložkách použité jednotné mierky. 

2. Na oboch pohrebiskách, predovšetkým v Chotíne IA, sa vyskytli aj spoločné hroby dvoch či viacerých je-

dincov. A práve pri dvojhroboch a viachroboch sú opisy nálezových okolností nie celkom jasné, najmä pokiaľ ide  

o zloženie výbavy konkrétneho z pochovaných jedincov. Následkom toho nebolo možné zaradiť väčšinu týchto 

hrobov do celkového vyhodnotenia jednotlivých čiastkových sociálnych indexov, a preto ani vzájomne porovnať 

sociálny status oboch, príp. všetkých troch pochovaných jedincoch v spoločnom hrobe. Takýto prístup by mohol 

prispieť k zisteniu, či prípadné odlišné zloženie hrobovej výbavy je determinované len odlišnými biologickými 

parametrami pochovaných jedincov, čiže vekom a pohlavím, alebo tiež ich rozdielnym sociálnym postavením.  

Dvojhroby a viachroby nám zároveň môžu pomôcť vyjadriť sa k možným príbuzenským vzťahom či odhaliť prí-

padnú existenciu sprievodných pohrebov.  
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3. Iba časť hrobov na oboch pohrebiskách bola podrobená antropologickej analýze s cieľom určiť aspoň základ-

né biologické parametre pochovaných jedincov, čiže pohlavie a vek (ku kritike bližšie v kapitole 5). To malo za 

následok, že pri časti hrobov sa pohlavie pochovaných jedincov pre potreby nielen výpočtu sociálneho indexu, ale 

aj pre potreby analýzy pohrebného rítu a rekonštrukcie krojov určilo archeologicky na základe ich vzájomného po-

rovnania s antropologicky určenými hrobmi. Keďže v Chotíne IA všetky a v Chotíne IB drvivá väčšina žiarových 

hrobov nebola antropologicky určená, stráca sa tým možnosť zachytenia v skupine týchto hrobov prípadných dvoj-

hrobov či viachrobov, čo tak zároveň vedie k strate možného vyššieho počtu hrobových celkov, použiteľných pri 

výpočtoch sociálneho indexu.  

Aj napriek niektorým nedostatkom a nezrovnalostiam v nálezových správach majú obe pohrebiská mnohé ne-

sporné prednosti a výhody, ku ktorým patria:  

1. uzatvorenosť takmer všetkých nálezových celkov, 

2. ide o kompletne preskúmané pohrebiská a práve tento fakt je nevyhnutnou podmienkou na realizáciu štatis-

tických výpočtov sociálnych indexov, preto mohli byť chotínske pohrebiská ako jediné zo všetkých pohrebísk 

vekerzugskej kultúry podrobené nasledujúcim výpočtom sociálneho indexu, 

3. zachovali sa takmer všetky súčasti inventára hrobov, ktoré sú v súčasnosti uložené v depozitári komárňan-

ského múzea a v prípade tých nálezov, ktoré sú pravdepodobne stratené, existuje možnosť zistenia ich typu, tvaru či 

prípadnej výzdoby na základe katalógu pohrebísk, ktorý publikoval M. Dušek v roku 1966, ako aj čiastočne na 

základe kresebnej a fotografickej dokumentácie, ktorá je súčasťou oboch nálezových správ.  

Pre chotínske pohrebiská sa použili výpočty nasledujúcich čiastkových sociálnych indexov: 

 index počet drobných predmetov, 

 index rozmanitosť typov drobných predmetov, 

 index zriedkavosť výskytu typov drobných predmetov, 

 index keramika 1 (tento index sa použil prvýkrát práve pre chotínske pohrebiská na vyčlenenie funkčných 

keramických typov),  

 index keramika 2 (aj tento index sa tu použil prvýkrát a bol vyčlenený pre isté špecifiká keramiky veker-

zugskej kultúry, a to pre výskyt keramiky vyrobenej v rukách), 

 index keramika 3 (zodpovedá indexu keramika, pozri Rebay, 2006), 

 index keramika – celkový (zohľadnil výsledky vyhodnotenie všetkých čiastkových keramických indexov),  

 index rozmanitosť typov keramiky, 

 index zriedkavosť výskytu typov keramiky, 

 index kategórie nálezov, 

 index materiál, 

 index Socistat – celkový. 

Pre obe hodnotené pohrebiská sme čiastočne aj na základe uvedených dôvodov nemohli použiť metódy výpo-

čtu niektorých sociálnych indexov. Napríklad K. C. Rebay (2006) vyčlenila pre pohrebisko Statzendorf tzv. Be-

fundindex, ktorý vyjadruje, či sa v prípade hrobovej jamy použila kamenná konštrukcia alebo nie, a ak áno, v akej 

podobe. Tento index však na chotínskych pohrebiskách nemožno aplikovať, pretože až na jeden hrob (kostrový 

hrob 46/61 na pohrebisku IB) tu nemáme doložené žiadne konštrukcie hrobových jám s použitím kameňa či 

dreva. Výnimkou sú len objekty kruhového alebo oválneho tvaru so zásypom z prepáleného piesku a uhlíkov,  

situované nad jamami niektorých kostrových hrobov na pohrebisku Chotín IA (spolu desať hrobov, čiže 2,7 % 

všetkých hrobov), ako aj pásy žltej či sivej ílovitej zeminy lemujúce vnútorné okraje niektorých hrobových jám  

v mieste dna a indikujúce špeciálne úpravy interiéru hrobu (spolu osem hrobov, čiže 2,2 % všetkých hrobov  

v Chotíne IA). Keďže skupina takýchto hrobov je veľmi malá (dokopy 15 hrobov na chotínskych pohrebiskách, 

čiže 3,2 % prípadov), aplikovať index nálezové situácie tak, ako to bolo v prípade pohrebiska Statzendorf, sa nám 

pre chotínske pohrebiská javí ako zbytočné. Keďže pri výpočte sociálneho indexu sa nemožno orientovať výlučne 

len na nálezy v hroboch, ale treba brať do úvahy aj ďalšie charakteristiky hrobu, vrátane úprav hrobových jám či 

metrických údajov, špeciálnu úpravu hrobových jám sme tu zohľadnili až pri celkovom sociálnom indexe. Otáz-

nou je tu tiež možný súvis hĺbky hrobovej jamy so statusom pochovaného jedinca, pretože podľa nás hĺbka hrobu 

by mohla v prvom rade súvisieť s topografickými danosťami pohrebiska a nie s jeho sociálnym postavením. Na 

chotínskych pohrebiskách nebolo možné použiť ani výpočty indexu hmotnosť kovových predmetov, pretože tu 

nemáme k dispozícii hmotnostné údaje o jednotlivých kovových artefaktoch. Rátať uvedený index sa nám však 

na základe rôznych faktorov, ovplyvňujúcich konečnú hmotnosť konkrétneho kovového nálezu, ako napríklad 

stav zachovania v čase odkrytia hrobu, použité konzervačné metódy, možnosť doplnenia chýbajúcich častí reštau-

rovaním či jeho zámerná deformácia žiarom počas pohrebu, javí ako nie celkom preukázateľný.  

Pri vyhodnocovaní jednotlivých čiastkových indexov vo vzťahu k archeologicky a k antropologicky určeným 

jedincom sme nami stanovenú vekovú kategóriu juvenis (mladiství, dospievajúci) na oboch pohrebiskách zaradili 

do kategórie nedospelých jedincov spolu s vekovou kategóriu infans.  
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Keďže sú na oboch analyzovaných pohrebiskách zastúpené aj dvojhroby a viachroby, na účely výpočtu jednot-

livých sociálnych indexov sme v databáze použili počty jedincov, čiže počty pohrebov a nie hrobov. 

Hodnoty všetkých čiastkových sociálnych indexov boli po prepočítaní vyjadrené ako hodnota medzi 0 a 100, 

čo má výhodu v tom, že takto ich možno navzájom porovnať priamo bez toho, aby bolo potrebné zmeniť relatívne 

pomery (Rebay, 2006, 202). Najvyššia dosiahnutá hodnota konkrétneho sociálneho indexu zodpovedá hodnote 

100, preto všetky dosiahnuté hodnoty sú násobené 100 a delené najvyššie dosiahnutou hodnotou. Napríklad, ak 

je najvyššia dosiahnutá hodnota indexu keramika 500, čo zodpovedá hodnote 100, hodnota 200 potom v prepočte 

zodpovedá hodnote 40.  

7.3.1. Index počet drobných predmetov  

Metóda: Index počet drobných predmetov udáva celkový počet drobných predmetov v hrobe bez ohľadu na 

ich funkčný a tvarový typ a kategóriu a bez keramických nádob a zvieracích kostí (mäsitých prídavkov). Každé-

mu drobnému predmetu sme pridelili jeden bod. Viaceré koráliky alebo malé bronzové krúžky v hrobe, keďže 

neboli samostatnou zložkou, ale tvorili súčasť náhrdelníka,
359

 ako aj bronzové špirálky,
360

 fragmenty z toho istého 

materiálu,
361

 tyčinky, neopracované kamene väčších a menších rozmerov a rôzne anorganické fragmenty – farbivá 

(oker, síra), sme hodnotili ako jednu prílohu. Naopak, každý bronzový a železný krúžok, aj napriek tomu, že ho 

nemožno presne funkčne definovať, sme posudzovali zvlášť ako jeden nález. To isté sa týka aj zvieracích zubov, 

kančích klov a schránok mäkkýšov. 

Databáza: 381 jedincov na pohrebisku Chotín IA (z toho 123 pochovaných žiarovo a 258 kostrovo), 96 jedincov 

na pohrebisku Chotín IB (z toho 33 pochovaných žiarovo, 62 kostrovo a v prípade jedného hrobu nebolo možné 

určiť typ).  

Problémy s dátami: Základným predpokladom výpočtu daného indexu sú dve kritériá, a to úplnosť hrobovej 

výbavy, ktorú nemožno zaručiť v prípade porušených a pravdepodobne aj vykradnutých hrobov, a pri dvojhroboch  

a viachroboch aj jasná príslušnosť jednotlivých drobných predmetov v hrobe ku konkrétnemu v ňom pochova-

nému jedincovi. Zatiaľ čo pre porušené hroby bolo možné spoľahlivo vyčísliť aspoň minimálnu hodnotu indexu 

počet drobných predmetov, čím mohli byť následne zaradené do celkovej analýzy, v prípade druhého uvedeného 

kritéria, naopak, niektoré dvojhroby a viachroby museli byť z celkovej analýzy vylúčené. Na základe spomenu-

tých kritérií neboli z pohrebiska Chotín IA do celkovej analýzy zarátané nasledujúce hrobové celky bez jasnej 

príslušnosti ku konkrétnemu z pochovaných jedincov: kostrový dvojhrob 35a, b/52
362 

a kostrový trojhrob 167a, b, 

c/53.
363

 Žiarové hroby mohli byť vyhodnotené všetky. Porušené hroby, a to žiarový hrob 96/54 a kostrový hrob 

240/54, obsahovali spolu 10 drobných predmetov, čím maximálne 2,6 % hrobových celkov zahrnutých do celkovej 

analýzy tak môže byť podhodnotených. Z Chotína IB neboli do celkovej analýzy zahrnuté birituálny dvojhrob 

                                                                 
359 Tu sme vychádzali z funkčného naznačenia korálika, a to, že korálik je len komponentom náhrdelníka ako jedného z typov 

ozdôb tela. Preto pri výpočte tohto indexu boli vždy všetky koráliky v hrobe bez ohľadu na ich celkový počet chápané ako 
jeden nález.  

360 Ak viaceré bronzové špirálky v hrobe bolo možné priradiť k rôznym funkčným typom, napr. k ozdobám hlavy a súčastiam 
náhrdelníkov, v takom prípade boli chápané ako niekoľko príloh.  

361 Ak sa v hrobe vyskytli aj bronzové aj železné fragmenty, tieto sme považovali za dva nálezy, pretože pri výpočte tohto 
indexu je smerodajný celkový počet nálezov v hrobe a nie ich typologická škála, či materiál, z ktorého boli vyhotovené 
(s výnimkou korálikov). Pri spoločnom výskyte bronzových a železných fragmentov v jednom hrobe je tak zrejmé, že ide 
o dva predmety, ktoré mohli mať rôznu, ale aj tú istú funkciu. Naopak, pre výpočet indexu rozmanitosť typov drobných 
predmetov, kde je rozhodujúce typologické hľadisko, rozdielny materiál, z ktorého boli tyčinky vyrobené, nemusí automa-
ticky znamenať aj dva rôzne funkčné typy predmetov.  

362 Podľa nálezovej správy boli kostrové pozostatky dvoch jedincov – dospelého muža a dieťaťa v dvojhrobe 35a, b/52 rozhá-
dzané, avšak údaj o prípadnom porušení hrobu chýba. Príslušnosť jednotlivých nálezov v danom hrobe ku konkrétnemu jedin-
covi však ostáva nejasnou. Kostrový hrob 40/52 bol podľa nálezovej správy neporušený, hoci aj tu boli kostrové pozostatky 
dospelého mužského jedinca rozhádzané a uložené v strednej časti hrobovej jamy. Aj napriek tomu sme tento hrob zaradili do 
celkovej analýzy. To isté sa týka aj ďalších kostrových hrobov, podľa nálezovej správy neporušených, konkrétne hrobov 
119/53 – pravdepodobne dospelý muž, 120/53 – dospelý muž, 210/54 – dospelý muž, 220/54 – antropologicky pravdepodob-
ne žena vo veku juvenis, ale archeologicky juvenilný jedinec mužského pohlavia, kde kostrové pozostatky pochovaných 
jedincov boli buď rozhádzané, alebo sa nenachádzali v pôvodnej polohe. Preto pri chotínskych pohrebiskách ostáva otázne, či 
rozhádzané kostrové pozostatky na dne hrobovej jamy sú alebo nie sú presvedčivým dôkazom o narušení a prípadnom vy-
kradnutí hrobu, pretože najpresvedčivejšie na porušený hrob poukazuje priamo v teréne zdokumentovaná šachta do hrobu. 
Hoci údaje o prítomnosti takejto „vykrádačskej“ šachty v hrobe 240/54 v nálezovej správe chýbajú, rozhádzané kostrové 
pozostatky pochovaného jedinca a zjavne neúplný hrobový inventár ukazujú skôr na vykradnutý hrob.  

363 Kostrový dvojhrob 11a, b/52 bol do analýzy zahrnutý aj napriek tomu, že príslušnosť výlučne keramických prídavkov 
v hrobe ku konkrétnemu z oboch pochovaných jedincov nie je jasná. Preto daný hrob nebol zahrnutý len do výpočtov inde-
xov súvisiacich s keramickými prílohami. To isté sa týka aj kostrových trojhrobov 167a, b, c/53 a 170a, b, c/53, birituálneho 
dvojhrobu 248a, b/54 a aj žiarového hrobu 79/54.  



298 

16a, b/61 a porušený kostrový dvojhrob 88a, b/62. Porušené hroby pravdepodobne s nekompletným hrobovým 

inventárom 3/61, 15/61, 23/61, 35/61, 36/61, 37/61, 38/61, 39/61, 40/61, 44/61, 49/61, 53/61 a 72/62 obsahovali 

súhrnne 42 drobných predmetov, čo znamená, že až 43,8 % analyzovaných nálezových celkov môže, ale aj ne-

musí byť podhodnotených.  

Výsledky a diskusia: Na pohrebisku Chotín IA najvyššiu hodnotu daného indexu, ktorá sa v prepočte rovná hod-

note 100, dosiahol kostrový hrob 120/53 s 19 drobnými predmetmi a na pohrebisku Chotín IB kostrový hrob 49/61 

tiež s 19 drobnými predmetmi. Keďže je daný hrob porušený, nie je vylúčené, že pôvodný celkový počet nálezov  

v jeho inventári bol ešte vyšší. Zatiaľ čo typologická škála drobných nálezov z posledného spomenutého hrobu je 

značne široká a zahŕňa diaľkové a úderové zbrane, výstroj jazdca v podobe nagajok, pracovné nástroje a šperky 

(tab. 102, 103), tak vysoký počet drobných predmetov v kostrovom hrobe 120/53 bol dosiahnutý predovšetkým 

vďaka 16 bronzovým hrotom šípov (tab. 50: 4 – 19). Drobné predmety neobsahovalo spolu až 145 hrobových cel-

kov z Chotína IA (38,1 %), čo predstavuje 31,7 % všetkých žiarových a 41,1 % všetkých kostrových hrobov.  
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Obr. 135 Chotín IA. Zastúpenie hodnôt indexu počet drob-

ných predmetov, vyjadrené v absolútnych číslach 

 
Obr. 136 Chotín IB. Zastúpenie hodnôt indexu počet drob-

ných predmetov, vyjadrené v absolútnych číslach 
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Obr. 137 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie kumulova-
ných hodnôt indexu počet drobných predmetov 

 
Obr. 138 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie kumulova-
ných hodnôt indexu počet drobných predmetov 

 

Podobná situácia sa zistila aj v Chotíne IB, kde 39,6 % hrobov tvorili hroby bez drobných predmetov v inven-

tári. Keďže časť z nich bola porušená, čím je kompletnosť ich výbavy otázna, pôvodný počet hrobov bez drobných 

predmetov tak mohol byť o niečo nižší, nie však menej ako 34,4 % prípadov. Hodnotu indexu 50 a vyššie, čiže 

minimálne 10 drobných predmetov v inventári, dosiahlo v Chotíne IA spolu 11 hrobov (medzi nimi žiarové hroby 

52/53, 87/54 a 248b/54, kostrové hroby 2/52, 40/52, 111/53, 120/53, 145/53, 220/54, 251/54, 269/54), zatiaľ čo  

v Chotíne IB iba tri hroby, z toho boli dva mužské (hroby 1/61, 49/61) a jeden ženský (hrob 14/61). V Chotíne 

IA štyri hroby patrili dospelým ženám, v piatich hroboch boli pochovaní dospelí muži a vo zvyšných dvoch dospelí 

jedinci – pravdepodobne muž a žena. V tejto skupine hrobov majú značné zastúpenie najmä starší dospelí jedinci 
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vo veku maturus, v kostrovom hrobe 251/54 dokonca vo veku senilis. Naopak, na pohrebisku kalenderberskej 

kultúry v Statzendorfe K. C. Rebay dospela k opačnému zisteniu, a to k poklesu počtu drobných predmetov v in-

ventári hrobov dospelých jedincov práve vo veku maturus (Rebay, 2006, 214).  

Keďže škála hodnôt indexu počet drobných predmetov je na chotínskych pohrebiskách značne široká (obr. 135, 

136), pre zjednodušenie analýzy a tým aj pre väčšiu prehľadnosť sme následne pristúpili k zlúčeniu jednotlivých 

dosiahnutých hodnôt do tzv. kumulovaných hodnôt (1 – 20, 21 – 40, 41 – 60, 61 – 80, 80 – 100). Kým v Chotíne 

IA väčšina hodnôt daného indexu patrí do kumulovanej hodnoty 1 – 20 (jeden až tri drobné predmety), nasledovaná 

hrobmi bez drobných predmetov v inventári, v Chotíne IB je percentuálne zastúpenie hrobových celkov tak bez 

drobných predmetov, ako aj v kumulovanej hodnote 1 – 20 takmer rovnaké. Pri vyšších kumulovaných hodnotách 

pozorujeme na chotínskych pohrebiskách výrazne klesajúcu tendenciu v počte hrobov (obr. 137, 138). 
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Obr. 139 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 

hodnôt indexu počet drobných predmetov vo vzťahu k typu 

hrobu 

 
Obr. 140 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 

hodnôt indexu počet drobných predmetov vo vzťahu k typu 

hrobu 
 

Analýza vo vzťahu k typu hrobu ukázala, že percentuálny podiel žiarových hrobov na pohrebisku Chotín IA 

vo vyšších kategóriách kumulovaných hodnôt je v porovnaní s kostrovými hrobmi vyšší, hoci nie citeľne. Z uvede-

ného tak vyplýva, že inventár s početnejšími drobnými predmetmi je skôr príznačný pre žiarové než pre kostrové 

hroby. V najvyššej kategórii kumulovaných hodnôt 81 – 100 sú však zastúpené len kostrové hroby, konkrétne 

hroby dospelých žien 2/52 a 145/53 a hroby dospelých mužov 120/53 a 269/54 (obr. 139). Práve kostrový hrob 

145/53 sa vyznačuje inventárom, bohatým na ozdoby tela v podobe veľkého, ale najmä malého kruhového šperku  

s pomerne vysokým počtom korálikov z keramickej hmoty (tab. 56: 3 – 5, 8 – 10, 13 – 19). Iba pri dvoch hroboch  

s hodnotou 50 a viac (hroby 40/52 a 220/54) sú doložené nielen objekty – žiaroviská nad hrobovou jamou, ale aj 

zvyšky špeciálnych hlinených konštrukcií, z ktorých sa zachovali pásy ílovitej zeminy lemujúce okraje hrobových 

jám.
364

 Odlišná situácia bola zistená na pohrebisku Chotín IB, kde kostrové hroby dominujú v kategóriách kumu-

lovaných hodnôt 1 – 20 a 21 – 40 a výlučné zastúpenie majú vo vyšších kategóriách, s výnimkou hodnôt 41 – 60, 

kde majú dvojnásobnú prevahu žiarové hroby (obr. 140). K uvedenému zisteniu však treba pristupovať s rezervou, 

pretože až 13,5 % hrobových celkov použitých v databáze je porušených a pravdepodobne aj vykradnutých, čiže 

ich výbava môže byť neúplná. 

Ak dáme do súvisu počet drobných predmetov s ich výskytom v hroboch s jedincami, ktorých pohlavie bolo 

určené archeologicky, na oboch pohrebiskách môžeme konštatovať, že jedinci s neurčeným pohlavím nemajú vo 

výbave buď žiadne prílohy, alebo ich počet je veľmi malý (obr. 141, 142). Vo vyšších kategóriách kumulovaných 

hodnôt, v Chotíne IB dokonca už od hodnoty 21 a vyššie, neurčení jedinci nie sú zastúpení vôbec. Toto zistenie 

však nie je ničím výnimočné a neočakávané, pretože archeologicky identifikovať pohlavie jedinca bez prítomnosti 

drobných predmetov v ich hrobovom inventári je veľmi ťažké, ba až nemožné. Vysoký počet ženských hrobov  

                                                                 
364 Je veľmi pravdepodobné, že vykradnutý kostrový hrob 240/54 so zvyškami tej istej špeciálnej hlinenej úpravy jamy pô-

vodne obsahoval vyšší počet drobných predmetov ako zachované dva, pričom index keramika 1 pre tento hrob dosiahol 
hodnotu 80. Daný hrob sa od ostatných na pohrebisku odlišuje nielen svojimi rozmermi, ale aj v podmienkach oboch cho-
tínskych pohrebísk netypickou štvoruholníkovou pôdorysnou dispozíciou jamy. Uvedené konštatovanie sa vzťahuje aj na 
porušený a pravdepodobne vykradnutý žiarový hrob 96/54, ktorého index počet drobných predmetov dosiahol hodnotu 42. 
Podobne ako hrob 240/54, aj hrob 96/54 sa od ostatných žiarových hrobov na pohrebisku odlišoval tak svojimi metrickými 
údajmi, ako aj špeciálnou úpravou jamy.  
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s vyššími hodnotami daného indexu môžeme predpokladať iba tam, kde je hrobová výbava značné typovo varia-

bilná, vzhľadom na to, že práve medzi dospelými ženami je vysoký podiel jedincov, nosiacich párovo náramky 

alebo záušnice, dokonca tieto často vo vzájomnej kombinácii, či v kombinácii napríklad s ozdobami hrdla. V in-

ventári ženských hrobov tiež často pozorujeme zastúpenie dvoch či troch praslenov. Preto výraznejší podiel ženských 

hrobov v kategóriách s vyššími hodnotami indexu počet drobných predmetov súvisí predovšetkým s tým, že sú-

časťou ich výbavy boli často jednak prasleny (aj v niekoľkých exemplároch), jednak aj rôzne súčasti kroja, ktoré 

v prípade ženského kroja boli oveľa rôznorodejšie a početnejšie ako v prípade nielen mužského kroja, ale aj kroja 

nedospelých jedincov vo veku infans a juvenis. Inými slovami, hroby dospelých žien možno archeologicky iden-

tifikovať práve na základe uvedených konštatovaní jednoduchšie ako hroby dospelých mužov či detí a mladist-

vých. Závažným problémom ženských hrobov pri výpočte tohto indexu však ostávajú koráliky, pretože, aj napriek 

tomu, že tvorili súčasť jedného funkčného typu ozdoby tela – náhrdelníka, ich typologická a najmä materiálová 

variabilita mohla byť značne široká a ich počet v jednotlivých hroboch sa mohol značne líšiť. Pri výpočte tohto 

indexu sa tak strácajú také hroby, ktoré obsahovali náhrdelníky, pozostávajúce zo značného množstva tvarovo aj 

materiálovo rôznorodých korálikov. Ako príklad tu možno uviesť kostrový hrob 179/53 (archeologicky žena), 

ktorý aj napriek menšej hodnote posudzovaného indexu, a to 37, dosiahol vysokú hodnotu celkového sociálneho 

indexu (67) a obsahoval náhrdelník, pozostávajúci dokopy až zo 97 sklenených, hlinených, jantárových a koste-

ných korálikov (tab. 68: 11 – 107). Preto len počet drobných predmetov vždy nemusí sprostredkovať reálny obraz  

o jedinečnosti a početnosti hrobového inventára. Naproti tomu, v mužských hroboch nie sú časté ani súčasti odevu, 

ani ozdoby tela v podobe kruhového šperku či náhrdelníkov a taktiež v nich nie sú, na rozdiel od ženských hro-

bov, tak často zastúpené pracovné nástroje. Tie sú, na dôvažok, aj typologicky menej rozmanité. Mužské hroby 

však možno spoľahlivo archeologicky identifikovať na základe prítomnosti v ich inventári takých jednoznačných 

atribútov mužského pohlavia ako zbraní a súčastí konských postrojov, ktoré sú, naopak, v hroboch dospelých 

žien, príp. detí a mladistvých zastúpené výnimočne (pozri kapitolu 5). Nálezy militárií a konského postroja však 

s výnimkou hrotov šípov predstavujú na chotínskych pohrebiskách iba málopočetnú a štatisticky nereprezentatívnu 

kategóriu nálezov. V Chotíne IA sú však prekvapujúco hroby mužov početnejšie ako ženské hroby doložené  

práve vo vyšších kumulovaných hodnotách. V nich sú síce zastúpené aj hroby žien, ale ich percentuálny podiel je  

v porovnaní s hrobmi mužov zreteľne nižší. Detské hroby sú najpočetnejšie, hneď za hrobmi neurčených jedincov, 

pri nulovej hodnote daného indexu, pričom aj v kumulovanej hodnote 1 – 20 dosahujú takmer identické hodnoty 

ako neurčení jedinci. V Chotíne IB patria všetky hroby bez drobných predmetov v inventári práve neurčeným 

jedincom. Vyšší podiel žien tu sledujeme v kumulovanej hodnote 1 – 20, u mužov, naopak, v nasledujúcej ku-

mulovanej hodnote. Rovnako sme nezistili presvedčivú súvislosť medzi menším počtom drobných predmetov  

a vyšším počtom keramických nádob (index keramika 1) v inventári hrobov dospelých mužov, tak ako je to na-

príklad na pohrebisku kalenderberskej skupiny v Statzendorfe (Rebay, 2006, 214, obr. 168). 
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Obr. 141 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 
hodnôt indexu počet drobných predmetov vo vzťahu k po-
hlaviu jedincov (archeologické určenie) 

 
Obr. 142 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 
hodnôt indexu počet drobných predmetov vo vzťahu k po-
hlaviu jedincov (archeologické určenie) 

 
Uvedené konštatovania pre archeologicky určené hroby potvrdzuje aj analýza antropologicky určených hro-

bov na oboch skúmaných pohrebiskách, kde sú detské hroby a hroby mladistvých doložené iba v kategóriách  

s nižšími hodnotami, nepresahujúcimi 40, s výnimkou kostrového hrobu 220/54 s jedincom pravdepodobne muž-

ského pohlavia vo veku juvenis (obr. 143, 144). To isté platí aj pre hroby s dospelými jedincami bez určenia po-
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hlavia, ktoré, podobne ako hroby archeologicky neurčených jedincov, buď neobsahovali žiadne drobné predmety, 

alebo ich počet bol nanajvýš malý (1 – 3 exempláre) a nie vždy dostačujúci, aby mohol spoľahlivo určiť ich 

možné biologické pohlavie. Vo vyšších kumulovaných hodnotách daného indexu, a to od 21 a  viac, je pomer 

dospelých mužov a žien približne vyrovnaný. Na pohrebisku Chotín IB síce nie je obraz natoľko homogénny, do 

istej miery ale identický ako v skupine hrobov s archeologicky určenými jedincami. Zaujímavý je aj vysoký podiel 

detských hrobov a hrobov mladistvých v kategórii kumulovanej hodnoty 1 – 20 a ich úplná absencia medzi hrobmi 

bez drobných predmetov v inventári.  

Ak sa v prípade hrobov, pri ktorých skúmaný index dosiahol hodnotu 50 a viac, pokúsime dať do súvisu počet 

drobných predmetov s počtom keramických nádob v ich inventári, môžeme konštatovať nasledujúce. V Chotíne 

IA s výnimkou žiarového hrobu 248b/54, kde nebolo možné vyčísliť hodnotu indexu keramika 1, až 70 % z nich 

dosiahlo hodnotu indexu keramika 1 vyššiu ako 50, z nich štyri hroby boli ženské a tri mužské. Index keramika 1 

v mužskom hrobe 120/53 dosiahol hodnotu 40. Týmto môžeme konštatovať istú koreláciu medzi ukladaním vyš-

šieho počtu drobných predmetov a keramických nádob do hrobového inventára. Zaujímavé je, že hroby s nižšou 

hodnotou skúmaného indexu (hodnota 42), dosiahli aj nižšie hodnoty indexu keramika 1, a to buď 20 alebo 40, 

príp. neobsahovali žiadne keramické nádoby. V Chotíne IB je skupina hrobov s hodnotou indexu počet drobných 

predmetov vyššou ako 50 príliš malá na relevantné závery. Iba žiarový hrob 14/61 obsahoval aj vyšší počet kera-

mických nádob, konkrétne dve celé nádoby v kombinácii s črepmi (tab. 93: 8 – 10, 20). Pre skupinu hrobov s hod-

notami skúmaného indexu 42 a 47 tu však platia tie isté zistenia ako pre pohrebisko Chotín IA.  
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Obr. 143 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 

hodnôt indexu počet drobných predmetov vo vzťahu k po-

hlaviu a veku jedincov (antropologické určenie) 

 
Obr. 144 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 

hodnôt indexu počet drobných predmetov vo vzťahu k po-

hlaviu a veku jedincov (antropologické určenie) 
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Obr. 145 Chotín IA, IB. Percentuálne zastúpenie najčastejšie 

sa vyskytujúcich kumulovaných hodnôt indexu počet drob-

ných predmetov 

  

Obr. 146 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie najčastejšie  
sa vyskytujúcich kumulovaných hodnôt indexu počet drob-
ných predmetov vo vzťahu k pohlaviu a veku jedincov 
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V skupine hrobov obsahujúcich aspoň jeden drobný predmet majú na chotínskych pohrebiskách najpočetnejšie 

zastúpenie práve hroby s kumulovanou hodnotou 1 – 20, čiže s jedným až tromi nálezmi v inventári, zodpoveda-

júce hodnotám 5, 11, 16 (obr. 145).
365 

Deti a mladiství vykazujú dominantné zastúpenie pri hodnote 5 (jeden 

nález). Pri vyšších hodnotách ich počet prudko klesá, pričom pri hodnote 16 (tri nálezy) je ich počet takmer iden-

tický s hrobmi dospelých mužov. V tých sa, naopak, najčastejšie vyskytli dva nálezy (hodnota 11). U dospelých 

žien sledujeme postupný nárast ich počtu vo vyšších hodnotách, pričom tieto dominujú práve pri hodnote 16  

(obr. 146). V Chotíne IB je počet spoľahlivo antropologicky a archeologicky určených hrobov príliš malý na to, 

aby bol v prípade analýzy hodnôt daného indexu vo vzťahu k pohlaviu a veku pochovaných jedincov dostačujúci 

pre relevantné závery. Obzvlášť málopočetné sú v danej kategórii kumulovaných hodnôt hroby dospelých mužov  

a nedospelých jedincov, čo opäť súvisí s tým, že na jednoznačnú identifikáciu v archeologickom materiáli mužov, 

detí a mladistvých je potrebný vyšší počet preukazných nálezov v ich výbave. Nesporným je však zistenie, že 

hroby nielen dospelých žien a mužov, ale aj detí a mladistvých sú najpočetnejšie pri hodnote 5, pri vyšších hod-

notách ich počet výrazne lineárne klesá. 

Zhrnutie: Počet príloh v hrobovom inventári, či už v podobe drobných predmetov alebo keramických nádob, 

sám osebe neposkytuje informácie o ich hodnote či exkluzivite pre príslušníkov konkrétnej komunity, avšak 

pohrebný inventár, predovšetkým množstvo príloh, ktoré ho tvoria, taktiež vypovedá o sociálnom statuse pocho-

vaných jedincov a pomocou neho môžeme vyčleniť neveľkú skupinu hrobov s nadpriemernou výbavou. Kvanti-

tatívna analýza na chotínskych pohrebiskách, najmä však v Chotíne IA, preukázala súvis medzi ukladaním vyššieho 

počtu drobných predmetov v hroboch s vyšším počtom keramických nádob. Na početnosť hrobového inventára 

tu mal vplyv aj typ hrobu, pretože v Chotíne IA bol bohatší hrobový inventár z hľadiska početnosti typický skôr 

pre žiarové hroby a v Chotíne IB, naopak, pre hroby kostrové. 

7.3.2. Index rozmanitosť typov drobných predmetov  

Metóda: Index rozmanitosť typov drobných predmetov vyjadruje počet typov drobných predmetov delený  

celkovým počtom drobných predmetov v hrobe. Ako typy drobných predmetov sme použili nasledujúce kategórie: 

náramok, záušnica, bronzový krúžok, železný krúžok, nákrčník, korálik, kovový závesok, závesok z kosti alebo 

parohoviny,
366

 schránka mäkkýša, spona, ihlica, nášivka a pliešok, bronzová špirálka, fragment, retiazka z bron-

zových krúžkov, praslen, pečatidlo, plochá kamenná podložka, nôž, šidlo, ihla, brúsik,
367

 silicit (drobný opraco-

vaný úštep), kostený dutý valcovitý predmet, britva, zrkadlo, zubadlo, súčasti konského postroja, hrot šípu, súčasť 

tulca na šípy, hrot kopije, čakan, meč, nákončie pošvy/chránič hrotu kopije, šupina z panciera, dvojdielny kostený 

predmet.
368

 Pri bronzových a železných krúžkoch predovšetkým zo žiarových, v mnohých prípadoch tiež z kos-

trových hrobov nie je možné na základe absencie ich polohy vo vzťahu k pochovanému jedincovi stanoviť ich  

presnú funkciu buď ako záušnice, náušnice, súčasti náhrdelníka, alebo prsteňa, či dokonca náramku. Preto všetky 

takéto nálezy okrem hadovitých záušníc, ako aj v prípade, že je funkcia krúžku jasná, tu označujeme len ako  

krúžok bez bližšej špecifikácie jeho funkčného naznačenia. Železné a bronzové tyčinky, v prípade, že nám to stav 

ich zachovania umožňuje určiť, sme funkčne priradili buď k ihliciam, k šidlám, alebo k fragmentom.  

V prípade výpočtu tohto indexu máme na výber dve možnosti:  

1. Pri jeho výpočte nebudeme brať do úvahy všetky hroby na sledovanom pohrebisku, ale iba tie hrobové celky, 

ktoré dosiahnu iné výsledné hodnoty daného indexu ako 0 a 100, ďalej podrobíme analýze vo vzťahu k typu hrobu  

a k biologickému pohlaviu a veku pochovaných jedincov. Nevýhodou tohto postupu je však nezaradenie do ana-

lýzy tých hrobov, v ktorých inventári sa vyskytol nielen značný počet drobných artefaktov, ale tieto všetky patria 

k rôznym funkčným typom nálezov. 

2. Pri jeho výpočte budeme postupovať rovnako ako K. C. Rebay v prípade pohrebiska Statzendorf (Rebay 

2006, 214 nn.) a do analýzy zahrnieme len tie hrobové celky, v ktorých počet drobných predmetov je vyšší ako 

štyri, to znamená, že budeme pracovať len s určitým, na chotínskych pohrebiskách nie početným výberom hrobo-

vých celkov. Keďže pri výpočte daného indexu je nutné prihliadať aj na hodnoty indexu počet drobných predme-

tov, pretože k najčastejšie sa vyskytujúcej kategórii s kumulovanou hodnotou 1 – 20 patria práve hroby s počtom 

drobných predmetov nepresahujúcim tri kusy, považujeme hodnotu štyri a viac predmetov v rámci jedného hro-

                                                                 
365 V Chotíne IB počet hrobov bez inventára približne zodpovedá počtu hrobov s kumulovanou hodnotou 1 – 20.  
366 Sem zaraďujeme len tie zvieracie zuby a kančie kly, ktorých funkcia závesku je preukázateľne doložená na základe ich 

polohy v hrobe vo vzťahu k pochovanému jedincovi, ako aj na základe zloženia hrobovej výbavy.  
367 Tu nerozlišujeme medzi exemplármi so závesným otvorom a bez neho, preto sme do danej kategórie zaradili aj hladidlá a dr-

vidlá. 
368 Ide o nález z kostrového hrobu 13/52 z Chotína IA, ktorého funkcia nie je celkom jasná (tab. 38: 14). Ako najpravdepo-

dobnejšie sa nám javí jeho funkčné priradenie k nožom či dlhým bojovým nožom – sekáčom.  
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bového celku za východiskovú. Pri tejto možnosti tiež vychádzame z hypotézy, že pri vyššom počte drobných 

predmetov v hrobe stúpa tiež predpoklad, že vo výbave takéhoto hrobu sa budú opakovať tie isté typy nálezov.
369

 

Práve nasledujúca analýza by tak mala daný predpoklad buď potvrdiť, alebo vyvrátiť.  

Databáza: 381 jedincov na pohrebisku Chotín IA (z toho 123 pochovaných žiarovo a 258 kostrovo), 96 jedin-

cov na pohrebisku IB (z toho 33 pochovaných žiarovo, 62 kostrovo a v prípade jedného hrobu nebolo možné určiť 

typ).  

Problémy s dátami: Platí to isté ako pri indexe počet drobných predmetov.  

Výsledky a diskusia: Ak sa v inventári hrobu vyskytli drobné predmety, výsledná hodnota indexu sa vždy po-

hybovala medzi 21 a 100 na pohrebisku Chotín IA (obr. 147) a rozpätí od 8 do  100 na pohrebisku Chotín IB 

(obr. 148). Ak index dosiahol nulovú hodnotu, ide, samozrejme, o hrob bez drobných predmetov v inventári, ak 

hrob obsahoval len jeden drobný predmet, výsledná hodnota indexu sa rovnala 100. Pre pohrebisko Chotín IA 

bola stredná hodnota sledovaného indexu určená ako 52,1 a pre pohrebisko Chotín IB ako 50,3. Na oboch hod-

notených pohrebiskách zaznamenávame nielen vysoký podiel hrobov bez drobných predmetov v inventári (pozri 

index počet drobných predmetov), ale aj hrobov s jedným drobným nálezom, ktoré tak automaticky nadobúdajú 

najvyššiu hodnotu 100. V Chotíne IA sa uvedené týka dokopy 69 hrobových celkov (19,1 % prípadov), pri kto-

rých sledujeme pomerne vysoký podiel detských hrobov a hrobov mladistvých. V Chotíne IB je zastúpenie hro-

bov s jedným drobným predmetom v inventári o niečo vyššie, a to až 24 % prípadov, čiže 23 hrobov, z ktorých 

prevažná väčšina patrila dospelým jedincom. A práve v skupine hrobových celkov s hodnotou 100 sú zastúpené 

nielen hroby s jedným drobným predmetom vo výbave, ale aj také hrobové celky, ktoré obsahujú síce vyšší počet 

drobných predmetov, ale tieto všetky patria k rôznym funkčným typom či kategóriám. Pod kategóriou s nadobud-

nutou hodnotou daného indexu 100 sa tak z hľadiska zloženia inventára skrýva skupina pomerne rozmanitých 

hrobov. Je to veľmi príznačné najmä pre ženské hroby, pretože ak aj kroj ženy pozostával buď len z dvojice ná-

ramkov, alebo z páru záušníc bez kombinácie s ďalším typom/typmi ozdôb, príp. bola dvojica náramkov kombi-

novaná s párom záušníc, ako je to v prípade jedného z najbohatších hrobov na pohrebisku Chotín IA kostrového 

hrobu 189a/54, taký hrob potom automaticky dosahuje menšie hodnoty indexu ako hrob, obsahujúci buď len jeden 

náramok alebo samostatnú záušnicu bez kombinácie s ďalším typom/typmi ozdôb, príp. ak bol jeden náramok 

kombinovaný len s jednou záušnicou.  
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Obr. 147 Chotín IA. Zastúpenie hodnôt indexu rozmanitosť 

typov drobných predmetov, vyjadrené v absolútnych číslach 

  

Obr. 148 Chotín IB. Zastúpenie hodnôt indexu rozmanitosť 

typov drobných predmetov, vyjadrené v absolútnych číslach  

 

Ak sme z nasledujúcej analýzy vylúčili hroby obsahujúce menej ako štyri drobné predmety, do databázy tak 

bolo zaradených 65 hrobových celkov z pohrebiska Chotín IA (17,1 %), z toho 22 bolo žiarových a 43 kostrových 

a z Chotína IB spolu 20 hrobov (20,8 %), z nich šesť bolo žiarových a trinásť kostrových (obr. 149, 150). Pri  

tomto výbere dosiahli hodnotu rátaného indexu 80 a viac nasledujúce hroby: v Chotíne IA žiarové hroby 12/52 

(pravdepodobne kenotaf), 39/53, 72/53 (hodnota 100) a 76/53 (hodnota 100),
370

 kostrové hroby 13/52, 20/52 (hod-

nota 100), 27/52, 43/52, 45a/53 (hodnota 100), 131/53 (hodnota 100), 148/53, 168/53 (hodnota 100), 178/53 (hod-

nota 100), 179/53, 197/54 (hodnota 100), 233/54 (hodnota 100), 246/54, 255/54, 261/54 a 276/54; v Chotíne IB 

                                                                 
369 Daný predpoklad platí aj pri indexe rozmanitosť typov keramiky. 
370 Porušený a vykradnutý žiarový hrob 96/54 síce dosiahol iba hodnotu 50, nie je však vylúčené, že počet drobných predmetov 

v jeho inventári bol pôvodne vyšší a typovo rozmanitejší.  
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iba kostrové hroby 4/61, 20/61 (hodnota 100), 44/61 (hodnota 100), 46/61 (hodnota 100), 68/62 a 82/62 (hodnota 

100). Kým pri vyšších kumulovaných hodnotách je percentuálny podiel skúmaných hrobov na oboch pohrebiskách 

takmer vyrovnaný, tak v Chotíne IA zaznamenávame úplnú absenciu hrobov s najnižšou kumulovanou hodnotou 

daného indexu a naopak, v Chotíne IB s hodnotou 21 – 40. Percentuálna početnosť hrobov s najvyššou kumulo-

vanou hodnotou je v Chotíne IB vyššia ako v IA.  
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Obr. 149 Chotín IA, IB. Zastúpenie kumulovaných hodnôt 

indexu rozmanitosť typov drobných predmetov (výber), vy-

jadrené v absolútnych číslach 

  

Obr. 150 Chotín IA, IB. Percentuálne zastúpenie kumulova-
ných hodnôt indexu rozmanitosť typov drobných predmetov 
(výber) 
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Obr. 151 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 

hodnôt indexu rozmanitosť typov drobných predmetov vo 

vzťahu k typu hrobu (výber) 

  

Obr. 152 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 

hodnôt indexu rozmanitosť typov drobných predmetov vo 

vzťahu k typu hrobu (výber)  

 
Na základe dosiahnutých hodnôt indexu rozmanitosť drobných predmetov sme v rámci hodnoteného súboru 

hrobov opäť vyčlenili nasledujúce kategórie kumulovaných hodnôt, a to kumulovanú hodnotu 1 – 20, 21 – 40,  

41 – 60, 61 – 80, 81 – 100. Z nich v Chotíne IA najpočetnejšie zastúpenie zaznamenávame pri hodnotách 41 – 60 

(38,5 % prípadov) a 61 – 80 (35,4 % prípadov), zatiaľ čo v najvyššej hodnote rozmanitosti sme zistili len štrnásť 

hrobov (21,5 % prípadov). V najnižšej kumulovanej hodnote sa nevyskytol ani jeden hrob a hodnoty v rozpätí od 

21 do 40 dosiahli len tri hroby (4,6 %). Čím vyššia je dosiahnutá hodnota daného indexu v sledovanom súbore 

hrobových celkov, tým je pochopiteľne vyšší aj počet funkčných typov drobných predmetov, zastúpených v ich 

inventári. Pri žiarových hroboch sledujeme istú kumuláciu ich výskytu pri hodnote 41 – 60, potom však ich 

počet výrazne klesá. Naopak, v prípade kostrových hrobov zaznamenávame postupný nárast ich počtu od hodno-

ty 21 – 40, s výraznou kulmináciou rozmanitosti pri hodnote 61– 80. Zastúpenie kostrových hrobov v najvyš-

šej hodnote je tak vyššie než pri žiarových hroboch (obr. 151). Špeciálna úprava hrobových jám sa zistila len 



305 

v 7,7 % hrobov,
371

 konkrétne v žiarovom hrobe 96/54 a v kostrových hroboch 40/52, 210/54 a 220/54, tu do-

konca v kombinácii s objektom – žiaroviskom nad hrobovými jamami. Prítomnosť „žiaroviska“ nad hrobovou 

jamou bola zaznamenaná aj v dvojhrobe 189a, b/54. O niečo odlišnú situáciu sledujeme na pohrebisku Chotín 

IB, kde takmer všetky hroby vo výbere, s výnimkou kostrového hrobu 1/61 s nadobudnutou hodnotou 8, do-

siahli hodnotu od 41 a vyššie, pričom zastúpenie v kumulovaných hodnotách 41 – 60 (35 % prípadov), 61 – 80 

(35 % prípadov) a 81 – 100 (25 % prípadov) je tu takmer vyrovnané. Pri type hrobu je situácia len málo odlišná od 

zistení v Chotíne IA. Zatiaľ čo výskyt žiarových hrobov je doložený len pri hodnotách od 41 do 80, kde ich počet 

výrazne prevyšuje počet kostrových hrobov, tak najvyššie možné hodnoty od 81 do 100 dosiahli iba hroby kos-

trové (obr. 152). 
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Obr. 153 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 

hodnôt indexu rozmanitosť typov drobných predmetov vo 

vzťahu k pohlaviu a veku jedincov (antropologické určenie; 

výber) 

  

Obr. 154 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 
hodnôt indexu rozmanitosť typov drobných predmetov vo 
vzťahu k pohlaviu jedincov (archeologické určenie; výber) 
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Obr. 155 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie kumulova-

ných hodnôt indexu rozmanitosť hrobovej výbavy vo vzťahu 

k pohlaviu a veku jedincov (antropologické určenie; výber) 

  

Obr. 156 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie kumulova-

ných hodnôt indexu rozmanitosť hrobovej výbavy vo vzťahu 

k pohlaviu a veku jedincov (archeologické určenie; výber) 

 

Pre hroby dospelých mužov, detí a mladistvých z Chotína IA nie je natoľko charakteristický vysoký počet drob-

ných predmetov vo výbave, ako je to pri hroboch dospelých žien. Tie predstavujú až takmer polovicu (47 %) 

všetkých hrobov, pri ktorých boli pohlavie a vek jedincov spoľahlivo definované či archeologicky, alebo antro-

                                                                 
371 V porovnaní s indexom počet drobných predmetov, kde až 18,2 % všetkých hrobov z Chotína IA s hodnotou vyššou ako 50 

vykazovalo stopy po špeciálnej hlinenej úprave jám, je tak celkový podiel takýchto hrobov v indexe rozmanitosť typov 
drobných predmetov výrazne nižší.  
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pologicky. Takmer identickú situáciu sledujeme aj pri indexe rozmanitosť typov drobných predmetov, kde v sú-

bore všetkých archeologicky a antropologicky určených hrobových celkov vo výbere práve ženské hroby tvoria 

takmer 60 %. Zaujímavé je tiež zistenie, že v skupine nedospelých jedincov vo veku infans a juvenis tieto vyka-

zujú vysoký podiel práve v kumulovanej hodnote 61 – 80, a to ako v kategórii antropologicky, tak aj archeolo-

gicky určených hrobov. Isté odlišnosti zaznamenávame medzi hrobmi dospelých jedincov, ktorých pohlavie bolo 

definované antropologicky a archeologicky. Zatiaľ čo v prvej skupine v najvyššej kategórii hodnôt prekvapujúco 

dominujú práve mužské hroby, pre druhú kategóriu je, naopak, charakteristická absolútna prevaha ženských hro-

bov, pričom muži tu zastúpení neboli vôbec (obr. 153, 154). Na pohrebisku Chotín IB bol súbor vybraných hrobo-

vých celkov značne malý a dokopy ho tvorilo iba dvadsať pohrebov, pričom stanoviť biologické parametre antropo-

logicky bolo možné až u dvanástich jedincov (60 %). Pohlavie jedincov zo zvyšných ôsmich hrobov v skúmanom 

súbore však bolo možné spoľahlivo určiť archeologicky na základe ich hrobovej výbavy. Do výberu hrobových 

celkov tak bolo zahrnutých jedenásť ženských (55 %) a osem mužských hrobov (40 %) a iba v jednom hrobe  

(5 %), presnejšie v kostrovom hrobe 20/61, bolo pochované dieťa, pravdepodobne mužského pohlavia. Takmer 

všetky hroby, až na mužský hrob 1/61 s hodnotou 8, patria do kategórie kumulovaných hodnôt 41 a vyššie. Kým 

v najvyššej kumulovanej hodnote sú v skupine antropologicky určených hrobov zastúpené len hroby mužov  

a nedospelých jedincov, tak spomedzi archeologicky určených jedincov sú tu doložené výlučne ženy (obr. 155, 

156).  

Zhrnutie: Rátať index rozmanitosť typov drobných predmetov je nanajvýš vhodné v prípade tých pohrebísk, 

ktorých hroby obsahovali nielen rozmanitý, ale predovšetkým početný inventár v podobe kovových, keramických 

či z iných materiálov vyrobených drobných artefaktov. Nevýhodou tohto indexu je, že maximálnu možnú hodnotu 

„rozmanitosti“ nadobúdajú aj hroby s jedným, príp. s veľmi malým počtom artefaktov v inventári. Pre vyhodno-

tenie je preto dôležité mať k dispozícii väčšie množstvo takých hrobových celkov, ktoré obsahujú približne rov-

nako veľký súbor drobných nálezov a umožňujú tak ich vzájomné relevantné porovnanie ako vo vzťahu k typu 

hrobu, tak aj k antropologickému či archeologickému určeniu biologického pohlavia a veku pochovaných jedincov. 

Naopak, na pohrebiskách, kde sa drobné predmety v inventári hrobov vyskytli iba zriedkavo, ako je to napríklad 

v prípade pohrebiska Statzendorf, analýza daného indexu neprináša preukázateľné výsledky (Rebay, 2006, 216). 

Vo výbere hrobov z Chotína IA a čiastočne aj z Chotína IB s minimálne štyrmi drobnými predmetmi v inventári 

pozorujeme väčšiu rozmanitosť v typologickom zložení inventára pri kostrových hroboch než pri hroboch žiaro-

vých. Hroby dospelých žien v Chotíne IA nielen čo sa týka množstva pohrebného inventára, ale aj jeho značnej 

typovej variability tu vo výbere hrobov kvantitatívne prevažujú nad hrobmi dospelých jedincov mužského po-

hlavia. Zaujímavé sú zistenia aj pre hroby detí a mladistvých, v ktorých výbave vyšší počet drobných artefaktov 

síce nepozorujeme tak často, ako je to pri hroboch dospelých jedincov, ale z hľadiska zastúpenia typov a kategó-

rií drobných nálezov je ich inventár značne rôznorodý. Ukážkovým príkladom toho sú napríklad kostrový hrob 

220/54 s juvenilným jedincom (tab. 75, 76: 1 – 6) či kostrový hrob 254/54 s detským jedincom vo veku infans I – II 

(tab. 82: 2 – 5) a v Chotíne IB kostrový hrob 20/61 s väčším dieťaťom vo veku infans II (tab. 95: 3 – 9). 

7.3.3. Index zriedkavosť výskytu typov drobných predmetov 

Metóda: Pri výpočte daného indexu treba najprv v rámci pohrebiska vyčísliť celkový počet drobných predme-

tov a tento následne vydeliť celkovým počtom konkrétneho typu drobného predmetu na skúmanom pohrebisku. 

Inými slovami, hodnota každého funkčného typu drobného nálezu zodpovedá celkovému počtu všetkých drob-

ných artefaktov, následne deleným počtom všetkých exemplárov daného typu. Napríklad, ak sa v Chotíne IA 

v hroboch našlo spolu 79 exemplárov náramkov, pričom celkový počet drobných predmetov na pohrebisku je 

849, potom má náramok hodnotu 10,7 (obr. 157). Výsledná hodnota daného indexu pre konkrétny hrob zodpo-

vedá súčtu hodnôt zriedkavosti všetkých typov drobných predmetov, nájdených v jeho inventári. Typy drobných 

predmetov sú tie isté ako pri indexe rozmanitosti, len sú rozšírené o niektoré kategórie.
372

 Ak do celkového počtu 

drobných predmetov na skúmaných pohrebiskách zarátame všetky koráliky zvlášť, potom z Chotína IA pochádza 

spolu 2135 drobných nálezov a v Chotíne IB ich počet dosiahol hodnotu 618. Avšak pre potreby výpočtu tohto 

indexu sme sem nezarátavali každý korálik v hrobe osobitne ako jednu prílohu, ale viaceré koráliky z toho istého 

materiálu sme posudzovali ako jeden nález. V takom prípade sme ďalej pracovali s hodnotou 849 drobných arte-

faktov na pohrebisku Chotín IA (z toho 182 jednotiek tvorili koráliky) a 228 jednotiek pre Chotín IB (z toho 43 

bolo korálikov).
373

  

                                                                 
372 Týka sa to predovšetkým korálikov, kde sme rozlišovali aj materiál, z ktorého boli vyhotovené. Pri nášivkách a plieškoch 

sme vyčlenili dve kategórie – bronzové a železné exempláre a exempláre vyrobené z drahých kovov (zlato, striebro).  
373 Bronzový nákrčník z porušeného žiarového hrobu 23/61 z Chotína IB (tab. 96: 18) sme síce zarátali do celkového počtu 

nálezov, ale samotný hrob sme do celkovej analýzy nezahrnuli.  
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Typ nálezov Celkový počet (IA) Hodnota (IA) Celkový počet (IB) Hodnota (IB) 
Náramok 79 10,7 24 9,5 

Záušnica 37 23 14 16 

Nákrčník 0 0 1 228 

Zlatý krúžok 1 849 0 0 

Bronzový krúžok 27 31,4 7 33 

Železný krúžok 13 35,3 0 0 

Kovový závesok 5 169,8 0 0 

Kostený závesok 12 70,8 0 0 

Nášivka a pliešok (br., Fe) 19 44,7 7 33 

Nášivka a pliešok (Au, Ag) 5 169,8 0 0 

Schránka mäkkýša 17 49,9 3 76 

Bronzová špirálka 10 84,9 2 114 

Sklenený korálik 57 14,9 19 12 

Hlinený korálik 88 9,6 14 16,3 

Jantárový korálik 26 33 8 28,5 

Bronzový korálik 1 849 1 228 

Olovený korálik 2 424,5 1 228 

Korálik z drahého kovu 3 283 0 0 

Kostený korálik 4 212,3 0 0 

Spona 3 283 0 0 

Ihlica 32 26,5 1 228 

Fragment 92 9,2 19 12 

Retiazka z br. krúžkov 1 849 0 0 

Dvojdielny predmet, kosť  1 849 0 0 

Valcovitý predmet, kosť 4 212,3 2 114 

Zrkadlo 1 849 1 228 

Britva 3 283 2 114 

Praslen 70 12,1 25 9,1 

Pečatidlo 18 47,2 8 28,5 

Kamenná podložka 22 38,6 10 22,8 

Nôž 68 12,5 22 10,4 

Šidlo 12 70,8 5 46 

Ihla 1 849 0 0 

Brúsik 5 169,8 4 57 

Úštep/silicit  19 44,7 1 228 

Drvidlo a hladidlo 4 212,3 0 0 

Hrot šípu 64 13,2 26 8,8 

Hrot kopije 5 283 0 0 

Nákončie pošvy 2 424,5 1 228 

Meč/dýka/dlhý nôž 2 424,5 0 0 

Tulec na šípy 

 

2 424,5 1 228 

Šupina z panciera 2 424,5 0 0 

Železné kovanie, funkcia? 0 0 2 114 

Železný valcovitý predmet 0 0 1 228 

Čakan 0 0 2 114 

Zubadlo 5 169,8 0 0 

Súčasť konského postroja 4 212,3 1 228 

Spolu 849  228  

 
Obr. 157 Chotín IA, IB. Hodnoty zriedkavosti výskytu jednotlivých typov drobných predmetov (br. = bronz, 

Fe = železo, Au = zlato, Ag = striebro) 

 
Databáza: 381 jedincov na pohrebisku Chotín IA (z toho 123 pochovaných žiarovo a 258 kostrovo), 96 jedin-

cov na pohrebisku IB (z toho 33 pochovaných žiarovo, 62 kostrovo a v prípade jedného hrobu nebolo možné 

určiť typ).  
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Problémy s databázou: Platí to isté ako pri indexe počet drobných predmetov. Tu sme z celkovej analýzy síce 

vylúčili z Chotína IA kostrový dvojhrob 35a, b/52 a kostrový trojhrob 167a, b, c/53 a z Chotína IB birituálny dvoj-

hrob 16a, b/61 a kostrový dvojhrob 88a, b/62, ale drobné predmety z týchto hrobov sme zarátali do celkového 

počtu drobných nálezov na pohrebiskách a tým aj do výpočtu hodnôt pre jednotlivé nami vyčlenené typy drobných 

artefaktov.  

Výsledky a diskusia: Pokiaľ boli v hrobovom inventári zastúpené drobné artefakty, potom hodnoty indexu  

zriedkavosť výskytu typov drobných predmetov sa na pohrebisku Chotín IA pohybovali od 10 do 2604 a v Chotíne 

IB od 9,1 do 646,1. Spolu 145 hrobových celkov v Chotíne IA (38,1 %) neobsahovalo žiadne drobné predmety, 

čím ich index automaticky dosiahol nulovú hodnotu. V Chotíne IB sa uvedené týka 38 celkov (39,6 %). Na po-

hrebisku Chotín IA najvyššiu hodnotu dosiahol žiarový hrob 86/54 s jedincom pravdepodobne mužského pohla-

via, a to celkovo 2604, čo v prepočte znamená hodnotu 100. Maximálnu možnú hodnotu uvedený hrob dosiahol 

na základe prítomnosti takých typov artefaktov v jeho inventári, ktoré sa v podmienkach daného pohrebiska vy-

skytujú zriedkavo, ako napríklad bronzové šupiny z panciera, zlatý zatvorený krúžok, pravdepodobne prsteň či 

bronzová ihla (tab. 26: 14, 22 – 23). V Chotíne IB hodnota 100 prislúcha kostrovému hrobu 49/61 s jedinečnými 

kostenými súčasťami rúčok jazdeckých bičíkov, bronzovými zatvorenými krúžkami (vrátane krúžku so stopami 

po liatí) či so železnou objímkou valcovitého tvaru (tab. 103: 1 – 4, 6). Celkový súčet hodnôt všetkých drobných 

predmetov v danom hrobe sa rovná 646,1. Škála hodnôt je na pohrebisku Chotín IB oveľa rozmanitejšia než v Cho-

tíne IA (obr. 158, 159).  
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Obr. 158 Chotín IA. Zastúpenie hodnôt indexu zriedkavosť 

výskytu typov drobných predmetov, vyjadrené v absolútnych 

číslach 

  

Obr. 159 Chotín IB. Zastúpenie hodnôt indexu zriedkavosť 

výskytu typov drobných predmetov, vyjadrené v absolútnych 

číslach 
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Obr. 160 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 

hodnôt indexu zriedkavosť výskytu typov drobných predme-

tov 

  

Obr. 161 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 

hodnôt indexu zriedkavosť výskytu typov drobných predme-

tov 
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Obr. 162 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 

hodnôt indexu zriedkavosť výskytu typov drobných pred-

metov vo vzťahu k typu hrobu 

  

Obr. 163 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 

hodnôt indexu zriedkavosť výskytu typov drobných predme-

tov vo vzťahu k typu hrobu 

 

Celkovú hodnotu 50 a viac dosiahli na pohrebisku Chotín IA len dva hroby, čiže iba 0,5 % všetkých analyzo-

vaných celkov (žiarový hrob 86/54 a kostrový hrob 40/52). Naopak, v Chotíne IB je percentuálne zastúpenie ta-

kýchto hrobov výrazne vyššie, a to až 5,2 % (päť hrobov: žiarové hroby 8/61 a 14/61, ako aj kostrové hroby 44/61, 

49/61 a 82/62). Iba v prípade kostrového hrobu 40/52 z Chotína IA, ako aj hrobu 49/61 z IB je vysoká hodnota 

zriedkavosti kombinovaná buď so špeciálnymi hlinenými úpravami jám, alebo aj s výskytom objektov – žiarovísk 

nad ich jamami. Ešte výraznejší rozdiel medzi oboma pohrebiskami pozorujeme pri percentuálnom zastúpení tých 

hrobových celkov, ktorých celková hodnota indexu bola vyššia ako 30. Zatiaľ čo v Chotíne IA hodnotu 30 a viac 

dosiahlo len 3,2 % všetkých celkov z analyzovaného súboru s jasnou prevahou žiarových hrobov (spolu dvanásť 

hrobov: 4,9 % všetkých žiarových a len 2,3 % všetkých kostrových hrobov), v Chotíne IB tieto hodnoty dosiahlo 

až 14,6 % všetkých hrobov, resp. štrnásť celkov (obr. 160, 161). Pričom percentuálny pomer kostrových a žiaro-

vých hrobov je tu približne rovnaký, a to 16,7 % k 14,9 %. To znamená, že zatiaľ čo v Chotíne IA mal typ hrobu 

istý vplyv na celkovú hodnotu indexu zriedkavosti, v Chotíne IB toto konštatovanie neplatí. Hodnotu od 10 do 

29 dosiahlo na pohrebisku Chotín IA spolu 29 hrobov, čiže 7,6 % (z toho 9 žiarových, čiže 7,4 % a 20 kostrových 

hrobov, čiže 7,8 %), kým v Chotíne IB sa uvedené týka 9,4 % analyzovaných celkov. Vždy ide o kostrové hroby, 

žiarové hroby v tejto kategórii prekvapujúco zastúpené nie sú. Pri kumulovaných hodnotách je rozdiel viditeľný 

až pri vyšších hodnotách, a to od hodnoty 21 – 40 a viac, keď na pohrebisku Chotín IB pozorujeme oveľa vyšší 

podiel takýchto hrobov ako v Chotíne IA, s prevahou hrobov kostrových. Kým v Chotíne IA maximálne hodnoty 

dosiahli iba žiarové hroby, v Chotíne IB je to naopak (obr. 162, 163). Nepochybne najfrekventovanejšou kategó-

riou sú na oboch pohrebiskách hroby s kumulovanou hodnotou 1 – 20, kde jednoznačne dominujú nálezové celky  

s hodnotou menšou ako 11. Znamená to, že v ich inventári sa našli na pohrebisku často sa vyskytujúce typy drob-

ných predmetov. 

Ak získané hodnoty daného indexu analyzujeme vo vzťahu k pohlaviu a veku pochovaných jedincov, môžeme 

konštatovať nasledujúce. Kumulovaná hodnota indexu 1 – 20 je v Chotíne IA takmer rovnomerne zastúpená tak 

pri ženských, ako aj pri mužských a detských hroboch. Naopak, vyššie kumulované hodnoty sú späté najmä s hrob-

mi mužov, hoci tieto tvoria v porovnaní s nulovou hodnotou a hodnotou 1 – 20 iba zanedbateľný počet nálezových 

celkov (obr. 164). Nie je prekvapujúce, že v kategórii bez nálezov sú zastúpení výlučne jedinci, ktorých vek a po-

hlavie nebolo možné určiť ani archeologicky, ani antropológom. Zatiaľ čo pri kumulovanej hodnote 1 – 20 len 

nepatrne dominujú ženské hroby, pri vyšších hodnotách je to naopak (obr. 166). Na pohrebisku Chotín IB je si-

tuácia o niečo odlišná. Podobne ako v Chotíne IA, aj tu mali takmer dve tretiny antropologicky určených nedo-

spelých jedincov vo veku infans a juvenis vo svojej výbave aspoň jeden drobný predmet. Tu však treba prihliadať 

na skutočnosť, že zastúpenie hrobov detí a mladistvých je v Chotíne IB veľmi nízke. Naopak, počet mužských 

hrobov bez drobných predmetov v inventári mierne prevyšuje počet hrobov dospelých žien s nulovou hodnotou 

hodnoteného indexu. Kým v kategórii kumulovanej hodnoty 1 – 20 výrazne dominujú detské hroby a hroby dos-

pelých žien, ktoré neregistrujeme v najvyššej kumulovanej hodnote 81 – 100, vo vyšších hodnotách sú, naopak, 

početnejšie zastúpené hroby dospelých mužov (obr. 165). V skupine archeologicky určených jedincov pozoru-

jeme takmer identický obraz ako v Chotíne IA, presnejšie rovnocenné zastúpenie ženských a mužských hrobov v ku-

mulovaných hodnotách 1 – 20, 21 – 40 a 41 – 60 a výhradné zastúpenie hrobov nedospelých jedincov v skupine  

s nulovou hodnotou. Na rozdiel od Chotína IA sú pri vyššej hodnote doložené len hroby dospelých žien (obr. 167).  
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Obr. 164 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie kumulova-

ných hodnôt indexu zriedkavosť výskytu typov drobných 

predmetov vo vzťahu k pohlaviu a veku jedincov (antropo-

logické určenie) 

  

Obr. 165 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie kumulova-

ných hodnôt indexu zriedkavosť výskytu typov drobných 

predmetov vo vzťahu k pohlaviu a veku jedincov (antropo-

logické určenie) 
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Obr. 166 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie kumulova-

ných hodnôt indexu zriedkavosť výskytu typov drobných 

predmetov vo vzťahu k pohlaviu jedincov (archeologické 

určenie) 

  

Obr. 167 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie kumulova-

ných hodnôt indexu zriedkavosť výskytu typov drobných 

predmetov vo vzťahu k pohlaviu jedincov (archeologické 

určenie)  

 

Kumulovanú hodnotu 1 – 20, pretože táto pochopiteľne predstavuje na oboch skúmaných pohrebiskách okrem 

hrobov bez drobných predmetov v inventári najpočetnejšie zastúpenú kategóriu hodnôt, sme preto ďalej rozdelili 

na dve podkategórie, konkrétne na 1 – 10 a 11 – 20 a tie navzájom porovnali. V Chotíne IA je hodnota 1 – 10 

doložená až v 52,9 % prípadov, zatiaľ čo hodnota 11 – 20 je tu kvantitatívne značne poddimenzovaná. V prvej 

kategórii je zastúpených až 57 % všetkých žiarových hrobov, zatiaľ čo v prípade kostrových je toto číslo len nepa-

trne menšie (50 %). V Chotíne IB pozorujeme rovnakú situáciu ako v IA, keď hroby s hodnotou 1 – 10 predsta-

vujú 34,4 % a hroby s hodnotou 11 – 20 len 7,3 % všetkých analyzovaných nálezových celkov. Zaujímavé je, že 

žiarové hroby sú tu zastúpené len v kategórii kumulovanej hodnoty 1 – 10, zatiaľ čo kostrové v oboch podkate-

góriách.  

Ak sa pokúsime dať do súvisu hodnoty indexu počet drobných predmetov v súbore hrobov, ktorých index zried-

kavosť výskytu typov drobných predmetov presiahol hodnotu 30, môžeme konštatovať nasledujúce. V Chotíne 

IA z celkového počtu dvanásť hrobov, z ktorých šesť bolo žiarových a šesť kostrových, až v piatich z nich, čiže 

v 41,7 % prípadoch, bol celkový počet drobných nálezov vyšší ako desať, čo zodpovedá hodnote 50 a viac. Na-

opak, v Chotíne IB je podiel takýchto hrobov podstatne nižší, iba 21,4 %, pretože len tri hrobové celky z celkového 

počtu štrnástich hrobov (štyri žiarové a desať kostrových) obsahovali minimálne desať drobných predmetov.  
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Zhrnutie: Zriedkavosť výskytu typov drobných predmetov síce vyjadruje určitú exkluzívnosť či výnimočnosť 

drobných artefaktov a je veľmi vhodná na identifikovanie tých hrobových celkov, ktoré sa v rámci skúmaného 

súboru hrobov vymykajú z bežného rámca a ich hrobová výbava je neobvyklá, ale na základe sprostredkovaných 

hodnôt nie vždy vieme definovať skutočnú hodnotu zriedkavo sa vyskytujúcich nálezov. Artefakty s vysokou 

hodnotou daného indexu alebo artefakty, ktoré sú v sledovanom súbore zastúpené iba jedným exemplárom, sa  

mohli vyskytnúť sa aj v hroboch s bežnou, ničím nenápadnou hrobovou výbavou, príp. v hroboch, ktorých hod-

nota celkového sociálneho indexu nepresiahla 50. Pričom tu môžeme sledovať rozdiely dokonca medzi oboma 

chotínskymi pohrebiskami. Napríklad, jediný exemplár bronzového korálika z Chotína IA pochádza z detského 

kostrového hrobu 246/54 (tab. 78: 12), ktorého inventár síce pozostával z dvoch bronzových hadovitých záušníc, 

deťmi a mladistvými párovo nosenými zriedka (pozri podkapitolu 5.4.), ale keramický inventár, ako aj kameň 

menších rozmerov bezpochyby svedčia o nevýraznej, ničím výnimočnej hrobovej výbave (tab. 78: 10, 11, 13 – 15). 

Naopak, jediný bronzový korálik z Chotína IB sa našiel v ženskom kostrovom hrobe 82/62 (tab. 112: 13), ktorého 

nielen index zriedkavosť výskytu typov drobných predmetov, ale aj celkový sociálny status dosiahol vysoké hod-

noty, presnejšie 60 a 67 (tab. 112: 5 – 14). Zaujímavé v danom kontexte je aj zistenie, že predmety s najvyššou 

hodnotou zriedkavosti, ako napríklad zlatý krúžok, zrkadlo či ihla, nie sú v Chotíne IA doložené v hroboch, ktorých 

celkový sociálny index a tým aj status jedinca nadobudol hodnoty od 80 do 100. V Chotíne IB, kde hodnotu so-

ciálneho indexu v rozpätí od 80 do 100 dosiahli len dva hroby, a to hroby 14/61 a 49/61, sa situácia líši len nepatr-

ne. Bronzové špirálky tu síce nezískali najvyššiu hodnotu (114), ale oba exempláre sa vyskytli iba v žiarovom 

hrobe 14/61 (tab. 93: 8 – 20). Najbohatší hrob na danom pohrebisku, kostrový hrob 49/61, síce neobsahoval drobné 

predmety s najvyššími hodnotami zriedkavosti, ale mnohé nálezy v jeho inventári, ako napríklad súčasti rúčok 

nagajok či železný čakan, sú v Chotíne IB zastúpené len dvoma exemplármi, čiže v podmienkach daného pohre-

biska ide o nanajvýš zriedkavé a exkluzívne predmety (tab. 102, 103). O výnimočnosti daného hrobového celku 

svedčí na danom pohrebisku aj najvyššia nadobudnutá hodnota indexu zriedkavosti. Preto pri skúmaní spoločen-

sko-sociálnej štruktúry komunity pochovávajúcej na tom-ktorom analyzovanom pohrebisku nemôžeme svoj záujem 

sústrediť iba na „najbohatšie“ hrobové celky, definované predovšetkým na základe početnej a exkluzívnej výbavy, 

pretože medzi symboly istého spoločenského a sociálneho postavenia mohli v závislosti od ponímania tej-ktorej 

lokálnej komunity patriť z nášho uhla pohľadu aj menej prepychové predmety. S fenoménom izolovaného výskytu 

exkluzívnych hrobových príloh v podmienkach vekerzugskej kultúry alebo s ich výskytom v hrobových celkoch 

s priemernou či dokonca s jednoduchou výbavou sa stretávame napríklad aj na pohrebisku Orosháza-Gyopáros, 

kde sa v kostrovom hrobe 41 našla zriedkavo sa objavujúca dvojdielna britva. Okrem nej hrobový inventár dos-

pelého muža pozostával iba z črepov z tenkostennej misy vyrobenej na kruhu (Juhász, 1976, 241, obr. 4: 7). Po-

zorovania na iných pohrebiskách vekerzugskej kultúry však preukázali jasnú súvislosť medzi výskytom týchto 

dvojdielnych britiev v inventároch hrobov dospelých mužov a ich vysokým sociálnym postavením, umocneným 

relatívne bohatou a na kvalitu príloh neobvyklou výbavou. Istou indíciou na  objasnenie tohto fenoménu môže 

byť skutočnosť, že absolútna väčšina hrobov na spomenutom pohrebisku sa vyznačuje pomerne chudobným 

inventárom, v ktorom sú zriedkavo zastúpené najmä kovové artefakty. O tom svedčí napríklad pre železné čakany 

neobvyklý izolovaný výskyt v hroboch bez iných sprievodných nálezov či v hroboch len s črepovým materiálom 

(Kozubová, 2010a, 55). V rámci pohrebného rítu tak môže ísť o určitý lokálny prejav, keď na zdôraznenie sociál-

nej diferenciácie vnútri miestnej spoločnosti pochovávajúcej na tomto pohrebisku nepochybne platili iné pravid-

lá ako na ostatných pohrebiskách vekerzugskej kultúry. 

Za dôležité výsledky analýzy daného indexu na chotínskych pohrebiskách môžeme považovať zistenia istých 

rozdielov medzi nimi. V Chotíne IB celkovo pozorujeme vyšší počet hrobov, v ktorých sa našli zriedkavo sa vy-

skytujúce drobné predmety, než je to na pohrebisku Chotín IA. Tu však počet mužských hrobov so zriedkavými 

typmi nálezov prevyšuje počet hrobov dospelých žien, ktoré sú, naopak, častejšie zastúpené na pohrebisku Chotín 

IB. Určité podobnosti medzi oboma pohrebiskami zaznamenávame najmä vo frekventovanejšom výskyte zried-

kavých typov nálezov, ako zbraní a súčastí konských postrojov v hroboch dospelých mužov.  

7.3.4. Index keramika 1 

Metóda: Index keramika 1 vyjadruje, podobne ako index počet drobných predmetov, aký je v hrobovom in-

ventári celkový počet keramických nádob, pričom každej celej nádobe, resp. aj neúplne zachovanej sme pridelili 

jeden bod. Ak sa však v hrobe vyskytli črepy z jednej alebo viacerých nádob, bez ohľadu na ich celkový počet 

danému nálezovému celku sme priradili iba jeden bod. Výsledná hodnota daného indexu pre konkrétny hrob tak 

zodpovedá súčtu hodnôt všetkých keramických nádob v jeho inventári bez ohľadu na technológiu ich výroby, 

následne sme ju prerátali cez maximálnu hodnotu dosiahnutú na hodnotenom pohrebisku. Pri výpočte daného 

indexu je však nevyhnutné striktne rozlišovať, či črepy z keramických nádob boli do hrobu vložené zámerne, 

alebo sa nádoba v čase odkrývania hrobu nachádzala v črepoch, čiže pôvodne bola do hrobu uložená ako celá, 
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príp. neúplná či poškodená. Ak by sme pri výpočte tohto indexu nebrali do úvahy aj črepový materiál, mnohé 

hroby, ktoré obsahovali iba črepy z nádob, by tak boli automaticky nesprávne zaradené do skupiny hrobov bez  

keramického inventára.  

Databáza: 375 jedincov na pohrebisku Chotín IA (z toho 121 pochovaných žiarovo a 254 kostrovo), 96 jedin-

cov na pohrebisku IB (z toho 33 pochovaných žiarovo, 62 kostrovo a v prípade jedného hrobu nebolo možné určiť 

typ).  

Problémy s databázou: Z celkového vyhodnotenia indexu keramika 1 sme na pohrebisku Chotín IA vylúčili 

nasledujúce hrobové celky: žiarový hrob 79/54, kostrový dvojhrob 11a, b/52, birituálny dvojhrob 248a, b/54  

a kostrové trojhroby 167a, b, c/53 a 170a, b, c/53. Z Chotína IB neboli do analýzy zahrnuté iba birituálny dvoj-

hrob 16a, b/61 a kostrový dvojhrob 88a, b/62. Z analýzy sme týmto úplne vyradili tie dvojhroby a viachroby,  

v ktorých keramické nádoby nebolo možné spoľahlivo priradiť k výbave konkrétneho pochovaného jedinca. To 

isté sa týka aj žiarového hrobu 79/54, v ktorého zásype sa nachádzal objekt kruhového tvaru s jednou keramickou 

nádobou (tab. 24: 17). Keďže však nie je zrejmé, či ide o ten istý typ objektov, aké sa zistili nad kostrovými hrobmi 

z Chotína IA („žiaroviská“), alebo ide o ďalší nerozpoznaný žiarový hrob v superpozícii s hrobom 79/54, nie je tak 

jasná ani príslušnosť nádoby k inventáru hrobu 79. Vo výbave dvoch porušených a pravdepodobne aj vykradnu-

tých hrobov z Chotína IA – žiarový hrob 96/54 a kostrový hrob 240/54, sa dokopy vyskytlo päť keramických  

nádob, čím maximálne 1,3 % z 375 hrobových celkov zahrnutých do celkovej analýzy tu môže byť podhodnote-

ných. Z porušených hrobov v Chotíne IB keramický inventár v počte jedenásť nádob obsahovalo sedem hrobov 

(15/61, 39/61, 40/61, 44/61, 49/61, 53/61 a 72/62) a keďže nie je vylúčené, že ich inventár je nekompletný (v prvom 

rade čo sa týka drobných predmetov), až 11,5 % z celkového počtu 96 hodnotených hrobových celkov tu môže, 

ale aj nemusí byť podhodnotených. 

Výsledky a diskusia: Na chotínskych pohrebiskách najvyššiu hodnotu indexu keramika 1, ktorá sa v prepočte 

rovná hodnote 100, dosiahli hroby s piatimi nádobami v inventári, konkrétne žiarové hroby 2/52, 62/53 a 112/54 

a kostrové hroby 10a/52, 111/53, 129/53, 145/53, 163/53, 178/53 a 292/54 z Chotína IA, v Chotíne IB iba kos-

trový hrob 2/61. Špeciálna úprava jám hlineným olemovaním či prítomnosť objektu – žiaroviska nad hrobovou 

jamou nebola zistená v žiadnom z uvedených hrobov. Naopak, v Chotíne IA bola zaznamenaná v troch hroboch 

z 20, pri ktorých sledovaný index dosiahol hodnotu 80, čo predstavuje štyri celé nádoby alebo spoluvýskyt troch 

celých nádob a črepového materiálu v rámci jedného inventára. Keramický inventár, či už v podobe celých ná-

dob alebo črepov nie je v analyzovanom súbore z Chotína IA doložený spolu až v 141 hrobových celkoch, čiže 

37,6 %, čo predstavuje iba 25,7 % všetkých žiarových a až 43,3 % kostrových hrobov, zahrnutých do celkovej 

analýzy. Podobná situácia sa zistila aj v Chotíne IB, kde keramický inventár neobsahovalo spolu 33 hrobov, resp. 

34,4 % prípadov (30,3 % všetkých žiarových a 37,1 % kostrových hrobov). Keďže časť z nich bola porušená  

a tak je úplnosť ich inventára sporná, pôvodný počet hrobov bez keramických príloh tu mohol byť o niečo nižší, 

nie však menej ako 28,1 %.  
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Obr. 168 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie hodnôt indexu 

keramika 1 

  

Obr. 169 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie hodnôt indexu 

keramika 1  

 
Ak hrob dosiahol hodnotu 20, obsahoval buď celú nádobu, alebo len črepový materiál. V prípade maximálnej 

hodnoty 100 ide buď o hroby s piatimi celými nádobami, alebo o hroby, v ktorých inventári sa vyskytli štyri celé 

nádoby v kombinácii s črepovým materiálom. Zastúpenie jednotlivých hodnôt indexu kramika 1 má v Chotíne 
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IA plynule klesajúcu tendenciu od najnižšej hodnoty po najvyššiu (obr. 168). V Chotíne IB sú najpočetnejšie hroby 

s jedným keramickým nálezom (obr. 169). 

Rozdiely medzi oboma chotínskymi pohrebiskami sú zreteľné aj v prípade, že získané hodnoty indexu kerami-

ka 1 podrobíme analýze vo vzťahu k typu hrobu. V Chotíne IA je percentuálna početnosť kostrových hrobov s nu-

lovou hodnotou výrazne vyššia než pri hroboch žiarových, ktoré však nad kostrovými hrobmi prevažujú pri vyš-

ších hodnotách. Iba pri najvyššej hodnote pozorujeme nepatrnú prevahu kostrových hrobov (obr. 170). Na základe 

uvedených zistení je zrejmé, že inventár žiarových hrobov je na keramické prílohy bohatší než inventár hrobov 

kostrových, čo je však do istej miery podmienené aj prítomnosťou urnových hrobov na pohrebisku a tým aj sa-

motným charakterom pohrebného rítu. V Chotíne IB pri nulovej hodnote indexu keramika 1 síce tiež prevažujú 

kostrové hroby nad žiarovými, ale nie tak výrazne ako v Chotíne IA a tieto dominujú aj vo vyšších hodnotách,  

s výnimkou hrobov s tromi nádobami v inventári. Kostrové hroby zároveň vykazujú výlučné zastúpenie aj pri 

maximálnej hodnote 100 (obr. 171). Analýza indexu keramika 1 tak na chotínskych pohrebiskách preukázala súvis 

počtu keramických príloh v hrobovom inventári s typom hrobu. Kým v Chotíne IA sa vyšším počtom keramic-

kých nádob vyznačuje inventár žiarových hrobov, v Chotíne IB je početnejšie zastúpenie keramiky vo výbave 

charakteristické skôr pre kostrové hroby. Pomerne vysoký podiel žiarových hrobov s hodnotou 40, čiže s dvomi 

nádobami v inventári, súvisí v Chotíne IB so spôsobom deponovania kremačných zvyškov do keramických urien 

v podobe hrncov a váz, ktorých ústie bolo často prekryté misou (pozri podkapitoly 6.3.1.4.2. a 6.3.1.4.3.). 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 20 40 60 80 100

p
e
rc

e
n
tá

index keramika 1

žiarové hroby

kostrové hroby

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 20 40 60 80 100

p
e
rc

e
n
tá

index keramika 1

žiarové hroby

kostrové hroby

 
 

Obr. 170 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie hodnôt indexu 

keramika 1 vo vzťahu k typu hrobu 

  

Obr. 171 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie hodnôt indexu 

keramika 1 vo vzťahu k typu hrobu  

 

V Chotíne IA jedinci, ktorých pohlavie nebolo možné určiť antropologicky, nadobudli prirodzene najnižšie 

hodnoty indexu keramika 1, pričom to isté platí aj pre hroby nedospelých jedincov. Takmer všetky detské hroby 

buď neobsahovali žiadne keramické nálezy alebo maximálne jednu nádobu či črepový materiál. Zastúpenie muž-

ských hrobov pri jednotlivých hodnotách daného indexu, s výnimkou maximálnej hodnoty, je percentuálne takmer 

vyrovnané, čo znamená, že keramické nádoby predstavovali v hroboch dospelých mužov obvyklú kategóriu nále-

zov. Zároveň tu nezaznamenávame, až na najnižšie hodnoty 0 a 20, výraznejšie rozdiely v dosiahnutých hodno-

tách medzi hrobmi mužov a žien. Kým menej hrobov žien neobsahovalo žiadne keramické prílohy, počet mužských 

hrobov s jednou nádobou v inventári je v porovnaní s ženskými takmer dvojnásobný (obr. 172). Na pohrebisku 

Chotín IB pozorujeme v skupine archeologicky neurčených jedincov podobnú situáciu ako v Chotíne IA, a to  

v prípade tých hrobov, v ktorých výbave sa vyskytli jedna až tri keramické nádoby. Naopak, hroby s vyšším  

počtom nádob v inventári v skupine archeologicky určených hrobov nie sú doložené vôbec. Počet ženských hrobov 

takmer dvojnásobne prevyšuje počet hrobov dospelých mužov (obr. 173). 

V skupine antropologicky určených hrobov na pohrebisku Chotín IA pri najnižšej hodnote výrazne dominujú 

hroby dospelých jedincov, ktorých pohlavie nebolo možné presne stanoviť ani antropologicky a na základe ne-

výraznej hrobovej výbavy ani archeologicky. Percentuálne zastúpenie ostatných pohlavných a vekových kategó-

rií v skupine hrobov bez keramického inventára, vrátane detí a mladistvých, je tu takmer rovnaké. Podiel muž-

ských a ženských hrobov pri vyšších hodnotách nevykazuje výraznú prevahu v prospech jedného alebo druhého 

pohlavia, hoci najvyšší možný počet nádob sa vyskytol len vo výbave ženských hrobov (obr. 174). Zaujímavé je 

zistenie, že takmer všetky ženy s piatimi nádobami v inventári zomreli vo veku maturus, s výnimkou kostrového 
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hrobu 129/53 s jedincom vo veku adultus – maturus. Mladiství vo veku juvenis sú v Chotíne IA v porovnaní s ne-

dospelými jedincami vo veku infans reprezentovaní síce menej početnou skupinou hrobov, avšak väčšina z nich 

bola na základe antropologického určenia ženského pohlavia. Ich percentuálny podiel v skupine hrobov s tromi 

a viac nádobami je vyšší než v detských hroboch. Až štyri celé nádoby v kombinácii s početnými drobnými pred-

metmi sa našli v kostrovom hrobe 220/54 s juvenilným jedincom pravdepodobne mužského pohlavia. Zistenia  

v skupine antropologicky určených hrobov z Chotína IB sa od uvedených konštatovaní líšia len nepatrne. V sku-

pine hrobov s najnižšou možnou hodnotou daného indexu sú jednak minimálne zastúpení detskí jedinci a mladiství, 

jednak percentuálny podiel dospelých jedincov, či už mužského alebo ženského pohlavia, ako aj jedincov, ktorých 

pohlavie nebolo určené, je tu približne rovnaký. Naopak, v skupine hrobov s hodnotou 20 absolútne dominujú 

práve hroby nedospelých jedincov a značne poddimenzované sú hroby dospelých žien. Tie ale prevažujú vo vyš-

ších hodnotách (obr. 175). Z uvedeného tak vyplýva, že aj tu bol vyšší počet keramických nádob príznačný pre-

dovšetkým pre ženské hroby. 
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Obr. 172 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie hodnôt indexu 

keramika 1 vo vzťahu k pohlaviu jedincov (archeologické 

určenie) 

  

Obr. 173 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie hodnôt indexu 

keramika 1 vo vzťahu k pohlaviu jedincov (archeologické 

určenie)  
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Obr. 174 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie hodnôt indexu 

keramika 1 vo vzťahu k pohlaviu a veku jedincov (antropolo-

gické určenie) 

 Obr. 175 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie hodnôt indexu 

keramika 1 vo vzťahu k pohlaviu a veku jedincov (antropolo-

gické určenie)  

 
Ak následne podrobíme analýze vo vzťahu k typu hrobu a k biologickému pohlaviu a veku pochovaných je-

dincov iba tie hroby, ktorých index keramika 1 dosiahol hodnotu minimálne 60, čiže s tromi a viac nádobami  

v inventári, môžeme konštatovať nasledujúce. V Chotíne IA bolo v sledovanom súbore zastúpených spolu 25 žia-



315 

rových hrobov (20,7 %) a iba trinásť hrobov kostrových (len 5,1 %), ktoré boli určené archeologicky. Pri žiarových 

hroboch až pätnásť z nich bolo urnových, čo tak vysvetľuje zastúpenie minimálne jednej celej nádoby v ich in-

ventári a pohlavie jedincov až 20 z nich bolo možné archeologicky spoľahlivo definovať práve na základe drob-

ných artefaktov v ich výbave. Z trinástich kostrových hrobov s vyšším počtom nádob bolo možné pohlavie osôb 

archeologicky určiť pri siedmich hroboch, ktoré obsahovali vyšší počet signifikantných drobných nálezov. Takmer 

všetky ostatné hroby s archeologicky neurčenými osobami neobsahovali žiadne drobné predmety. Tie isté ziste-

nia ako pre Chotín IA sa vzťahujú aj na pohrebisko Chotín IB. Zo šiestich hrobov s hodnotou 60 a viac boli štyri 

žiarové, avšak nie urnové hroby, a dva hroby kostrové. V inventári troch z nich sa nenašli žiadne drobné predmety  

a biologické pohlavie, príp. vek pochovaných jedincov tak nebolo možné vôbec určiť.  

Zhrnutie: Analýza dosiahnutých hodnôt indexu keramika 1, čiže celkového počtu nádob v inventári hrobov, 

na chotínskych pohrebiskách preukázala ich výraznú koreláciu s typom hrobu a medzi oboma skúmanými pohre-

biskami tiež odhalila isté rozdiely v zložení hrobovej výbavy. V podmienkach hodnotených pohrebísk je však 

zrejmé, že keramické nádoby neumožňujú spoľahlivo archeologicky identifikovať biologické pohlavie a vek  

pochovaných jedincov, čomu tak do istej miery zodpovedajú aj výsledky zrealizovanej štatistickej analýzy (pozri 

podkapitoly 5.2. a 5.4.). Uvedené konštatovanie platí aj napriek zisteniu výskytu maximálneho možného počtu 

keramických nádob výhradne v hroboch starších žien, hoci vysoký počet keramických nádob v inventári hrobu 

nám sám osebe neposkytuje žiadne spoľahlivé informácie o biologickom pohlaví a veku pochovaného jedinca.  

V kombinácii s inými indexmi je však početnosť keramických prídavkov v hrobe pomerne spoľahlivým indiká-

torom sociálneho statusu jedinca.  

7.3.5. Index keramika 2 

Metóda: Index keramika 2 vyjadruje, koľko je v inventári hrobu zastúpených celých, resp. aj neúplne zachova-

ných keramických nádob vyrobených na kruhu. Každej nádobe vyrobenej na kruhu sme priradili jeden bod, pričom 

výsledný súčet, ktorý predstavuje súhrny počet týchto nádob v konkrétnom hrobe, sme následne delili celkovým 

počtom keramických nádob v hrobe vyrobených tak v rukách, ako aj na hrnčiarskom kruhu.  

Databáza: 380 jedincov na pohrebisku Chotín IA (z toho 121 pochovaných žiarovo a 259 kostrovo), 96 je-

dincov na pohrebisku IB (z toho 33 pochovaných žiarovo, 62 kostrovo a v prípade jedného hrobu nebolo možné 

určiť typ).  

Problémy s databázou: Platí to isté ako pri indexe keramika 1. Do celkovej analýzy sme nezahrnuli tie dvoj-

hroby a viachroby, v ktorých jednotlivé keramické nádoby nebolo možné spoľahlivo priradiť k inventáru kon-

krétneho pochovaného jedinca, ale iba za predpokladu, že obsahovali keramiku vyrobenú na kruhu . Takto boli 

do celkového vyhodnotenia indexu keramika 2 zaradené aj niektoré dvojhroby a viachroby, ako 11a, b/52 a 167a, b, 

c/53, ktoré sme predtým vylúčili z analýzy indexu keramika 1, pretože úplná absencia nádob vyrobených na kruhu 

v týchto hroboch automaticky znamená nulovú hodnotu skúmaného indexu. V inventári porušeného a pravde-

podobne aj vykradnutého kostrového hrobu 240/54 z Chotína IA sa našla jedna celá nádoba vyrobená na kruhu 

(tab. 77: 22), čím 0,3 % z 380 hrobových celkov zahrnutých do celkového vyhodnotenia tu môžu byť podhod-

notené. Z porušených hrobov v Chotíne IB keramický inventár v počte jedenástich nádob obsahovalo sedem 

hrobov (15/61, 39/61, 40/61, 44/61, 49/61, 53/61 a 72/62) a pretože nie je vylúčené, že ich inventár je nekom-

pletný, až 11,5 % z celkového počtu 96 hodnotených hrobových celkov tu môže, ale aj nemusí byť podhodno-

tených. 

Vzhľadom na časté zastúpenie v inventári hrobov práve črepového materiálu, ako aj to, že pri výpočte indexu 

keramika 1 boli všetky keramické črepy v hrobe bez ohľadu na technológiu výroby rátané ako jeden nález, sme 

črepy z nádob vyrobených na kruhy z analýzy úplne vylúčili. 

Výsledky a diskusia: Index keramika 2 vyjadruje nielen to, v inventári koľkých hrobových celkov na konkrét-

nom chotínskom pohrebisku sa našli nádoby vyrobené na kruhu, ale aj to, v akých kombináciách sa vyskytli s ke-

ramikou vyrobenou v rukách. Čiže hodnoty indexu keramika 2 taktiež udávajú, v akom pomere ku keramike zho-

tovenej v rukách bola v rámci hrobového inventára zastúpená keramika vyrobená na kruhu. Ak hrob dosiahol 

hodnotu 100, ide buď o hrob s jednou nádobou vyrobenou na kruhu, alebo o hrob s počtom nádob vyšším ako  

jeden, z ktorých všetky boli vyrobené na hrnčiarskom kruhu. Keď hrob nadobudol hodnotu 67, až dve tretiny  

nádob v jeho inventári tak boli vyrobené na kruhu. Ak sa výsledná hodnota daného indexu rovnala 33, iba jedna 

tretina nádob v hrobe bola vyrobená na kruhu a pri hodnote 50 bol pomer nádob zhotovených oboma technolo-

gickými postupmi v hodnotenom hrobe rovnaký. Škála hodnôt indexu keramika 2 je v Chotíne IA rozmanitejšia 

ako v Chotíne IB (obr. 176, 177).  

V podmienkach oboch pohrebísk najfrekventovanejšie sú hroby bez celých nádob vyrobených na kruhu, pri-

čom percentuálny podiel takýchto hrobov je v Chotíne IB (83,3 % prípadov) len nepatrne vyšší ako v Chotíne IA, 
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kde tvorí 81,9 % všetkých analyzovaných nálezových celkov (obr. 178, 179). Ak by sme však zobrali do úvahy 

aj črepy z nádob vyrobených na kruhu, bol by podiel hrobov bez keramiky vyrobenej na kruhu na oboch pohre-

biskách o niečo nižší, konkrétne v Chotíne IA 71,8 %, čiže 273 hrobov a v Chotíne IB 78,1 %, resp. 75 hrobov. 

Nepatrnú prevahu v prospech pohrebiska Chotín IB pozorujeme aj pri hodnotách 50 a 100 (obr. 178). V skupine 

hrobov s keramickými prílohami vyrobenými na hrnčiarskom kruhu, s výnimkou črepového materiálu, boli v Cho-

tíne IA (spolu 18,2 % prípadov) najčastejšie zastúpené hodnoty 100, 50 a  33, zatiaľ čo v Chotíne IB (dokopy 

16,7 % prípadov) hodnoty 50 a 100. Počty hrobových celkov s ďalšími hodnotami indexu keramika 2 sú na oboch 

pohrebiskách zanedbateľné. Hodnotu 100 dosiahlo v Chotíne IA spolu 22 hrobov, z nich však až 20, čiže 91 %, 

obsahovalo len jednu celú keramickú nádobu. V ostatných hroboch, a to v žiarovom hrobe 94/54 a v kostrovom 

hrobe 279/54, sa vyskytli dve celé nádoby. Zo štrnástich hrobov buď so špeciálnou hlinenou úpravou jamy, ale-

bo s objektom – žiaroviskom nad jamou obsahovali keramiku vyrobenú na kruhu iba štyri hroby (kostrové hroby 

40/52, 126/53, 220/54 a 240/54), pričom v prípade porušeného a vykradnutého žiarového hrobu 96/54 nie je vy-

lúčené, že aj tento pôvodne obsahoval daný typ keramických nádob. V Chotíne IB zo siedmich hrobov s maxi-

málnou hodnotou daného indexu obsahoval dve celé nádoby len žiarový hrob 14/61, čiže 14,3 %. V prípade, že 

polovica nádob v hrobe bola vyrobená na kruhu, sa až v 88 % týchto hrobov v Chotíne IA vyskytli celkovo len 

dve nádoby (pätnásť hrobov zo sedemnástich), s výnimkou žiarového hrobu 112/54 a kostrového hrobu 220/54 

so štyrmi celými nádobami v inventári, kým v Chotíne IB sa vo všetkých hroboch s hodnotou 50 našli iba dve 

celé nádoby.  
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Obr. 176 Chotín IA. Zastúpenie hodnôt indexu keramika 2, 

vyjadrené v absolútnych číslach 

 

 

 

Obr. 177 Chotín I. Zastúpenie hodnôt indexu keramika 2, 

vyjadrené v absolútnych číslach 
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Obr. 178 Chotín IA, IB. Percentuálne zastúpenie hodnôt in-

dexu keramika 2 

  

Obr. 179 Chotín IA, IB. Percentuálne zastúpenie hrobových 

celkov vo vzťahu k výskytu keramiky vyrobenej na kruhu  
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Obr. 180 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie hrobových 

celkov vo vzťahu k výskytu keramiky vyrobenej na kruhu 

a typu hrobu 

  

Obr. 181 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie hrobových 

celkov vo vzťahu k výskytu keramiky vyrobenej na kruhu 

a typu hrobu  

 

Pri type hrobu môžeme na chotínskych pohrebiskách konštatovať nasledujúce. Percentuálna početnosť žiaro-

vých hrobov bez keramiky vyrobenej na kruhu je na oboch pohrebiskách o niečo vyššia než pri hroboch kostro-

vých, v ktorých inventári, naopak, registrujeme frekventovanejší výskyt nielen celých nádob vyrobených na kruhu, 

ale čiastočne aj samostatne sa vyskytujúceho črepového materiálu (obr. 180, 181). Uvedené konštatovanie je pod-

mienené pravdepodobne aj tým, že v skupine žiarových hrobov sú tiež zastúpené urnové hroby, v ktorých boli vo 

funkcii keramickej urny takmer výhradne používané v rukách vyrobené nádoby, tieto občas prekryté misou. Ak 

však zoberieme do úvahy aj črepy z nádob vyrobených na kruhu, tak v Chotíne IA stúpne počet žiarových hrobov  

s týmto typom keramiky z 20 na 38, čiže na 31,4 % a počet kostrových hrobov sa zvýši zo 49 na 70, čiže na 27 %, 

čím tak percentuálne zastúpenie žiarových hrobov s keramikou vyrobenou na kruhu je nepatrne vyššie než pri 

hroboch kostrových. Na pohrebisku Chotín IB nie je rozdiel až taký výrazný a percentuálny podiel kostrových 

hrobov s keramikou vyrobenou na kruhu je tu aj pri zarátaní črepového materiálu naďalej vyšší než pri hroboch 

žiarových, a to 24,2 % k 18,2 %. V Chotíne IA dominujú kostrové hroby pri hodnotách 50, 67 a 100, naopak, pri 

ostatných, menej častých hodnotách daného indexu sledujeme buď nepatrnú prevahu žiarových hrobov, alebo 

vyrovnaný pomer oboch typov hrobov (obr. 182). V Chotíne IB je percentuálny podiel žiarových hrobov s hod-

notou analyzovaného indexu 100 o niečo vyšší ako pri kostrových hroboch, pričom vždy ide o hroby s kremač-

nými zvyškami buď rozsypanými po dne hrobovej jamy, alebo rozptýlenými v jej zásype (obr. 183).  
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Obr. 182 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie hodnôt indexu 

keramika 2 vo vzťahu k typu hrobu 

 

 

 

Obr. 183 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie hodnôt indexu 

keramika 2 vo vzťahu k typu hrobu 

 
V skupine antropologicky určených hrobových celkov sú na chotínskych pohrebiskách pochopiteľne najpo-

četnejšie tie hroby, ktoré neobsahovali žiadne na kruhu vyrobené celé, príp. neúplne zachované či poškodené  
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nádoby (obr. 184, 185). Hroby dospelých jedincov, ktorých pohlavie nebolo možné určiť ani antropologicky a na 

základe často nevýraznej, príp. málopočetnej hrobovej výbavy ani archeologicky a  na pohrebisku Chotín IB aj 

hroby detí a predovšetkým mladistvých, tu dosiahli až 100 % zastúpenie (obr. 186, 187). V Chotíne IA sa síce 

vyskytli aj hroby nedospelých jedincov, v ktorých výbave sú doložené celé nádoby vyrobené na kruhu (hodnoty 

indexu 50 a 100), ale ich podiel je v tejto kategórii hrobov nepatrný a ide výlučne len o hroby mladistvých osôb 

prevažne ženského pohlavia. Zatiaľ čo na pohrebisku Chotín IA je vzájomná kombinácia keramiky vyrobenej 

v rukách s keramikou vyrobenou na hrnčiarskom kruhu v rámci jedného hrobového celku typická skôr pre dos-

pelé ženy a počet ženských hrobov s keramikou vyrobenou na kruhu tu zároveň prevyšuje počet mužských hrobov, 

v Chotíne IB je percentuálny podiel mužských hrobov s keramikou vyrobenou na kruhu vyšší než podiel hrobov 

dospelých žien. Naopak, kombinácia nádob vyrobených oboma technologickými postupmi v rámci jedného hro-

bového inventára je aj tu charakteristická takmer výlučne pre ženské hroby. Aj napriek tomu, že presne polovica 

jedincov s dosiahnutými hodnotami skúmaného indexu 50 a 100 bola na pohrebisku Chotín IA vo veku maturus 

a v Chotíne IB vo veku adultus – maturus, sú pri uvedených hodnotách na oboch pohrebiskách zastúpené aj ďalšie 

vekové kategórie, v Chotíne IA aj adultus a adultus – maturus a v Chotíne IB aj adultus. 
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Obr. 184 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie hodnôt indexu 

keramika 2 vo vzťahu k pohlaviu a veku jedincov (antropo-

logické určenie) 

  

Obr. 185 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie hodnôt indexu 

keramika 2 vo vzťahu k pohlaviu a veku jedincov (antropo-

logické určenie) 
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Obr. 186 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie hrobových 

celkov vo vzťahu k výskytu keramiky vyrobenej na kruhu  

a pohlaviu a veku jedincov (antropologické určenie) 

  

Obr. 187 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie hrobových 

celkov vo vzťahu k výskytu keramiky vyrobenej na kruhu  

a pohlaviu a veku jedincov (antropologické určenie)  

 
Zistenia v skupine archeologicky určených hrobov sa na chotínskych pohrebiskách s uvedenými konštatova-

niami pre antropologicky určené hrobové celky zhodujú iba čiastočne. Aj tu je najpočetnejšia kategória práve 

tých hrobov, v ktorých inventári sú zastúpené výlučne celé keramické nádoby vyrobené v rukách (obr. 188, 189). 

Zatiaľ čo na pohrebisku Chotín IA v nej prevažujú mužské hroby nad hrobmi žien, v Chotíne IB hroby neurče-
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ných jedincov a žien, pričom celé nádoby vyrobené na kruhu obsahovalo až 83,3 % mužských hrobov (obr. 190, 

191). Jasné odlišnosti zaznamenávame tiež v skupine hrobov, v ktorých inventári je doložená aj keramika vyro-

bená na kruhu. V Chotíne IA je táto keramika, na rozdiel od antropologicky určených jedincov, typická skôr pre 

hroby žien než pre hroby mužov, a to nielen čo sa týka jej percentuálneho zastúpenia v hrobovom inventári, ale 

aj jej vzájomnej kombinácie s nádobami vyrobenými v rukách. V Chotíne IB mužské hroby kvantitatívne výraz-

ne prevažujú nad ženskými nielen pri hodnote 100, ale tiež pri hodnote 50. Na rozdiel od skupiny antropologicky 

určených hrobov tu však nie sú pri hodnote 25 doložené žiadne archeologicky určené hroby mužov či žien. 
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Obr. 188 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie hodnôt indexu 

keramika 2 vo vzťahu k pohlaviu a veku jedincov (archeolo-

gické určenie) 

  

Obr. 189 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie hodnôt indexu 

keramika 2 vo vzťahu k pohlaviu a veku jedincov (archeolo-

gické určenie) 
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Obr. 190 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie hrobových 

celkov vo vzťahu k výskytu keramiky točenej na kruhu  

a pohlaviu jedincov (archeologické určenie) 

  

Obr. 191 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie hrobových 

celkov vo vzťahu k výskytu keramiky točenej na kruhu  

a pohlaviu jedincov (archeologické určenie)  

 
Ak sa pokúsime dať do súvisu výskyt celých nádob vyrobených na kruhu v inventári jednotlivých hrobov  

s hodnotami ich celkového sociálneho indexu, je zrejmé, že v Chotíne IA keramiku vyrobenú na kruhu, aj napriek 

tomu, že jej počet je v porovnaní s keramikou vyrobenou v rukách dvojnásobne nižší, nemôžeme považovať za 

jednoznačný atribút vysokého sociálneho statusu pochovaného jedinca. Iba 13,4 % jedincov, v ktorých hrobovom 

inventári sa tento typ nádob vyskytol, môžeme priradiť k najbohatším, keď šesť hrobov z ôsmich, čiže 75 % hrobov 

s výslednou hodnotou sociálneho indexu od 61 do 80, obsahovalo keramiku vyrobenú na kruhu, kým v prípade 

hrobov s hodnotou vyššou než 80 to bolo až 80 %, čiže štyri hroby z celkových päť. Percentuálny podiel tohto 

typu keramiky v hroboch vyššej strednej vrstvy je však až dvojnásobne vyšší než pri najbohatších hroboch, a to 

28,4 % prípadov. Ostatné hroby, až na nepatrné výnimky, môžeme priradiť k priemerne vybaveným, ktorých  

hodnoty celkového sociálneho indexu sa pohybovali v rozpätí od 21 do 40. V skupine najbohatších hrobov, ktoré 
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dosiahli hodnotu celkového sociálneho indexu 61 a viac, až 80 % z nich obsahovalo keramiku vyrobenú na kruhu, 

zatiaľ čo v prípade hrobov z vyššej strednej vrstvy to bolo iba 49 % prípadov. Uvedené konštatovania týkajúce 

sa nevýraznej korelácie medzi zastúpením v inventári hrobu keramiky vyrobenej na kruhu a vysokým sociálnym 

statusom pochovaného jedinca ešte zreteľnejšie potvrdzujú aj zistenia na pohrebisku Chotín IB. Tu síce až 31,3 % 

všetkých hrobov s daným typom keramiky dosiahlo hodnotu celkového sociálneho indexu vyššiu než 60, kým  

v kumulovanej hodnote 41 – 60 je to iba 18,8 %, ale podiel priemerne vybavených hrobov je tu až 50 %. Daný 

typ keramiky však obsahovalo iba 45% všetkých najbohatších hrobov, zatiaľ čo vo vyššej strednej vrstve to bolo 

iba 30 % hrobov.  

Zhrnutie: Podobne ako pri indexe keramika 1, aj v prípade indexu keramika 2 môžeme na chotínskych pohre-

biskách pozorovať súvislosť medzi prítomnosťou keramiky vyrobenej na kruhu v inventári hrobu a jeho typom. 

Analýza skúmaného indexu tak ukázala, že tento typ keramických nádob je charakteristický skôr pre kostrové než 

pre žiarové hroby. Zároveň opäť odhalila rozdiely medzi oboma pohrebiskami jednak v zložení hrobovej výbavy 

z hľadiska zastúpenia keramiky vyrobenej na kruhu a jej kombinácie s keramikou vyrobenou v rukách a jednak 

vo vzťahu k pohlaviu a veku pochovaných jedincov. Avšak podobne ako početnosť keramických prídavkov, aj 

samotný výskyt keramiky vyrobenej na kruhu v inventári hrobov nám nič nehovorí o sociálnom statuse pocho-

vaného jedinca. Tento typ nádob však môžeme minimálne v Chotíne IA zaradiť medzi charakteristické zložky 

hrobového inventára jedincov, patriacich k vyššej strednej a k najbohatšej vrstve miestnej spoločnosti. 

7.3.6. Index keramika 3 

Metóda: Pri výpočte indexu keramika 3 ide o objemové výpočty keramických nádob bez ohľadu na technoló-

giu ich výroby, keď sme malým a miniatúrnym nádobám pridelili 3 body, stredne veľké nádoby dostali 6 a veľké 

nádoby 9 bodov. Výsledná hodnota indexu pre konkrétny hrob tak predstavuje súčet hodnôt všetkých keramických 

nádob v jeho inventári, vyrobených tak v rukách, ako aj na kruhu, prerátaný cez maximálnu hodnotu dosiahnutú 

na danom pohrebisku. Za malé nádoby tu považujeme jednak nádoby, ktorých maximálna výška nepresiahla 

10,5 cm (napr. malé hrnce, vázy, fľaše, krčahy, šálky, džbánky, cisty, amforky), jednak malé, obvykle plytké misy, 

ktorých maximálny priemer ústia bol menší ako 15,0 cm. Medzi stredne veľké nádoby sme zaradili niektoré vy-

soké tvary nádob, ktorých maximálna výška nepresiahla 20,0 cm (napr. väčšie hrnce a vázy s výškou od 10,5 do 

20,0 cm, džbány a krčahy s výškou nad 11,0 cm), ako aj široké tvary nádob, čiže misy, ktorých maximálny 

priemer ústia presiahol 15,5 cm. Medzi veľké nádoby patria niektoré vysoké tvary nádob, ktorých maximálna 

výška presiahla 20,5 cm (napr. veľké hrnce a vázy). Zatiaľ čo na chotínskych pohrebiskách mohli byť malé  

a stredne veľké nádoby zhotovené nielen v rukách, ale aj na hrnčiarskom kruhu, v prípade veľkých nádob ide 

vždy o keramiku vyrobenú v rukách. Z analýzy sme pri výpočte daného indexu úplne vylúčili črepový materiál, 

pretože pri ňom nie vždy vieme s presnosťou určiť rozmery nádob. Exkluzivita keramiky vyrobenej na kruhu by sa 

mala ukázať práve pri výpočte indexu zriedkavosť výskytu typov keramiky, preto pri indexe keramika 3 neprihlia-

dame na technológiu výroby nádob. Hoci aj tento faktor, ako sme už spomenuli, tiež vplýval na celkový objem 

nádob.  

Databáza: 372 jedincov na pohrebisku Chotín IA (z toho 118 pochovaných žiarovo a 254 kostrovo), 96 jedincov 

na pohrebisku IB (z toho 33 pochovaných žiarovo, 62 kostrovo a v prípade jedného hrobu nebolo možné určiť typ).  

Problémy s databázou: Do celkového vyhodnotenia sme nezahrnuli na pohrebisku Chotín IA kostrový dvoj-

hrob 11a, b/52, birituálny dvojhrob 248a, b/54, kostrové trojhroby 167a, b, c/53 a 170a, b, c/53, ako ani žiarové 

hroby 5/52, 70/53, 78/53 a 79/54. Z Chotína IB sme z analýzy vyradili iba birituálny dvojhrob 16a, b/61 a kostrový 

dvojhrob 88a, b/62. Takto sme z analýzy vylúčili nielen tie dvojhroby a viachroby, ktorých inventár, či už v podobe 

keramiky alebo drobných predmetov, nebolo možné spoľahlivo priradiť k výbave konkrétneho pochovaného je-

dinca, ale aj hroby s keramickými nádobami v črepoch, ktorých pôvodný tvar a tým aj metrické údaje nebolo mož-

né rekonštruovať.  

Výsledky a diskusia: Hodnoty indexu keramika 3 sa v Chotíne IA pohybovali od 0 do 30 a v Chotíne IB od 0 

do 24. Priemerná hodnota daného indexu v Chotíne IA sa rovná 15,3 a v Chotíne IB 18,0. Najvyššiu hodnotu 30, 

čiže v prepočte maximálnu hodnotu 100, dosiahli v Chotíne IA žiarový hrob 62/53 s jednou veľkou, tromi stredne 

veľkými a jednou malou nádobou v kombinácii s črepovým materiálom (tab. 18: 1 – 5), žiarový hrob 68/53 s dvomi 

veľkými a dvomi stredne veľkými nádobami (tab. 20: 1 – 3, 14) a kostrový hrob 129/53 s jednou veľkou, tromi 

stredne veľkými a jednou malou nádobou (tab. 52: 5, 15 – 18). V Chotíne IB hodnotu 24, čiže maximálnu hod-

notu 100, nadobudol iba kostrový hrob 2/61, ktorého keramický inventár pozostával z jednej veľkej, dvoch stredne 

veľkých a jednej malej nádoby v kombinácii s črepmi (tab. 90: 16 – 21). V Chotíne IA až 191 hrobov, čiže až 

51,3 %, neobsahovalo žiadne celé keramické nádoby, resp. nádoby, pri ktorých bolo možné presne stanoviť ich 

rozmery. V Chotíne IB najnižšiu možnú hodnotu dosiahlo spolu 44 hrobov, čiže 45,8 %. Hodnotu 70 a viac získalo 

v Chotíne IA dokopy až trinásť hrobových celkov, čiže 3,5 % (žiarové hroby 2/52, 62/53 a 68/53, kostrové hroby 
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10a/52, 129/53, 143/53, 145/53, 157/53, 162/53, 178/53, 220/54, 250b/54 a 292/54), zatiaľ čo v Chotíne iba 2,1 %, 

čiže dva hroby (2/61, 20/61). Na oboch pohrebiskách je najpočetnejšie zastúpená práve nulová hodnota indexu 

keramika 3, nasledovaná v Chotíne IA hodnotou 20 a v Chotíne IB 38. Potom sledujeme postupný, takmer lineárny 

pokles vyšších hodnôt (obr. 192, 193). 
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Obr. 192 Chotín IA. Zastúpenie hodnôt indexu keramika 3, 

vyjadrené v absolútnych číslach 

  

Obr. 193 Chotín IB. Zastúpenie hodnôt indexu keramika 3, 

vyjadrené v absolútnych číslach 
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Obr. 194 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie hodnôt indexu 

keramika 3 vo vzťahu k typu hrobu 

  

Obr. 195 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie hodnôt indexu 

keramika 3 vo vzťahu k typu hrobu 

 
V Chotíne IA bola pre žiarové hroby priemerná hodnota daného indexu vyrátaná na 18,9, zatiaľ čo pre kostro-

vé hroby iba na 13,7. Priemerná hodnota na pohrebisku Chotín IB bola pri žiarových hroboch podobná ako v Cho-

tíne IA, a to 20,2, kostrové hroby však dosiahli vyššiu priemernú hodnotu ako v Chotíne IA, presnejšie 17,1. Vo 

vzťahu k typu hrobu sledujeme na oboch pohrebiskách, s výnimkou najvyšších hodnôt, isté spoločné tendencie 

(obr. 194, 195). Zatiaľ čo v Chotíne IA nulovú hodnotu dosiahlo zo 118 žiarových hrobov len 52, čiže 44, %, per-

centuálny podiel kostrových hrobov bez celých nádob v inventári je tu vyšší, konkrétne z 254 celkov až 54,8 %, 

čiže 139 hrobov neobsahovalo žiadnu keramiku (obr. 196, 197). Na pohrebisku Chotín IB nie je rozdiel až taký 

zreteľný ako v Chotíne IA, keďže z 33 žiarových hrobov neobsahovalo celé nádoby štrnásť, čiže 42,4 % prípadov, 

a 29 kostrových hrobov z 62, čiže 46,8 %, dosiahlo nulovú hodnotu skúmaného indexu. Zatiaľ čo v Chotíne IA 

sú v skupine hrobov s minimálne jednou celou nádobou pri žiarových hroboch najfrekventovanejšie hodnoty 20 

a 50 a pri kostrových 10 a 20, v Chotíne IB je podiel žiarových hrobov najvyšší pri hodnote 38 a pri kostrových 

hroboch, naopak, pri nižších hodnotách 13, 25 a 38. V Chotíne IA sú v najvyšších hodnotách 90 a 100 takmer 

výlučne zastúpené žiarové hroby, zatiaľ čo v Chotíne IB je to naopak. Najvyššie hodnoty 75 a 100 tu dosiahli len 

kostrové hroby (obr. 198, 199).  
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Obr. 196 Chotín IA. Zastúpenie hodnôt indexu keramika 3 

v žiarových hroboch, vyjadrené v absolútnych číslach 

  

Obr. 197 Chotín IA. Zastúpenie hodnôt indexu keramika 3 

v kostrových hroboch, vyjadrené v absolútnych číslach  
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Obr. 198 Chotín IB. Zastúpenie hodnôt indexu keramika 3 

v žiarových hroboch, vyjadrené v absolútnych číslach 

  

Obr. 199 Chotín IB. Zastúpenie hodnôt indexu keramika 3 

v kostrových hroboch, vyjadrené v absolútnych číslach  

 
V Chotíne IA sú priemerné hodnoty daného indexu v skupine antropologicky určených jedincov nasledujúce: 

najnižšiu priemernú hodnotu dosiahlo sedem dospelých jedincov bez určeného pohlavia (hodnota 5,7), nasledo-

vaných 42 jedincami vo veku infans a juvenis (hodnota 10,2), 37 dospelými mužmi (hodnota 12,2) a najvyššia 

priemerná hodnota 18,1 prislúcha skupine 64 dospelých žien. Vo vzťahu k biologickému veku pochovaných je-

dincov môžeme konštatovať, že najvyššiu priemernú hodnotu medzi ženami, ak vylúčime malým počtom jedincov 

reprezentované vekové kategórie juvenis – adultus a senilis, dosiahli ženy vo veku adultus – maturus (hodnota 

17,8), nasledované ženami s presnejšie stanoveným vekom, a to buď maturus (hodnota 16,5), alebo adultus (hod-

nota 11,3). U dospelých mužov je situácia odlišná, pretože najvyššiu priemernú hodnotu nadobudli mladí muži 

vo veku adultus (hodnota 20). U mužov vo veku adultus – maturus pozorujeme výrazný pokles hodnôt daného 

indexu, pričom priemerná hodnota 8,1 je tu dokonca oveľa nižšia než pri ich ženských rovesníčkach. Priemerná 

hodnota opäť stúpa u starších mužov, ktorí dosiahli vek 50 a viac (hodnota 13,1). Zdá sa tak, že nádoby s väčším 

objemom uprednostňovali mladí muži vo veku do 30 rokov, zatiaľ čo ženy až vo veku nad 30 rokov. Priemerné 

hodnoty získané pre hroby archeologicky určených jedincov sa v Chotíne IA od antropologických výraznejšie 

líšia a sú vyššie. Konkrétne u 58 žien je priemerná hodnota 23,3, u 26 mužov až 29,6 a u 117 neurčených jedincov 

len 11,4. Dokopy 21 nedospelých jedincov, naopak, dosiahlo priemernú hodnotu nižšiu než v skupine antropolo-

gicky určených hrobov, a to iba 8,6. V Chotíne IB boli v skupine antropologicky určených jedincov priemerné 

hodnoty indexu keramika 3 nasledujúce: u sedemnástich dospelých žien až 23,2, u jedenástich dospelých mužov 

len 13,7, u siedmich nedospelých jedincov vo veku infans a juvenis 14,4 a u dvoch dospelých jedincov bez 
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určeného pohlavia bola priemerná hodnota nulová. V skupine archeologicky určených jedincov boli priemerné 

hodnoty odlišné v kategóriách muži a ženy, keď ženy dosiahli priemernú hodnotu iba 17,1 a muži hodnotu až 25,2. 

Pri 36 archeologicky neurčených jedincoch sa priemerná hodnota indexu keramika 3 pohybovala okolo 15,5.  
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Obr. 200 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie kumulova-

ných hodnôt indexu keramika 3 vo vzťahu k pohlaviu jedin-

cov (archeologické určenie) 

  

Obr. 201 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie jednotlivých 

hodnôt indexu keramika 3 vo vzťahu k pohlaviu jedincov 

(archeologické určenie)  
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Obr. 202 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 

hodnôt indexu keramika 3 vo vzťahu k pohlaviu a veku je-

dincov (antropologické určenie) 

  

Obr. 203 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie jednotlivých 

hodnôt indexu keramika 3 vo vzťahu k pohlaviu a veku je-

dincov (antropologické určenie)  

 
V Chotíne IA sú v skupine archeologicky určených hrobov, prirodzene, najpočetnejšou kategóriou nedospelí 

(71,4 % prípadov) a neurčení jedinci, pričom počet hrobov žien je nižší než v kumulovanej hodnote 1 – 20. V nej 

je pomer ženských hrobov a hrobov neurčených jedincov približné rovnaký, hoci ženy predsa len nepatrne pre-

važujú, zatiaľ čo počet hrobov mužov je tu takmer zanedbateľný, ba dokonca nižší, ako počet hrobov nedospe-

lých jedincov (14,3 % prípadov). Vo vyšších kumulovaných hodnotách, okrem hodnoty 61 – 80, kde sú výlučne 

zastúpené len hroby žien, však zreteľne prevažujú hroby mužov. Pri najvyššej možnej kumulovanej hodnote,  

s výnimkou neurčeného žiarového hrobu 2/52, sledujeme takmer 100 % podiel mužských hrobov (obr. 200). 

V Chotíne IB pozorujeme odlišnú situáciu, keďže pri najvyšších hodnotách 75 a  100 tu nie sú doložené žiadne 

archeologicky určené hroby a počet hrobov žien a neurčených jedincov s nulovou hodnotou daného indexu je 

percentuálne takmer vyrovnaný a viac než dvojnásobne vyšší než počet mužských hrobov. Muži však výrazne  

dominujú pri hodnotách 25 a 38, ale vo vyšších hodnotách 50 a 63 sú výhradne zastúpené opäť len hroby žien 

a jedincov, ktorých pohlavie nebolo možné určiť ani antropologicky, ani archeologicky (obr. 201). V skupine an-

tropologicky určených hrobov môžeme v Chotíne IA konštatovať istý posun v prospech dospelých žien, ktorých 
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percentuálna početnosť je tak v nulovej hodnote, ako aj v nižších kumulovaných hodnotách 1 – 20 a 21 – 40 tak-

mer identická ako pri hroboch dospelých mužov, a ktoré vo vyšších hodnotách nad 40 dokonca nad mužskými 

hrobmi citeľne prevažujú (obr. 202). Podobné zistenia platia aj pre pohrebisko Chotín IB, kde je percentuálny  

podiel antropologicky určených hrobov dospelých žien zreteľne vyšší než hrobov dospelých mužov (obr. 203).  

Zhrnutie: Pri výpočte daného indexu je potrebné prihliadať na niekoľko možných faktorov. Je veľmi pravde-

podobné, že pri malých a miniatúrnych nádobách nebola natoľko dôležitá samotná nádoba ako práve jej obsah či 

už napríklad v podobe korenín, soli, alebo rôznych kozmetických prípravkov (Rebay, 2006, 207). Uvedené kon-

štatovanie však môžu potvrdiť alebo vyvrátiť len chemické analýzy obsahu takýchto nádob, ktoré však v prípade 

chotínskych pohrebísk neboli zrealizované. Iné funkčné naznačenie miniatúrnych nádob ako možných hračiek 

a zároveň výrobkov detí, ako to predpokladá E. Krekovič pre žiarové pohrebisko z doby rímskej v Šoporni (2010, 

189), analýza hrobového inventára z Chotína IA a IB vo vzťahu k biologickému pohlaviu a veku pochovaných 

jedincov nepreukázala (pozri podkapitolu 5.2.). Práve naopak, výrazná asociácia miniatúrnych nádob v hroboch 

dospelých žien s hlinenými pečatidlami, praslenmi, plochými kamennými podložkami a občas aj s kúskami okra 

poukazuje na ich použitie ako schránok na uchovávanie kozmetických či iných prípravkov. Pri veľkých nádobách 

sa zdá byť dôležitým práve ich rozmer a ich obsah už nemusel byť natoľko exkluzívny, hoci aj tu môže v obme-

dzenej miere platiť pravidlo, že čím väčší je objem nádoby, tým je pravdepodobne aj väčšie množstvo tekutín  

alebo potravín v nej uskladnených. Na druhej strane, pri výrobe veľkých nádob treba rátať s väčšími pracovnými 

nákladmi než pri nádobách menších či malých rozmerov. Špecifickú kategóriu v podmienkach oboch pohrebísk 

predstavujú urnové hroby, v ktorých kremačné zvyšky boli deponované vo väčších nádobách, akými boli predo-

všetkým hrnce a vázy. Tento fakt by sa mal automaticky premietnuť aj do celkovej hodnoty indexu keramika 3 

pre konkrétny urnový hrob. Ako urna sa tu však nikdy nepoužívali nádoby vyrobené na kruhu a keramické urny 

v týchto hroboch boli často prekryté misou, taktiež vyrobenou v rukách. Zaujímavé však je, že práve stredne veľké 

a veľké hrnce sú na chotínskych pohrebiskách pomerne časté v kostrových hroboch. Džbánky, ktoré sme zaradili 

medzi malé nádoby, tvoria na skúmaných pohrebiskách osobitnú kategóriu nádob. Keďže určite neslúžili na usklad-

nenie potravín alebo tekutín, patria medzi stolovú keramiku, o čom svedčia aj pomerne často sa vyskytujúce stopy 

opotrebovania na ich okraji, maximálnom vydutí a na dne, spôsobené ich použitím ako črpákov. Pri výpočte so-

ciálneho indexu treba prihliadať nielen na drobné predmety, ktoré sú síce často zaujímavejšie a exkluzívne, ale aj 

na keramické nádoby, ktoré sú na chotínskych pohrebiskách jedným z najfrekventovanejších komponentov inven-

tára mnohých hrobov. Ak v Chotíne IA vyčleníme skupinu hrobov, ktorých hodnoty indexu keramika 3 dosiahli 

60 a viac, môžeme konštatovať, že takmer 75 % z nich dosiahlo hodnotu indexu keramika 1 menšiu ako indexu 

keramika 3. Znamená to, že v inventári takýchto hrobov boli zastúpené väčšie keramické nádoby. V Chotíne IB 

v skupine hrobov s hodnotou indexu keramika 3 vyššou ako 50 približne dve tretiny mali hodnotu indexu kera-

mika 1 menšiu ako indexu keramika 3, pričom výskyt väčších nádob je tu príznačný najmä pre žiarové hroby.  

Aj pri objemovom keramickom indexe môžeme konštatovať pre pohrebisko Chotín IA istú súvislosť medzi 

vyššími hodnotami a biologickým vekom pochovaných osôb, čo nás oprávňuje predpokladať, že objem nádob  

v hrobe súvisel okrem iného aj s dosiahnutým vekom jedinca. Zatiaľ čo u mužov sú nádoby s vyšším objemom 

časté v hroboch mladších jedincov, u žien, naopak, v hroboch starších jedincov. Na rozdiel od predchádzajúcich 

dvoch keramických indexov boli medzi oboma pohrebiskami zistené isté spoločné tendencie, prejavujúce sa nie-

len vo vzťahu k typu hrobu, keď priemerná hodnota skúmaného indexu bola pri žiarových hroboch vyššia než pri 

hroboch kostrových, ale aj pri antropologicky určených jedincoch, keď ženské hroby dosahovali vyššie priemerné 

hodnoty ako hroby dospelých mužov. 

7.3.7. Index keramika – celkový  

Metóda: Hodnotu daného indexu pre konkrétny hrob, ktorá bola zohľadnená aj pri výpočte celkového sociál-

neho indexu, sme získali súčtom celej hodnoty indexu keramika 1 (počet nádob v hrobe) a keramika 3 (objem 

nádob) a polovičnej hodnoty indexu keramika 2 (počet nádob vyrobených na kruhu, nachádzajúcich sa v hrobe), 

ktorý sme následne delili tromi.  

Databáza: 371 jedincov na pohrebisku Chotín IA (z toho 118 pochovaných žiarovo a 253 kostrovo), 96 jedincov 

na pohrebisku IB (z toho 33 pochovaných žiarovo, 62 kostrovo a v prípade jedného hrobu nebolo možné určiť typ).  

Problémy s databázou: Keďže hodnota indexu keramika – celkový sa odvíja od hodnôt čiastkových keramic-

kých indexov, čiže keramika 1, 2 a 3, z celkovej analýzy sme okrem dvojhrobov a viachrobov s nejasným zlože-

ním hrobovej výbavy (v Chotíne IA: žiarový hrob 79/54, kostrový trojhrob 170a, b, c/53 a birituálny dvojhrob 

248a, b/54; v Chotíne IB: birituálny dvojhrob 16a, b/61 a kostrový dvojhrob 88a, b/62) vylúčili aj niektoré hro-

bové celky, pri ktorých sme nemohli na základe niektorých nejasností vypočítať hodnoty všetkých keramických 

indexov. V Chotíne IA sa to týka žiarových hrobov 5/52, 70/53 a 78/53, pri ktorých nebolo možné vyčísliť hodnotu 
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indexu keramika 3, ako aj kostrového dvojhrobu 11a, b/52 a kostrového trojhrobu 167a, b, c/53, pri ktorých bola 

známa len hodnota indexu keramika 2, z dôvodu absencie nádob vyrobených na kruhu v ich inventári, vždy rovna-

júca sa nule. Keďže z troch porušených hrobov z Chotína IA, pravdepodobne s nekompletnou výbavou, dva ob-

sahovali aj keramický inventár (žiarový hrob 96/54 a kostrový hrob 240/54), približne 0,5 % hrobov tak môže, 

ale aj nemusí byť podhodnotených. V Chotíne IB sa uvedené konštatovanie týka až 7,3 % hrobov, keďže z tri-

nástich porušených a možno aj vykradnutých hrobových celkov v inventári až siedmich z nich sa vyskytla keramika 

(kostrové hroby 5/61, 39/61, 40/61, 44/61, 49/61, 72/62 a žiarový hrob 53/61).  

Výsledky a diskusia: Maximálnu hodnotu daného indexu dosiahol v Chotíne IA kostrový hrob 129/53 (92, resp.  

v prepočte 100), obsahujúci päť celých nádob, z ktorých tri boli vyrobené na kruhu a jedna patrila k malým, tri 

k stredne veľkým a jedna k veľkým nádobám. V Chotíne IB najvyššiu možnú hodnotu nadobudol kostrový hrob 

2/61 (85), v ktorého inventári sa vyskytli štyri celé nádoby v kombinácii s črepmi, z nich jedna bola vyrobená na 

kruhu, dve nádoby patria k malým, jedna k stredne veľkým a jedna k veľkým nádobám. Hodnoty 70 a viac do-

siahlo v Chotíne IA trinásť hrobov, a to žiarové hroby 2/52 (90), 62/53 (91) a 68/53 (78) a kostrové hroby 10a/52 

(78), 43/52 (75), 111/53 (70), 129/53 (100), 143/53 (75), 145/53 (83), 162/53 (75), 163/53 (75), 178/53 (78)  

a 292/54 (74). V Chotíne IB sa to týka iba dvoch kostrových hrobov, a to 2/61 (100) a 20/61 (72). Keďže škála 

hodnôt indexu keramika – celkový je na chotínskych pohrebiskách značne široká (obr. 204, 205), pre zjednodu-

šenie analýzy a väčšiu prehľadnosť sme aj tu opäť pristúpili k zlúčeniu jednotlivých dosiahnutých hodnôt do tzv. 

kumulovaných hodnôt.  
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Obr. 204 Chotín IA. Zastúpenie hodnôt indexu keramika – 

celkový, vyjadrené v absolútnych číslach 

  

Obr. 205 Chotín IB. Zastúpenie hodnôt indexu keramika – 

celkový, vyjadrené v absolútnych číslach 
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Obr. 206 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 

hodnôt indexu keramika – celkový 

  

Obr. 207 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 

hodnôt indexu keramika – celkový 

 

Zatiaľ čo v Chotíne IA sledujeme lineárny pokles počtu hrobov v jednotlivých kumulovaných hodnotách od 

najnižšej možnej (0) po najvyššiu možnú (100), tak v Chotíne IB najvyššie percentuálne zastúpenie hrobových 
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celkov zaznamenávame pri nulovej hodnote a v kumulovanej hodnote 21 – 40. Percentuálna početnosť hrobov  

v kumulovaných hodnotách medzi nimi, a to 1 – 20 a 41 – 60, je tu takmer vyrovnaná (obr. 206, 207). 

Analýza dosiahnutých hodnôt indexu keramika – celkový ukázala isté rozdiely medzi oboma sledovanými po-

hrebiskami aj vo vzťahu k typu hrobu. Zatiaľ čo na oboch pohrebiskách kostrové hroby bez keramického inventára 

jasne prevažujú nad žiarovými, medzi ktorými sú zastúpené aj hroby urnové, v Chotíne IA, naopak, pri ostatných 

hodnotách daného indexu pozorujeme miernu dominanciu práve žiarových hrobov. Výnimkou sú len hodnoty  

v rozpätí od 61 do 80. V Chotíne IB, okrem kumulovanej hodnoty 21 – 40, je percentuálny podiel žiarových hrobov 

pri ostatných hodnotách nižší než pri hroboch kostrových. V najvyššej kumulovanej hodnote sú dokonca doložené 

len kostrové hroby (obr. 208, 209). Vzhľadom na charakter pohrebného rítu pri žiarových hroboch je pochopi-

teľné, že na pohrebisku Chotín IA až 75 % z nich obsahovalo aspoň jednu keramickú prílohu, zatiaľ čo pri kos-

trových hroboch je to len 56 %. Naopak, v Chotíne IB je percentuálny pomer hrobov s keramickým inventárom 

pri oboch typoch hrobov takmer rovnaký, pretože keramika, či už v podobe celých nádob alebo len črepového 

materiálu, sa vyskytla v 70 % všetkých žiarových a v 63 % všetkých kostrových hrobov. Ak navzájom porov-

náme jednotlivé kostrové a žiarové hroby, ktorých index keramika – celkový dosiahol hodnotu minimálne 61, vo 

vzťahu k dosiahnutým hodnotám čiastkových keramických indexov, môžeme konštatovať nasledujúce. V Chotíne 

IA v inventári presne dvoch tretín žiarových (67 %) a aj kostrových hrobov (70,5 %) s hodnotami indexu keramika 

– celkový od 61 do 80 a všetkých žiarových a kostrových hrobov s najvyššou možnou kumulovanou hodnotou 

bola nájdená minimálne jedna nádoba vyrobená na kruhu. V Chotíne IB je však súbor takýchto hrobových celkov 

príliš malý a nedostačujúci pre relevantné závery, pretože hodnotu analyzovaného indexu 61 a viac tu nadobudli 

len tri hroby. 83 % všetkých žiarových a až 95 % všetkých kostrových hrobov v sledovanom súbore z Chotína IA 

dosiahlo hodnotu indexu keramika 1 buď 80, alebo 100, čo znamená prítomnosť v ich inventári buď minimálne 

štyroch celých nádob, alebo troch celých nádob v kombinácii s črepmi. Z uvedeného tak vyplýva, že zloženie ke-

ramického inventára v sledovanom výbere hrobov z Chotína IA, čo sa počtu nádob a zastúpenia na kruhu vyro-

benej keramiky týka, je približne rovnaké pre oba typy hrobov.  
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Obr. 208 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie kumulova-

ných hodnôt indexu keramika – celkový vo vzťahu k typu 

hrobu 

  

Obr. 209 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie kumulova-

ných hodnôt indexu keramika – celkový vo vzťahu k typu 

hrobu  

  

V súbore hrobov z Chotína IA, ktoré neboli podrobené antropologickej analýze, v jednotlivých kumulovaných 

hodnotách prekvapujúco pozorujeme približne rovnomerné zastúpenie mužských a ženských hrobov, čo nás opráv-

ňuje predpokladať, že biologické pohlavie a vek nemali až taký výrazný vplyv na zloženie keramického inventára, 

ako to bolo v prípade typu hrobu (obr. 210). Najviac mužských hrobov dosiahlo pri danom indexe nulovú hodnotu, 

zatiaľ čo najčastejšie sa vyskytujúce hodnoty hrobov žien sa pohybovali od 21 do 40. Ženské hroby nie sú vôbec 

zastúpené v najvyššej možnej kumulovanej hodnote. Analýza archeologicky určených hrobov v Chotíne IB ne-

priniesla žiadne zásadné výsledky. Prekvapujúcim sa javí len takmer 70 % zastúpenie mužských hrobov v kumu-

lovanej hodnote 41 – 60 a úplná absencia hrobov s hodnotami vyššími ako 80 (obr. 211). 

Porovnanie výsledkov analýzy antropologicky určených hrobov s uvedenými zisteniami v skupine archeolo-

gicky určených jedincov poukázalo na isté podobnosti predovšetkým v prípade Chotína IA (obr. 212). Ani tu   

v najvyššej možnej kumulovanej hodnote nie sú zastúpené hroby dospelých žien. V Chotíne IB, naopak, dospelé 

ženy dominujú pri hodnotách 41 a viac a pri maximálnej kumulovanej hodnote majú dokonca výlučné zastúpenie 

(obr. 213).  
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Obr. 210 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 

hodnôt indexu keramika – celkový vo vzťahu k pohlaviu 

jedincov (archeologické určenie) 

  

Obr. 211 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 

hodnôt indexu keramika – celkový vo vzťahu k pohlaviu 

jedincov (archeologické určenie) 
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Obr. 212 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 

hodnôt indexu keramika – celkový vo vzťahu k pohlaviu 

a veku jedincov (antropologické určenie) 

  

Obr. 213 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 

hodnôt indexu keramika – celkový vo vzťahu k pohlaviu 

a veku jedincov (antropologické určenie) 

 

Zhrnutie: Aj napriek uvedeným konštatovaniam je zrejmé, že na výslednú hodnotu celkového keramického in-

dexu nemali na chotínskych pohrebiskách biologické pohlavie a vek pochovaných jedincov až taký zásadný vplyv, 

ako je to napríklad v prípade typu hrobu, či ako to sledujeme pri niektorých čiastkových keramických indexoch.  

7.3.8. Index rozmanitosť typov keramiky  

Metóda: Index rozmanitosť typov keramiky vyjadruje počet funkčných typov keramických nádob, následne 

delený celkovým počtom keramických nádob v hrobe. Keďže pri výpočte daného indexu uprednostňujeme funkčné 

hľadisko, podobne ako pri indexe rozmanitosť typov drobných predmetov, potom tu nemôžeme brať do úvahy 

technologické hľadisko, a tak rozlišovať medzi keramikou vyrobenou na kruhu a keramikou vyrobenou v rukách. 

Časť typov, resp. tvarov nádob je pri oboch technologických postupoch rovnaká. Týka sa to hlavne mís a džbán-

kov, v menšej miere aj váz. Dva rovnaké funkčné typy nádob vyrobené rôznou technikou sú však v hroboch na 

oboch hodnotených pohrebiskách doložené zriedkavo. V rámci funkčných typov nádob boli vyčlenené nasledu-

júce tvary: misa (ručne, kruh), misa na nôžke (ručne), džbánok (ručne, kruh), džbán (ručne, kruh), krčah (ručne), 

šálka (ručne), hrniec (ručne), váza (ručne, kruh), fľaša (ručne), miniatúrna nádoba (ručne, kruh), cista (kruh) a am-

fora (ručne). Črepy z viacerých nádob sme pri výpočte tohto indexu, podobne ako koráliky v prípade drobných 

predmetov, chápali ako jeden nález, v rámci ktorého sme opäť neprihliadali na technológiu ich výroby. 
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Aj pri výpočte tohto keramického indexu máme na výber tie isté dve možnosti ako pri indexe rozmanitosť typov 

drobných predmetov. My sme zvolili druhú možnosť, čiže to následne pracovať len s určitým výberom hrobo-

vých celkov. Pri voľbe kritérií, rozhodujúcich pri zaradení toho-ktorého hrobu do výberu, sme v prvom rade 

vychádzali z výsledkov analýzy indexu keramika 1, čiže z celkového počtu nádob v inventári posudzovaných 

hrobových celkov. Keďže najpočetnejšie v podmienkach oboch sledovaných pohrebísk boli hroby s jedným kera-

mickým prídavkom v inventári, do nasledujúcej analýzy sme zahrnuli iba tie hrobové celky, v ktorých sa vyskyt-

li minimálne dve celé, resp. neúplné či poškodené nádoby. Podobne ako pri indexe rozmanitosť typov drobných 

predmetov, aj tu sme pri vyhodnotení vychádzali z možného predpokladu, že menší počet nádob v hrobe, t. j. dva 

alebo tri exempláre, znamená aj rozmanitejší keramický súbor, naopak, s vyšším počtom nádob (štyri alebo päť 

kusov) v hrobe stúpa aj predpoklad, že tieto sa v jeho inventári budú tvarovo opakovať. 

Databáza: 373 jedincov na pohrebisku Chotín IA (z toho 119 pochovaných žiarovo a 254 kostrovo), 96 jedincov 

na pohrebisku Chotín IB (z toho 33 pochovaných žiarovo, 62 kostrovo a v prípade jedného hrobu nebolo možné  

určiť typ).  

Problémy s dátami: Do celkového vyhodnotenia sme nezahrnuli na pohrebisku Chotín IA žiarové hroby 70/53, 

78/53 a 79/54, ako ani kostrový dvojhrob 11a, b/52, birituálny dvojhrob 248a, b/54, kostrové trojhroby 167a, b, 

c/53 a 170a, b, c/53. V Chotíne IB sa uvedené týkalo iba birituálneho dvojhrobu 16a, b/61 a kostrového dvojhrobu 

88a, b/62. Týmto sme z analýzy vyradili nielen tie dvojhroby a viachroby, ktorých jednotlivé keramické prílohy 

nebolo možné spoľahlivo priradiť k výbave konkrétneho pochovaného jedinca, ale aj hroby s nádobami v črepoch, 

ktorých pôvodný tvar a tým aj funkčný typ nebolo možné spoľahlivo určiť. Keďže časť hrobov na oboch analy-

zovaných pohrebiskách je porušená a tým kompletnosť ich hrobovej výbavy nie je spoľahlivo zaručená, musíme 

aj pri výpočte tohto indexu rátať s prípadným možným skreslením výsledných hodnôt. 

Výsledky a diskusia: Hroby, ktoré neobsahovali žiadne keramické prílohy, dosiahli na oboch pohrebiskách au-

tomaticky najnižšiu možnú hodnotu a hroby s jednou nádobou či keramickými črepmi, naopak, najvyššiu možnú 

hodnotu. Tú istú hodnotu však nadobudli aj hroby s inventárom, ktorý tvorili buď dve, alebo tri typovo rôzne ná-

doby. Nie je preto prekvapením, že absolútna väčšina všetkých hrobov na oboch pohrebiskách vykazovala pri sledo-

vanom indexe buď nulovú hodnotu (141 hrobov, resp. 37,9 % v IA, 33 hrobov, resp. 33,4 % v IB), alebo hodnotu 

100 (201 hrobov, resp. 54 % v IA, 57 hrobov, resp. 59 % v IB). Ak sa v inventári hrobov vyskytla keramika, hod-

nota daného indexu sa na oboch pohrebiskách pohybovala v rozpätí od 50 do 100 (obr. 214, 215). Pre pohrebisko 

Chotín IA bola priemerná hodnota keramickej rozmanitosti vyrátaná na 59,4 a v Chotíne IB na 63,3. Analýza vý-

sledných hodnôt rozmanitosti keramických typov tak vo vzťahu k typu hrobu, ako aj vo vzťahu k archeologickému 

a antropologickému určeniu pohlavia jedincov nepriniesla žiadne relevantné výsledky.  
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Obr. 214 Chotín IA. Zastúpenie hodnôt indexu rozmanitosť 

typov keramiky, vyjadrené v absolútnych číslach 

  

Obr. 215 Chotín IB. Zastúpenie hodnôt indexu rozmanitosť 

typov keramiky, vyjadrené v absolútnych číslach 

 

Ak sme z nasledujúcej analýzy vylúčili všetky hroby s jednou keramickou nádobou v inventári, do databázy 

sme tak zaradili spolu 93 hrobov z Chotína IA (24,9 %), z nich 60 bolo kostrových a 33 žiarových a z Chotína IB 

dokopy iba 22 hrobov (22,9 %), z ktorých dvanásť bolo kostrových a desať žiarových (obr. 216, 217). Aj vo 

výbere hrobov vykazuje rozmanitosť keramických tvarov v Chotíne IA síce o niečo rôznorodejšiu škálu hodnôt 

než v Chotíne IB, avšak percentuálna početnosť spoločných hodnôt na oboch pohrebiskách je tu takmer rovnaká 

(obr. 218). Vo výbere hrobov na pohrebisku Chotín IA bolo zastúpených 48 hrobov s dvoma keramickými nádo-

index rozmanitosť typov keramiky index rozmanitosť typov keramiky 
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bami (51,7 %) a 23 hrobov obsahovalo tri celé nádoby (24,7 %). Hroby s vyšším počtom nádob (štyri alebo päť) 

tvorili zvyšných 23,7 % všetkých hrobov vo výbere. Ešte výraznejší nepomer v počte keramických príloh bol zis-

tený v Chotíne IB, kde dve nádoby boli súčasťou inventára až devätnástich hrobov, zaradených do výberu (čiže 

86,4 %) a len zvyšných 13,6 % hrobov obsahovalo tri alebo štyri celé keramické nádoby.  
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Obr. 216 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie hodnôt indexu 

rozmanitosť typov keramiky vo vzťahu k typu hrobu (výber)  

  

Obr. 217 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie hodnôt indexu 

rozmanitosť typov keramiky vo vzťahu k typu hrobu (výber)  
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Obr. 218 Chotín IA, IB. Percentuálne zastúpenie hodnôt 

indexu rozmanitosť typov keramiky (výber) 

 

Ak sa pokúsime dať do súvisu počet nádob v hrobe s dosiahnutými hodnotami indexu, môžeme konštatovať 

isté rozdiely medzi oboma pohrebiskami, predovšetkým čo sa týka výskytu troch a viac nádob (obr. 219, 220). Tu 

ale treba zdôrazniť, že zistené rozdiely sú spôsobené predovšetkým nerovnomerným zastúpením takýchto hrobov  

v analyzovanom výbere hrobových celkov, pretože z Chotína IB máme pre potreby analýzy k dispozícii iba tri hroby 

s troma a viac nádobami. Ak sa v inventári hrobu vyskytli dve keramické nádoby, potom na oboch pohrebiskách 

absolútna väčšina takýchto celkov, nezávisle od typu hrobu, obsahovala dva rôzne funkčné typy nádob. Značný 

počet žiarových hrobov s dvoma nádobami v inventári súvisí na oboch pohrebiskách, najmä v Chotíne IA, s nie-

ktorými zvláštnosťami pohrebného rítu, keď bola keramická urna v hrobe často prekrytá misou. Ak sa v Chotíne IB 

v hrobovom inventári vyskytol vyšší počet nádob, tieto boli všetky rozdielne, čo však neplatí pre pohrebisko Chotín 

IA. Kým v skupine hrobov s troma nádobami výrazne prevažovali tie, v ktorých výbave boli zastúpené tri funkč-

né typy nádob, v skupine hrobov so štyrmi alebo piatimi nádobami vďaka predovšetkým žiarovým hrobom mierne 

prevládali hroby s počtom funkčných typov menším, než bol celkový počet keramických nádob v ich inventári. 

Analýza daného indexu tak ukázala, že typ hrobu mal v sledovanom súbore istý vplyv na zloženie hrobového 

inventára, keďže kostrové hroby sa vyznačujú funkčne variabilnejšími keramickými prílohami než hroby žiarové. 
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Obr. 219 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie hodnôt indexu 

rozmanitosť typov keramiky vo vzťahu k počtu nádob v hro-

be (výber) 

  

Obr. 220 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie hodnôt indexu 

rozmanitosť typov keramiky vo vzťahu k počtu nádob v hro-

be (výber)  

 

Zhrnutie: Index rozmanitosť typov keramiky je síce veľmi vhodný na rozoznanie tých hrobových celkov, ktoré 

obsahovali tvarovo a funkčne pomerne rôznorodý súbor keramiky, ale rátať ho má zmysel len v prípade pohrebísk 

nielen s početným keramickým inventárom, ale tiež s neobyčajne širokou typologickou škálou tvarov a typov  

nádob, umocnenou prípadne aj jej značnou výzdobnou variabilitou. Pre štatistické analýzy a vzájomné porovnanie 

všetkých možných aspektov, ktoré mohli rôznou mierou vplývať na zloženie keramického inventára, je zároveň 

dôležité mať k dispozícii štatisticky reprezentatívny súbor hrobových celkov. Pri chotínskych pohrebiskách však 

obe spomenuté kritériá mohli byť uplatnené len čiastočne, čo sa prirodzene premietlo aj do štatisticky nevýraz-

ných výsledkov vyhodnotenia indexu rozmanitosti keramiky. Výsledky analýzy daného indexu nemalou mierou 

závisia aj od správneho výberu a definície typov keramiky, v danom prípade funkčných, pretože ojedinelosť vo 

výskyte niektorých keramických tvarov mohla byť podmienená aj chronologicky či vplyvom z iného kultúrneho 

prostredia a nemusela tak automaticky odrážať sociálne rozdiely (Rebay, 2006, 210). Na oboch skúmaných poh-

rebiskách je súbor hrobov s vysokým počtom nádob v inventári príliš malý a tak nie celkom vhodný na kvantita-

tívne vyhodnotenia. Ak sa následne pokúsime analyzovať vo vzťahu k hodnotám celkového sociálneho indexu 

a indexu zriedkavosť typov keramiky iba tie hroby, obsahujúce maximálny možný počet nádob, vyhodnotenie 

opakovane neprinieslo žiadne preukázateľné výsledky. V Chotíne IA iba kostrový hrob staršej ženy 145/53 na-

dobudol hodnotu celkového sociálneho indexu vyššiu ako 60 a zároveň aj hodnota zriedkavosti piatich nádob  

v jeho inventári, z ktorých štyri boli rôzneho funkčného typu, presiahla 21 (tab. 56: 1, 2, 6, 7, 11). Ostatné hroby 

môžeme zaradiť do kategórie priemerne vybavených a ich keramický inventár tvorili nádoby s veľmi nízkou hod-

notou zriedkavosti. V Chotíne IB najvyšší možný počet nádob, a to štyri, z nich tri patrili k rôznym funkčným  

typom, sa našiel v kostrovom hrobe dospelej ženy 2/61, pri ktorej hodnota celkového sociálneho indexu síce pre-

siahla 61, ale keramický inventár obsahoval na danom pohrebisku bežné typy nádob s nízkou hodnotou zriedka-

vosti (tab. 90: 16 – 19). Naopak, detský kostrový hrob 20/61 síce iba s troma rôznymi nádobami (tab. 95: 3 – 5), 

ale s najvyššou možnou hodnotou zriedkavosti na pohrebisku nepochybne patrí aj na základe dosiahnutej hodno-

ty celkového sociálneho indexu k najbohatším hrobom. 

7.3.9. Index zriedkavosť výskytu typov keramiky 

Metóda: Index zriedkavosť výskytu typov keramiky vyjadruje, aká je frekvencia výskytu jednotlivých funkčne 

determinovaných typov keramických nádob. Hodnotu každého funkčného typu sme dosiahli rovnako, ako pri in-

dexe zriedkavosť výskytu typov drobných nálezov, keď sme celkový počet všetkých celých, príp. neúplných či 

poškodených nádob vydelili počtom všetkých exemplárov daného typu. Napríklad, ak sa v Chotíne IB na pohre-

bisku vyskytlo dokopy trinásť džbánkov vyrobených na kruhu, pričom celkový počet nádob na pohrebisku je 84, 

potom má džbánok vyrobený na kruhu hodnotu 6,5. Výsledná hodnota indexu pre konkrétny hrob zodpovedá 

súčtu hodnôt zriedkavosti výskytu všetkých celých nádob, nájdených v jeho inventári. Na účely výpočtu hodnôt 

daného indexu sme použili tie isté typy keramických nádob ako pri indexe rozmanitosť typov keramiky, len tu 

sme navyše uplatnili aj hľadisko technológie ich výroby, a tak sme rozlišovali medzi keramikou vyrobenou na 

kruhu a keramikou vyrobenou v rukách (obr. 221). Predpokladáme tak, že práve výpočet tohto indexu by mal  
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v podmienkach oboch pohrebísk ukázať možnú exkluzivitu keramiky vyrobenej na kruhu. Zriedkavo sa vyskytujú-

ce tvary nádob, ako napríklad džbán vyrobený na kruhu, miniatúrna miska na antropomorfných nôžkach, rebrovaná 

cista či krčah dosiahli, prirodzene, oveľa vyššie hodnoty ako bežne sa vyskytujúce tvary (misy či hrnce).  

Problém tu nastal len pri posudzovaní črepového materiálu a jeho možnom zaradení do analýzy. Napríklad, ak 

by sme črep z nádoby vyrobenej na kruhu rátali ako jeden nález, jeho hodnota na účely výpočtu zriedkavosti by 

tak dvojnásobne prevýšila hodnotu celého džbánku vyrobeného na kruhu. Tu je však potrebné poukázať na sku-

točnosť, že k jednému zo špecifík chotínskych pohrebísk patrí aj deponovanie do hrobov nielen poškodených 

nádob, čo je obzvlášť badateľné pri džbánkoch a vázach vyrobených na kruhu, ale tiež iba okrajových črepov, 

nezriedka aj sekundárne zbrúsených (pozri podkapitolu 6.8.2.). Preto v inventári mnohých hrobov na oboch  

analyzovaných pohrebiskách sú pomerne časté najmä okrajové črepy a črepy z dien nádob vyrobených na kruhu. 

Mnohé z nich sa často našli v zásypoch hrobových jám. Keďže hodnota črepov na chotínskych pohrebiskách vý-

razne prevyšuje hodnotu mnohých celých keramických tvarov, rozhodli sme sa črepový materiál z analýzy úplne 

vylúčiť. Ak sa však nádoba v hrobe našla v črepoch a je jasné, že spĺňala funkciu nádoby, potom sme ju rátali ako 

jeden nález, a to aj v prípade, že bola nekompletná či poškodená. Ako však následne ukázali analýzy daného inde-

xu, zaradenie črepového materiálu do celkového vyhodnotenia zriedkavosti keramiky by však výsledky analýzy 

veľmi neovplyvnilo. Tým, že by všetky črepy v hrobe boli posudzované ako jeden nález, potom by sa len malá časť 

hrobov z nulovej hodnoty skúmaného indexu presunula do kumulovanej hodnoty 1 – 10 a hroby v percentuálne 

najpočetnejšej kumulovanej hodnote 1 – 10 by len zriedkavo presiahli hodnotu 10. Celkový počet celých nádob bol 

na pohrebisku Chotín IA 359 kusov, z toho až 275 exemplárov bolo vyrobených v rukách (77 %) a v Chotíne IB 84.  

 

Typ Celkový počet (IA) Hodnota (IA) Celkový počet (IB) Hodnota (IB) 
Misa, kruh 21 17 12 12 

Džbánok, kruh 44 8 13 6,5 

Džbán, kruh 9 40 1 84 

Váza, kruh 8 45 2 42 

Miniatúrna nádoba, kruh 1 359 0 0 

Krčah, kruh 1 359 0 0 

Misa, ručne 83 4 20 4,2 

Misa na nôžke, ručne 4 90 0 0 

Miniatúrna misa na nôžke 1 359 0 0 

Hrniec, ručne 70 5 16 5,3 

Hrniec s uškom/držadlom 10 36 0 0 

Džbán, ručne 1 359 0 0 

Džbánok, ručne 21 17 5 17 

Fľaša, ručne 4 90 2 42 

Miniatúrna nádoba, ručne 26 14 4 21 

Váza, ručne 43 8 14 6 

Krčah, ručne 2 180 0 0 

Šálka, ručne 7 51 0 0 

Malá amfora, ručne 2 180 0 0 

Cista, ručne 1 359 0 0 
 

Obr. 221 Chotín IA, IB. Hodnoty zriedkavosti výskytu jednotlivých typov keramických nádob 
 

Databáza: 371 jedincov na pohrebisku Chotín IA (z toho 119 pochovaných žiarovo a 252 kostrovo), 96 jedin-

cov na pohrebisku Chotín IB (z toho 33 pochovaných žiarovo, 62 kostrovo a v prípade jedného hrobu nebolo mož-

né určiť typ).  

Problémy s databázou: V Chotíne IA sme z analýzy vylúčili jednak žiarové hroby 5/52, 70/53 a 78/53, pretože  

v ich prípade nebolo možné určiť typ nádob, ako aj kostrové dvojhroby 11a, b/52 a 35a, b/52, kostrové trojhroby 

167a, b, c/53 a 170a, b, c/53 a birituálny dvojhrob 248a, b/54. V Chotíne IB sme do analýzy nezahrnuli birituálny 

dvojhrob 16a, b/61 a kostrový dvojhrob 88a, b/62. Nádoby z týchto hrobov sme však zarátali do celkové počtu 

celých nádob na pohrebiskách a tým aj do výpočtu hodnôt pre jednotlivé vyčlenené typy nádob.  

Výsledky a diskusia: V prípade, že sa v hrobe našli celé nádoby, hodnoty indexu zriedkavosť výskytu typov 

keramiky sa na pohrebisku Chotín IA pohybujú od 1 do 898 a v Chotíne IB od 1 do 94, pričom škála hodnôt je 

na oboch pohrebiskách podobná (obr. 222, 223). Hroby s nulovou hodnotou buď neobsahovali žiadne keramické 

prídavky v inventári, alebo obsahovali iba črepový materiál. Maximálnu možnú hodnotu daného indexu, ktorá sa 

v prepočte rovná 100, dosiahol v Chotíne IA žiarový pravdepodobne ženský hrob 60/53. Jeho keramický inven-
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tár pozostával z dvoch malých, v rukách vyrobených fliaš, ďalej z jednej miniatúrnej misky vyrobenej na kruhu  

a z jedinečnej miniatúrnej misky na dvoch antropomorfných nôžkach, vyrobenej v rukách (tab. 16: 22 – 24, 29). 

V Chotíne IB nadobudol najvyššiu možnú hodnotu zriedkavosti kostrový hrob 20/61 s detským jedincom prav-

depodobne mužského pohlavia, ktorý môžeme v podmienkach chotínskych pohrebísk považovať za jeden z naj-

bohatších hrobov nedospelých jedincov. Jeho keramickú výbavu tvoril dvojkónický džbán vyrobený na kruhu, 

jediný exemplár tohto funkčného typu nádob na danom pohrebisku, misa a malá dvojkónická váza, obe vyrobené 

v rukách (tab. 95: 3 – 5).  

Hodnotu 41 a viac dosiahli na pohrebisku Chotín IA iba štyri hroby, čiže iba 1,1 % všetkých analyzovaných 

celkov (žiarové hroby 52/53, 60/53 a 86/54 a kostrové hroby 188/54 a 250b/54). Naopak, v Chotíne IB je per-

centuálny podiel takýchto hrobov takmer trojnásobne vyšší, a to 3,1 % (kostrové hroby 20/61 a 59/61 a žiarový 

hrob 21/61). Ani v jednom z týchto hrobov nie je vysoká hodnota zriedkavosti kombinovaná buď so špeciálnymi 

úpravami hrobových jám, alebo s výskytom objektov – žiarovísk nad hrobovou jamou. Kvantitatívne na oboch 

pohrebiskách absolútne dominujú hroby jednak s nulovou hodnotou zriedkavosti a jednak s hodnotami v rozpätí 

od 1 do 20 (obr. 224, 225). 
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Obr. 222 Chotín IA. Zastúpenie hodnôt indexu zriedkavosť 

výskytu typov keramiky, vyjadrené v absolútnych číslach 

  

Obr. 223 Chotín IB. Zastúpenie hodnôt indexu zriedkavosť 

výskytu typov keramiky, vyjadrené v absolútnych číslach 

 

0

10

20

30

40

50

60

0 1–20 21–40 41–60 61–80 81–100

p
e
rc

e
n
tá

index zriedkavosť výskytu typov keramiky
 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 1–20 21–40 41–60 61–80 81–100

p
e
rc

e
n
tá

index zriedkavosť výskytu typov keramiky
 

 

Obr. 224 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 

hodnôt indexu zriedkavosť výskytu typov keramiky 

  

Obr. 225 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 

hodnôt indexu zriedkavosť výskytu typov keramiky  

Následná analýza hodnôt zriedkavosti vo vzťahu k typu hrobu ukázala podobnosti medzi oboma chotínskymi 

pohrebiskami iba v prípade najčastejšie sa vyskytujúcich hodnôt, keď kostrové hroby s nulovou hodnotou sa tu 

vyskytujú častejšie ako hroby žiarové a v kumulovanej hodnote 1 – 20, naopak, žiarové hroby kvantitatívne preva-

žujú nad hrobmi kostrovými (obr. 226, 227). Zatiaľ čo v Chotíne IA je pomer kostrových a žiarových hodnôt vo 

vyšších hodnotách rovnaký, v Chotíne IB sú v tejto kategórii zastúpené takmer výlučne kostrové hroby.  
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Obr. 226 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie kumulova-

ných hodnôt indexu zriedkavosť výskytu typov keramiky vo 

vzťahu k typu hrobu 

  

Obr. 227 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie kumulova-

ných hodnôt indexu zriedkavosť výskytu typov keramiky vo 

vzťahu k typu hrobu 
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Obr. 228 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie kumulova-

ných hodnôt indexu zriedkavosť výskytu typov keramiky vo 

vzťahu k pohlaviu jedincov (archeologické určenie) 

  

Obr. 229 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie kumulova-

ných hodnôt indexu zriedkavosť výskytu typov keramiky vo 

vzťahu k pohlaviu jedincov (archeologické určenie)  
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Obr. 230 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie kumulova-

ných hodnôt indexu zriedkavosť výskytu typov keramiky vo 

vzťahu k pohlaviu a veku jedincov (antropologické určenie) 

  

Obr. 231 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie kumulova-

ných hodnôt indexu zriedkavosť výskytu typov keramiky vo 

vzťahu k pohlaviu a veku jedincov (antropologické určenie) 
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Ak získané hodnoty zriedkavosti analyzujeme vo vzťahu k pohlaviu a veku pochovaných jedincov, môžeme 

iba konštatovať, že faktory ako pohlavie a vek nemali na oboch pohrebiskách takmer žiadny vplyv na hodnotu  

daného indexu, a tak, ako sa zdá, nevplývali na zloženie keramického inventára (obr. 228 – 231). Je to pravde-

podobne spôsobené aj tým, že v rámci analyzovaného súboru hrobov nie je tvarová variabilita keramiky značne 

široká a zastúpenie hrobov s hodnotami vyššími ako 20 je na oboch pohrebiskách percentuálne zanedbateľné. 

V keramickom inventári sa iba sporadicky našli zriedkavo sa vyskytujúce keramické tvary, ako napríklad fľaše, 

šálky, amforky či miniatúrne nádoby. 

Zhrnutie: Na základe indexu zriedkavosť výskytu typov keramiky, podobne ako pri drobných predmetoch síce 

môžeme identifikovať tie hrobové celky, v ktorých inventári boli v podmienkach analyzovaného pohrebiska za-

stúpené neobvyklé či zriedkavo sa vyskytujúce tvary keramických nádob, ale sprostredkované hodnoty nám ne-

poskytujú žiadne informácie o tom, akú skutočnú cenu mali takéto nálezy pre ich majiteľov. Výsledky analýzy 

hodnôt zriedkavosti keramiky vo vzťahu k hodnotám celkového sociálneho indexu nepotvrdili relevantný súvis 

medzi výskytom ojedinelých či neobvyklých keramických tvarov a vysokým sociálnym statusom pochovaných 

jedincov. V Chotíne IA iba dva hroby zo siedmich, ktorých hodnota indexu zriedkavosti presiahla 21, môžeme 

zaradiť medzi najbohatšie hroby. Týka sa tak žiarového hrobu 52/53, ako aj kostrového hrobu 145/53. Zaujíma-

vé je zistenie, že hrob s najvyššou možnou hodnotou zriedkavosti na danom pohrebisku, a to žiarový hrob 60/53, 

patrí na základe dosiahnutej hodnoty celkového sociálneho indexu „iba“ k vyššej strednej vrstve. Uvedené kon-

štatovania platia aj pre pohrebisko Chotín IB, hoci tu je percentuálny podiel hrobov s hodnotami celkového sociál-

neho indexu 61 a viac v analyzovanom súbore predsa len o niečo vyšší než v Chotíne IA. Analýza tiež ukázala, že 

keramické nádoby s najvyššími hodnotami zriedkavosti výskytu, čiže ak sa na pohrebisku našli v jednom alebo  

v dvoch exemplároch,
374

 sa v Chotíne IA až na nepočetné výnimky, presnejšie až na žiarový hrob 52/53 a kostrový 

hrob 145/53, vyskytovali iba v priemerne vybavených hroboch, ktorých hodnota celkového sociálneho indexu 

nepresiahla 40. Okrem detského hrobu 188/54 ide výlučne o ženské hroby. Tu však treba zdôrazniť, že prevažná 

časť ojedinele sa vyskytujúcich tvarov nádob na poslednom spomenutom pohrebisku predstavuje v materiálnej 

náplni vekerzugskej kultúry cudzie keramické tvary a pri časti z nich môže ísť dokonca o importy, predovšetkým 

z prostredia halštatskej kultúry. Preto je zrejmé, že na výsledné hodnoty zriedkavosti vo výskyte keramických 

typov nemali žiadny závažný vplyv ani sociálny status pochovaného jedinca, ani typ hrobu a ojedinele sa vysky-

tujúce tvary nádob tak môžeme v Chotíne IA považovať za doklad kontaktov nositeľov vekerzugskej kultúry so 

susednými kultúrami. V Chotíne IB je typologická škála keramických nádob v porovnaní s Chotínom IA síce po-

merne malá a keramika cudzej proveniencie je tu v inventári hrobov zastúpená nanajvýš zriedkavo, ale najvyššie 

možné hodnoty zriedkavosti tu nadobudli nádoby, ktoré môžeme spájať s cudzím kultúrnym prostredím (naprí-

klad malé fľaše vyrobené v rukách), ako aj niektoré domáce tvary keramiky (napríklad džbány a malé vázy vyro-

bené na kruhu). Kým prvá kategória nádob sa našla v priemerne vybavených hroboch a rovnako ako v Chotíne 

IA nie je jej prítomnosť v inventári hrobu podmienená sociálnym statusom, tak druhá kategória keramiky bola 

zastúpená prevažne v hroboch osôb z vyššej strednej vrstvy, a tak jej výskyt, zdá sa, aspoň čiastočne súvisel so 

sociálnym postavením pochovaných jedincov.  

7.3.10. Index kategórie nálezov  

Metóda: Index kategórie nálezov vyjadruje, aký bol v hrobovom inventári celkový počet funkčne determinova-

ných kategórií nálezov. Výsledná hodnota daného indexu pre konkrétny hrob tak predstavuje súčet hodnôt všetkých 

funkčných kategórií v jeho inventári, následne sme ju prerátali cez maximálnu dosiahnutú hodnotu na danom po-

hrebisku. Ako funkčné kategórie nálezov sme definovali: keramiku,
375 

šperk/ozdoby tela (kruhový šperk v podobe 

náramkov, záušníc/náušníc, nákrčníkov, prsteňov a rôznych krúžkov; ozdoby hrdla – koráliky, kovové a kostené 

závesky, zvieracie zuby a kančie kly, schránky mäkkýšov; špirálky),
376

 spínadlá a ozdoby odevu (spony, ihlice, 

nášivky), militáriá (hroty šípov a kopijí, súčasti tulcov na šípy, nákončia pošiev bojových nožov/chrániče hrotov 

kopijí, meče, bojové sekerky, šupiny z pancierov), konský postroj (zubadlá, funkčné a ozdobné súčasti ohlávky, 

jazdecké bičíky), toaletné predmety (zrkadlá, britvy), predmety dennej potreby a nástroje (prasleny, ihly, nože, 

šidlá, kamenné brúsiky, kamenné drvidlá a hladidlá, silicity/úštepy) a predmety nejasnej funkcie, kde sme zara-

dili hlinené pečatidlá, duté kostené valcovité predmety (okrem súčastí rúčok nagajok), ploché kamenné podlož-

ky, železný valcovitý predmet z kostrového dvojhrobu 88a, b/62 z IB (tab. 114: 7), dvojdielny kostený predmet  

                                                                 
374 Uvedené sa týka nasledujúcich keramických tvarov: krčah (kruh), krčah (ručne), miniatúrna miska (kruh), miniatúrna 

miska na nôžke (ručne), džbán (ručne), malá amfora (ručne) a cista (ručne). 
375 Tu sme zahrnuli tak celé keramické nádoby, ako aj črepy z nádob. 
376 Názor K. C. Rebayovej (2006, 222) o dosiahnutí spresnenia výsledkov daného indexu vyčlenením ďalších kategórií nálezov  

v podobe náramenného a nánožného šperku sa nám javí ako neopodstatnený, pretože v oboch prípadoch vždy ide o ozdoby 
tela.  
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z kostrového hrobu 13/52 z IA (tab. 38: 14), železné kovania zo žiarového hrobu 8/61 z IB (tab. 92: 12, 13), nie-

ktoré bronzové krúžky (napr. z kostrového hrobu 49/61 z IB, tab. 103: 4, 6) a fragment predmetu z bronzu a kosti 

z kostrového hrobu 33/52 z IA (tab. 41: 25, 26). Bronzové a železné fragmenty sme do analýzy zahrnuli len v prí-

pade, ak bolo možné spoľahlivo určiť ich funkčné naznačenie.
377

  

Databáza: 374 jedincov na pohrebisku Chotín IA (z toho 122 pochovaných žiarovo a 252 kostrovo), 96 jedincov 

na pohrebisku Chotín IB (z toho 33 pochovaných žiarovo, 62 kostrovo a v prípade jedného hrobu nebolo možné 

určiť typ).  

Problémy s databázou: Z celkovej analýzy sme vylúčili na pohrebisku Chotín IA kostrové dvojhroby 11a, b/52  

a 35a, b/52, birituálny dvojhrob 248a, b/54 a kostrové trojhroby 167a, b, c/53 a 170a, b, c/53, z Chotína IB iba 

birituálny dvojhrob 16a, b/61 a kostrový dvojhrob 88a, b/62. Z analýzy sme tak úplne vyradili tie dvojhroby  

a viachroby, v ktorých jednotlivé nálezy, či už keramika alebo drobné predmety, nebolo možné spoľahlivo prira-

diť k výbave konkrétneho pochovaného jedinca. Dva porušené a pravdepodobne aj vykradnuté hroby z Chotína 

IA, konkrétne žiarový hrob 96/54 a kostrový hrob 240/54, obsahovali nálezy, čím 0,5 % z 374 hrobových celkov 

zahrnutých do celkovej analýzy môže byť podhodnotených. Z porušených hrobov v Chotíne IB inventár neobsaho-

vali len tri hroby (3/61, 36/61 a 38/61), avšak podobne ako pri zvyšných porušených hroboch, presnejšie hroboch 

15/61, 23/61, 35/61, 37/61, 39/61, 40/61, 44/61, 49/61, 53/61 a 72/62, je veľmi pravdepodobné, že ich inventár 

je nekompletný, čo znamená, že až 13,5 % hodnotených hrobových celkov môže, ale aj nemusí byť podhodnote-

ných. Ďalší problém nastal pri funkčnom zaradení a tým aj priradení ku konkrétnej kategórii nálezov predovšet-

kým dlhých železných nožov, ktoré boli pravdepodobne polyfunkčnými predmetmi, t. j. používali sa ako zbraň, 

ale aj ako pracovný nástroj. Na účely výpočtu indexu kategórie nálezov sme ich zaradili medzi militáriá. Obyčajné 

železné nože sme priradili k predmetom dennej potreby a nástrojom, hoci tieto mohli byť použité aj na porciovanie 

či pri konzumácii mäsitej stravy. Keďže mäsité prídavky sa na chotínskych pohrebiskách v hroboch vyskytujú 

nanajvýš zriedkavo (pozri podkapitolu 6.8.3.), funkčne spájať nože výlučne s mäsitými prídavkami sa nám javí 

ako málo pravdepodobné. 

Výsledky a diskusia: Na základe všetkých artefaktov z chotínskych pohrebísk bolo možné vyčleniť maximálne 

osem kategórií nálezov. V Chotíne IA najvyššiu hodnotu 100 dosiahol kostrový hrob 220/54 s ôsmimi kategó-

riami nálezov, zatiaľ čo v Chotíne IB túto hodnotu nadobudli hroby iba s piatimi kategóriami nálezov v inventári, 

a to kostrové hroby 46/61 a 49/61 a žiarový hrob 79/62. V Chotíne IA bolo bez akýchkoľvek nálezov spolu 67 hro-

bov (17,9 %) a v Chotíne IB 17 hrobov (17,7 %). Najpočetnejšia na oboch pohrebiskách je však skupina hrobov, 

v ktorých výbave sa vyskytla iba jedna kategória nálezov, predovšetkým keramických, pričom ich percentuál-

ne zastúpenie, podobne ako pri hroboch bez inventára, je v Chotíne IA (35 %) a IB (33,3 %) približne rovnaké. 

Uvedené zistenie však nie je ničím prekvapujúce, pretože v sledovanom súbore hrobov sú zastúpené aj urnové 

hroby, ktoré tak vždy obsahujú minimálne jeden nález, a to keramickú urnu. V Chotíne IA až 30 žiarových hro-

bov z celkových 41 (73,2 %) obsahovalo keramickú nádobu či nádoby, pričom trinásť z nich bolo urnových. 

Naopak, percentuálna početnosť kostrových hrobov s jednou kategóriou nálezov v inventári v podobe keramiky je  

v porovnaní so žiarovými hrobmi výrazne nižšia, a to 52,2 %, (47 jednotiek). V Chotíne IB je percentuálne zastú-

penie hrobov iba s keramickým inventárom približne rovnaké ako v IA, konkrétne 71 % (22 hrobov), líši sa len 

vo vzťahu k typu hrobu. Iba z keramiky pozostával inventár až 93 % žiarových a len 50 % kostrových hrobov  

s hodnotou indexu 20. Dve kategórie nálezov sú v Chotíne IA doložené v 85 hroboch (22,7 %) a v IB v 30 hro-

boch (31,3 %). Percentuálne zastúpenie hrobov s počtom kategórií tri a viac má na oboch skúmaných pohrebis-

kách výrazne klesajúcu tendenciu. Zaujímavé je zistenie, že podiel hrobov so štyrmi a piatimi kategóriami nálezov 

v inventári je v Chotíne IB výrazne vyšší ako v IA (obr. 232, 233).  

Analýza hodnôt indexu kategórie vo vzťahu k typu hrobu ukázala na pohrebisku Chotín IA nasledujúce. Po-

merne výrazný podiel v skupine hrobov bez inventára zaberajú kostrové hroby, a to až 22,6 %, zatiaľ čo žiarové 

hroby bez inventára tvoria len 8 %. Naopak, hodnotu daného indexu 75, čiže šesť kategórií nálezov a  hodnotu 

100 dosiahli iba kostrové hroby. Pri ostatných hodnotách je zastúpenie kostrových a žiarových hrobov takmer  

vyrovnané pri hodnotách 13 a 25. Výraznú percentuálnu početnosť žiarových hrobov zaznamenávame pri hod-

notách 38 a 68 a len nepatrnú prevahu pri hodnote 50 však majú kostrové hroby (obr. 234). O niečo odlišná situácia 

sa zistila na pohrebisku Chotín IB, kde v skupine hrobov bez inventára síce taktiež dominujú kostrové hroby, avšak 

rozdiel v ich početnosti v porovnaní so žiarovými hrobmi tu nie je až taký výrazný ako v IA. Zatiaľ čo počet žia-

rových hrobov s jednou kategóriou nálezov, čiže s hodnotou 20, výrazne prevyšuje počet kostrových hrobov, tieto 

sú frekventovanejšie pri ostatných vyšších hodnotách (obr. 235). Na základe uvedených zistení sa ukazuje, že kým 

v Chotíne IA je na funkčné kategórie nálezov o niečo rozmanitejší inventár žiarových hrobov, tak v Chotíne IB 

je to naopak. Tu sa rôznorodejším inventárom vyznačujú práve kostrové hroby.  

                                                                 
377 Týka sa to predovšetkým zlomkov náramkov a krúžkov, ako aj tyčiniek, pomerne frekventovaných práve v kostrových hro-

boch, z ktorých časť mohla byť priradená na základe prierezu, v kostrových hroboch aj na základe ich polohy vo vzťahu 
k pochovanému jedincovi, buď k ihliciam, alebo k šidlám. 
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Obr. 232 Chotín IA. Zastúpenie hodnôt indexu kategórie 

nálezov, vyjadrené v absolútnych číslach 

  

Obr. 233 Chotín IB. Zastúpenie hodnôt indexu kategórie 

nálezov, vyjadrené v absolútnych číslach 
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Obr. 234 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie hodnôt indexu 

kategórie nálezov vo vzťahu k typu hrobu 

  

Obr. 235 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie hodnôt indexu 

kategórie nálezov vo vzťahu k typu hrobu  

 
Ak porovnáme hodnoty daného indexu tých hrobov, v ktorých pohlavie jedincov bolo určené archeologicky, 

potom v Chotíne IA archeologicky neurčení jedinci nadobudli prirodzene najnižšie hodnoty, pričom takmer polo-

vica hrobov s nulovou hodnotou indexu kategórie nálezov prislúcha deťom. Tieto spolu s neurčenými jedincami 

absolútne dominujú aj pri hodnote 13, ktorá zodpovedá jednej kategórii nálezov. Percentuálny podiel mužských, 

ako aj ženských hrobov je v tejto kategórii úplne zanedbateľný, kým pri detských hroboch a hroboch neurčených 

jedincov sa uvedené zistenie vzťahuje na hodnoty 38 a viac, čiže od troch a viac kategórií nálezov. Viacej mužov 

než žien dosiahlo hodnotu 25, avšak pri hodnotách 38 a 50 prevažujú práve ženské hroby. Hroby s hodnotami 63 

a viac tvoria nanajvýš málopočetnú skupinu s miernou prevahou hrobov mužov (obr. 236). Či však uvedený roz-

diel naozaj súvisí s pohlavne determinovanými rozdielmi v pohrebnom ríte ostáva otázne, pretože po prvé, celkový 

počet jedincov pohlavne archeologicky identifikovaných ako mužských je v porovnaní so ženami pomerne malý 

– až dvojnásobne menší a po druhé, hroby mužov sú v archeologickom materiáli spravidla spoľahlivo identifiko-

vané len vtedy, ak obsahujú buď neobvyklý, alebo obzvlášť bohatý inventár. Zistenia na pohreb isku Chotín IA 

tieto konštatovania jednoznačne potvrdzujú. Ani počet antropologicky určených mužských hrobov nie je však  

dostačujúci na to, aby mohol spoľahlivo potvrdiť či vyvrátiť uvedenú hypotézu. Ženský žiarový hrob 40/53 na-

dobudol hodnotu 63 aj vďaka prítomnosti zbrane v jeho inventári, a to bronzového hrotu šípu, ktorý bol v tomto 

prípade pravdepodobne použitý ako amulet a tvoril tak súčasť buď náhrdelníka, alebo náramku (tab. 11: 34). Na 

pohrebisku Chotín IB síce pri archeologicky neurčených jedincoch pozorujeme tú istú situáciu ako v IA, ale pri 

vyšších hodnotách daného indexu, konkrétne od 40 a vyššie, je situácia značne odlišná. Pomer ženských a muž-

ských hrobov je síce rovnaký pri hodnote 40, ale muži výrazne prevažujú nad ženami v skupine hrobov s tromi 
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kategóriami nálezov (hodnota 60). Najvyššie hodnoty sledovaného indexu (80 a  100) však opäť nadobudli iba 

ženské hroby (obr. 237).  
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Obr. 236 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie hodnôt indexu 

kategórie nálezov vo vzťahu k pohlaviu jedincov (archeolo-

gické určenie) 

  

Obr. 237 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie hodnôt indexu 

kategórie nálezov vo vzťahu k pohlaviu jedincov (archeolo-

gické určenie) 
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Obr. 238 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie hodnôt indexu 

kategórie nálezov vo vzťahu k pohlaviu a veku jedincov (an-

tropologické určenie) 

  

Obr. 239 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie hodnôt indexu 

kategórie nálezov vo vzťahu k pohlaviu a veku jedincov (an-

tropologické určenie)  

 
V skupine antropologicky určených jedincov v Chotíne IA prevažujú pri najnižších hodnotách 0 a 13 opäť hroby 

detí a mladistvých, ako aj hroby dospelých jedincov, ktorých pohlavie nebolo možné presne definovať ani antro-

pologicky a na základe málopočetného a typologicky nevýrazného inventára ani archeologicky. Pri vyšších hod-

notách (38, 50 a 63) je percentuálny podiel mužských a ženských hrobov takmer vyrovnaný, hoci dospelé ženy 

sú početnejšie pri hodnote 38 a muži, naopak, pri hodnotách 50 a 63. Päť kategórií nálezov obsahovali kostrový 

hrob 20/52 s mladšou ženou a kostrový hrob 40/52 s mladším mužom. Najvyššiu hodnotu 100 dosiahol iba kos-

trový hrob 220/54 s juvenilným jedincom pravdepodobne mužského pohlavia. Ak sa pokúsime hroby s nadobud-

nutou hodnotou sledovaného indexu minimálne 50 analyzovať vo vzťahu k biologickému veku pochovaných 

jedincov, potom môžeme v hodnotenom súbore hrobov konštatovať istú prevahu starších jedincov vo veku matu-

rus, maturus – senilis a senilis. Tu však treba zdôrazniť, že početnosť tohto výberu hrobových celkov je príliš malá, 

a tak nedostačujúca na spoľahlivé a zovšeobecňujúce závery. Hroby jedincov vo veku juvenis sú v Chotíne IA  

v porovnaní s deťmi oveľa menej početnou skupinou hrobov, avšak pohlavie väčšiny z nich bolo možné antropo-

lógom určiť ako ženské. Ich podiel pri hodnotách 0 až 38 je vyrovnaný (obr. 238). Odlišnú situáciu opäť pozoru-

jeme na pohrebisku Chotín IB. V skupine hrobov s najnižšou možnou hodnotou daného indexu nie sú vôbec  
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zastúpení detskí jedinci a mladiství. Jedinci vo veku juvenis však dominujú pri hodnote 20, v ktorej však nie sú 

vôbec doložené mužské hroby. V skupine hrobov s dvomi kategóriami nálezov v inventári majú ženy, muži, deti 

a mladiství, ako aj dospelí jedinci takmer rovnaké zastúpenie. Ženské hroby vykazujú dominantný podiel medzi 

hrobmi s hodnotami 60 a 80, zatiaľ čo maximálnu hodnotu indexu kategórie nálezov dosiahli výlučne hroby do-

spelých mužov (obr. 239).  

Zhrnutie: Výsledky analýzy indexu kategórie nálezov ukázali predovšetkým pomerne výrazné rozdiely medzi 

oboma chotínskymi pohrebiskami tak vo vzťahu k typu hrobu, ako aj vo vzťahu k archeologickému a antropolo-

gickému určeniu pohlavia jedincov. Zatiaľ čo v Chotíne IA je počet žiarových hrobov s rozmanitejším inventá-

rom vyšší než počet hrobov kostrových, tak v Chotíne IB je to naopak. Tu zároveň pozorujeme aj vyššiu percen-

tuálnu početnosť hrobov so štyrmi a viac kategóriami nálezov v inventári, než je to v Chotíne IA. V Chotíne IA 

muži v porovnaní so ženami dosahujú percentuálne vyššie hodnoty indexu, predovšetkým v skupine archeologicky 

určených hrobov, ale v Chotíne IB je tento pomer obrátený. Hypotézu, že čím vyšší počet kategórií nálezov je 

zastúpený v inventári hrobu, tým vyšší je aj sociálny status pochovaného jedinca, potvrdzuje porovnanie hodnôt 

analyzovaného indexu s dosiahnutými hodnotami celkového sociálneho indexu iba čiastočne. V Chotíne IA len 

27 % hrobov so štyrmi kategóriami nálezov dosiahlo hodnotu celkového sociálneho indexu 60 a viac, v prípade 

piatich kategórií nálezov je to 60 % a pri šiestich a ôsmich kategóriách nálezov je to až 100 %. Ale aj tu môžeme 

uviesť výnimky, ako napríklad kostrové hroby 111/53 a 179/53, ktorých výsledná hodnota celkového sociálneho 

indexu bola vyššia ako 60, avšak v ich inventári sa vyskytli iba tri kategórie nálezov. Aj analýza indexu kategórie 

nálezov tak potvrdila už spomenuté zistenie, že spoľahlivo sa vyjadriť k sociálnemu statusu pochovaných jedin-

cov na chotínskych pohrebiskách iba na základe čiastkových indexov nie je možné, a tieto tak treba posudzovať 

vždy komplexne vo vzťahu k ďalším sociálnym indexom.  

7.3.11. Index materiál  

Metóda: Index materiál uvádza, koľko rôznych materiálov bolo v konkrétnom hrobe použitých pri zhotovení 

jednotlivých súčastí hrobovej výbavy, tak keramiky, ako aj drobných predmetov. Na chotínskych pohrebiskách 

bolo možné vyčleniť nasledujúce materiály: bronz, železo, olovo, drahé kovy (zlato, striebro, pravdepodobne aj 

elektrón),
378

 sklo, jantár, keramická hmota, kameň, kosť (sem sme zaradili aj zvieracie zuby, kančie kly a paro-

hovinu),
379

 iný organický materiál (čiže schránky rôznych mäkkýšov). Osobitnú kategóriu predstavujú predmety 

vyrobené z dvoch materiálov, a to z kombinácie buď dvoch rôznych kovov,
380

 alebo kovu a kosti/parohoviny.
381

 

V prípade takýchto predmetov sme každý z materiálov do výpočtu hodnoty daného indexu zarátali osobitne. Inými 

slovami, ak ide napríklad o predmet vyrobený zo železa a kosti, potom je nutné pri výpočte daného indexu pre 

konkrétny hrob zarátať dva materiály. Do analýzy sme nezahrnuli úlomky anorganických farbív, ako oker či síra.  

Databáza: 374 jedincov na pohrebisku Chotín IA (z toho 122 pochovaných žiarovo a 252 kostrovo), 96 jedin-

cov na pohrebisku Chotín IB (z toho 33 pochovaných žiarovo, 62 kostrovo a v prípade jedného hrobu nebolo mož-

né určiť typ).  

Problémy s databázou: Tu platí to isté ako pri indexe kategórie nálezov. Z celkovej analýzy sme vyradili tie 

dvojhroby a viachroby, v ktorých jednotlivé nálezy a tým aj materiál, z ktorého boli vyrobené, nebolo možné 

spoľahlivo priradiť k výbave konkrétneho pochovaného jedinca. Na pohrebisku Chotín IA to boli kostrové dvoj-

hroby 11a, b/52 a 35a, b/52, birituálny dvojhrob 248a, b/54 a kostrové trojhroby 167a, b, c/53 a 170a, b, c/53,  

v Chotíne IB birituálny dvojhrob 16a, b/61 a kostrový dvojhrob 88a, b/62. Keďže všetky uvedené hroby obsaho-

vali nálezy, pri nezahrnutí do analýzy dvanástich jedincov z pohrebiska Chotín IA sedem hrobov, resp. dvanásť 

jednotiek môže, ale aj nemusí byť podhodnotených, čo predstavuje chybu maximálne 3,2 %. Na pohrebisku  

Chotín IB pri nezaradení štyroch jedincov do analýzy môžu byť podhodnotené len dva hroby, resp. štyri jednotky, 

čo predstavuje chybu maximálne 4,2 %. 

Výsledky a diskusia: Maximálny počet možných materiálov na chotínskych pohrebiskách je desať, pričom 

v Chotíne IA sa v rámci jedného hrobu vyskytlo maximálne šesť a v Chotíne IB päť materiálov. Najvyššiu hod-

notu 100 dosiahli v Chotíne IA len kostrové hroby, a to 111/53, 179/53 a 220/54 (0,08 %) a v Chotíne IB rovnako 

len kostrové hroby, konkrétne 26/31, 49/61, 59/61 a 82/62 (4,2 %). Žiadne nálezy neobsahovalo v Chotíne IA 

                                                                 
378 Tu sme ďalej nerozlišovali, o aký kov presne ide, pretože príslušné spektrálne analýzy zatiaľ chýbajú. 
379 Podobne ako pri nálezoch z drahých kovov, ani tu nebolo možné spoľahlivo určiť, či je daný predmet vyrobený z kosti 

alebo parohoviny, pretože patričné analýzy nateraz neboli uskutočnené. Z analýzy sme úplne vylúčili zvieracie kosti vo 
funkcii mäsitých prídavkov.  

380 Sem možno zaradiť v prvom rade bronzové hadovité záušnice, z ktorých časť bola potiahnutá fóliou z drahého kovu, a to buď 
zo zlata, striebra, príp. z elektrónu, ako aj bimetalické zrkadlá, ktorých terč bol bronzový a rúčka kombinovaná so železom. 

381 Týka sa to predovšetkým železných nožov s kosteným obložením rukoväte a dvojdielnych britiev. 
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66 hrobov (17,6 %) z 374 hrobov a v Chotíne IB sedemnásť hrobov (17,7 %), čím tak pochopiteľne tieto dosiahli 

nulovú hodnotu indexu materiál. Najpočetnejšie zastúpenou skupinou hrobov v Chotíne IA sú však tie, ktorých 

inventár bol vyrobený iba z jedného materiálu, čiže s hodnotou 17 (34,8 %), zatiaľ čo v Chotíne IB z dvoch mate-

riálov alebo s hodnotou 40 (31,3 %). Väčšina hrobov s jedným materiálom, ktoré v Chotíne IB tvoria 26 % všet-

kých hrobov, obsahovala predmety z keramickej hmoty, predovšetkým nádoby. V Chotíne IA je to až 79,2 % 

týchto hrobov s absolútnou prevahou žiarových hrobov (až 90,7 %) a len 73,6 % hrobov kostrových, v Chotíne 

IB 88 % z 25 hrobov, a to 9 2% žiarových a 81,8 % kostrových (obr. 240, 241).  
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Obr. 240 Chotín IA. Zastúpenie hodnôt indexu materiál, vy-

jadrené v absolútnych číslach 

  

Obr. 241 Chotín IB. Zastúpenie hodnôt indexu materiál, vy-

jadrené v absolútnych číslach 
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Obr. 242 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie hodnôt indexu 

materiál vo vzťahu k typu hrobu 

  

Obr. 243 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie hodnôt indexu 

materiál vo vzťahu k typu hrobu 

 

Ak hodnoty indexu materiál dáme do súvisu s typom hrobu, pomerne homogénny obraz môžeme sledovať iba 

na pohrebisku Chotín IA. Kostrové hroby jasne prevažujú pri nulovej a maximálnej hodnote daného indexu, zatiaľ 

čo pri ostatných hodnotách, s výnimkou hodnoty 17, resp. jeden materiál vo výbave, kde je podiel kostrových  

a žiarových hrobov takmer rovnaký, naopak, dominujú hroby žiarové (obr. 242). Môžeme tak konštatovať, že  

inventár žiarových hrobov je materiálovo oveľa rozmanitejší než inventár hrobov kostrových. V Chotíne IB nie 

je celkový obraz vo vzťahu k typu hroby taký jednotný ako v IA. Aj tu kostrové hroby prevažujú pri nulovej a sú 

výlučne zastúpené pri maximálnej hodnote skúmaného indexu. Naopak, žiarové hroby sú najpočetnejšie pri hod-

note 20 a kvantitatívne nepatrne prevažujú nad kostrovými hrobmi pri hodnote 80, čiže 4 materiály (obr. 243). 

Pri archeologicky určených jedincoch môžeme v Chotíne IA konštatovať, že najnižšie hodnoty indexu materiál,  

a to 0 a 17, dosiahli pochopiteľne archeologicky neurčení a nedospelí jedinci, ktorí pri oboch hodnotách absolútne 

prevažujú nad ostatnými hrobmi. Archeologicky neurčené hroby sú práve tie, v ktorých možno vo všeobecnosti 

nájsť málo, predovšetkým drobných nálezov, pričom práve absencia pohlavne špecifických súčastí hrobového 
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inventára, čiže ženských alebo mužských atribútov, nám tak neposkytuje spoľahlivé informácie o biologickom 

pohlaví, príp. aj o možnom veku pochovaného jedinca. Mužské hroby úplne dominujú pri hodnote 33 (prílohy  

z dvoch materiálov), naopak, ženské hroby pomerne výrazne prevládajú pri hodnotách 67 a viac, dokonca v naj-

vyššej hodnote sú doložené len hroby žien (obr. 244). Môžeme tak konštatovať, že v Chotíne IA sú jedinci s ne-

určeným pohlavím a vekom, ako aj deti najpočetnejšie zastúpení pri najnižších hodnotách indexu materiál, za  

nimi nasledujú mužské hroby a najvyššie hodnoty, a tým aj materiálovo najvariabilnejší inventár obsahujú hroby 

žien. Uvedené zistenia sú však do istej miery prekvapujúce. Ak zoberieme do úvahy fakt, že v ženských hroboch 

pomerne časté ozdoby hrdla v podobe hlinených korálikov, ako aj pracovné nástroje z keramickej hmoty (prasle-

ny) či niektoré hlinené predmety s nejasnou funkciou (pečatidlá) síce patria k trom rôznym funkčným kategóriám 

nálezov, ale sú vyrobené z toho istého materiálu ako keramické nádoby, tak logicky by sme mohli očakávať, že 

percentuálny podiel ženských hrobov v najvyšších hodnotách indexu materiál bude o niečo nižší, než v skutoč-

nosti je. Naopak, mužské hroby sú archeologicky identifikovateľné predovšetkým na základe zbraní či súčastí 

konských postrojov, vyrobených z rôznych kovov (bronz a železo), čiastočne aj z kosti či parohoviny, ako aj na 

základe niektorých špecifických pracovných nástrojov – kamenných brúsikov. Automaticky by sa tak dalo oča-

kávať aj ich početnejšie zastúpenie v skupine hrobov s vyššími hodnotami indexu materiál. Situácia v Chotíne IB 

je s IA totožná len čiastočne. Aj tu pozorujeme dominantné zastúpenie archeologicky neurčených jedincov pri 

nulovej hodnote a hodnote 20 (jeden materiál v inventári). Zatiaľ čo pomer mužských a ženských hrobov je pri 

hodnote 40 takmer rovnaký, tak ženské hroby zreteľne prevažujú nad mužskými pri hodnote 60 a naopak, pri hod-

note 80 zaznamenávame miernu dominanciu hrobov mužov. Podobne ako v Chotíne IA, aj tu sú v najvyššej hod-

note zastúpené len ženské hroby (obr. 245). 
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Obr. 244 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie hodnôt indexu 

materiál vo vzťahu k pohlaviu jedincov (archeologické ur-

čenie) 

  

Obr. 245 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie hodnôt indexu 

materiál vo vzťahu k pohlaviu jedincov (archeologické ur-

čenie) 
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Obr. 246 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie hodnôt indexu 

materiál vo vzťahu k pohlaviu a veku jedincov (antropolo-

gické určenie) 

  

Obr. 247 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie hodnôt indexu 

materiál vo vzťahu k pohlaviu a veku jedincov (antropolo-

gické určenie) 

index materiál index materiál 
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V skupine antropologicky určených jedincov sa situácia v Chotíne IA odlišuje od zistení, ku ktorým sme dos-

peli v skupine archeologicky určených hrobov. Dospelí jedinci, ktorých pohlavie nebolo možné určiť antropolo-

gicky, úplne prevažujú pri nulovej hodnote indexu materiál. Percentuálne zastúpenie hrobov dospelých žien a mu-

žov, ako aj nedospelých jedincov vo veku infans a juvenis je na rozdiel od archeologicky určených jedincov pri 

hodnotách od 0 do 50 takmer vyrovnané. Pri hodnotách 67 a viac je podiel žien a čiastočne aj detí a mladistvých 

zreteľne vyšší ako hrobov mužských. Maximálnu hodnotu daného indexu nadobudli opäť iba hroby žien a juve-

nilných jedincov (obr. 246). V Chotíne IB je situácia takmer identická s konštatovaniami, ku ktorým sme dospeli 

v skupine archeologicky určených jedincov. Isté rozdiely sledujeme jednak pri maximálnej hodnote indexu ma-

teriál, ktorú dosiahli nielen dospelé ženy, ale aj dospelí muži, čím tak môžeme konštatovať istý posun výsledkov 

v prospech mužov, jednak aj pri najnižších hodnotách (0 a 20). Zatiaľ čo v skupine hrobov bez inventára nie 

sú prekvapujúco vôbec zastúpené hroby detí a mladistvých, tak všetky hrobové celky s inventárom vyrobeným  

z jedného materiálu patria nedospelým jedincom vo veku juvenis (obr. 247).  

Zhrnutie: Pri výpočte indexu materiál výsledné zistenia veľa závisia aj od toho, aký materiál bol konkrétnou 

komunitou uprednostňovaný pri výrobe mnohých drobných artefaktov. Isté problémy s interpretáciou výsledkov 

analýzy daného indexu tu spôsobuje predovšetkým materiál keramická hmota, pretože z nej boli vo všeobecnosti 

vyrábané nielen nádoby, ale aj niektoré ozdoby tela (koráliky, príp. závesky) a predmety dennej potreby a nástro-

je (napríklad prasleny), čiže predmety signifikantné práve pre ženské hroby. Ich výbava môže byť síce rozmanitá 

z hľadiska typov a funkcie (t. j. keramika, šperk a pracovné nástroje), ale táto rôznorodosť kategórií nálezov sa 

nemusí automaticky prejaviť v rozmanitosti materiálov, z ktorých bola vyrobená. Preto mnohé ženy z funkčného 

hľadiska s pomerne rozmanitou výbavou sa tak môžu skrývať aj len za kategóriou keramická hmota. Vyslovený 

predpoklad v prípade chotínskych pohrebísk tak môže potvrdiť alebo, naopak, vyvrátiť porovnanie výsledkov 

analýzy indexu materiál a dosiahnutých hodnôt indexu kategórie nálezov. V skupine archeologicky určených  

hrobov v Chotíne IA až 36,8 % žien, 36,4 % mužov a len 9,1 % nedospelých jedincov dosiahlo hodnoty indexu 

kategórie nálezov nižšie než hodnoty indexu materiál, čiže minimálne dve funkčne determinované kategórie ná-

lezov v ich inventári boli vyrobené z toho istého materiálu. Opačnú situáciu, keď jedna kategória nálezov bola 

vyrobená minimálne z dvoch materiálov, zaznamenávame pri 26,3 % ženských, 11,1 % mužských a 9,1 % detských 

hrobov. Zistenia v skupine antropologicky určených hrobov sa však líšia od uvedených konštatovaní. Hodnoty 

indexu kategórie nálezov nižšie ako hodnoty indexu materiál nadobudlo iba 18,8 % žien, 2,6 % mužov a až 22,2 % 

detí a mladistvých. Rozmanitejším inventárom z hľadiska materiálu sa však vyznačujú najmä mužské hroby  

(18,4 %), zatiaľ čo percentuálna početnosť ženských hrobov tu činí iba 11,6 % a hrobov detí a mladistvých do-

konca iba 4,5 %. V Chotíne IB len 31,6 % antropologicky určených žien a až 42,9 % detí a mladistvých nado-

budlo hodnoty indexu kategórie nálezov nižšie ako pri indexe materiál. V opačnom prípade sa to týkalo iba 9,1 % 

mužov a 10,5 % žien. Až pri polovici archeologicky určených ženských hrobov bola jedna kategória nálezov  

vyrobená minimálne z dvoch materiálov, pri mužských hroboch sa uvedené týkalo len 16,7 % a len 2,6 % tvorili 

hroby detí.  

Ten istý predpoklad ako pri indexe kategórie nálezov, že čím je vyšší sociálny status pochovaného jedinca, tým 

je pravdepodobne hrobový inventár rôznorodejší z hľadiska materiálu, z ktorého boli jeho jednotlivé komponenty 

vyrobené, potvrdzuje vzájomné porovnanie hodnôt daného indexu s dosiahnutými hodnotami celkového sociál-

neho indexu opäť iba čiastočne. V Chotíne IA len 16 % hrobov so štyrmi materiálmi vo výbave dosiahlo hodno-

tu celkového sociálneho indexu 61 a viac, v prípade piatich materiálov je to 44,4 % a pri šiestich materiáloch je 

to až 100 %. V Chotíne IB je však vzájomná súvislosť medzi vyššími hodnotami oboch indexov zreteľnejšia než 

v IA, pretože až 57 % hrobov so štyrmi materiálmi v inventári a až 100 % hrobov s piatimi materiálmi patrí na 

pohrebisku do kategórie najbohatších hrobov. Zaujímavé je však zistenie, že okrem kostrového hrobu 269/54  

všetky hroby na pohrebisku IA s hodnotou celkového sociálneho indexu vyššou než 60 obsahovali inventár vy-

robený minimálne zo štyroch materiálov. V Chotíne IB sa uvedené zistenie týka iba 73 % hrobov. 

Ak pri výpočte tohto indexu vychádzame z predpokladu, že rôzne materiály v hrobe znamenajú pravdepo-

dobne aj rôzny prístup členov miestnej komunity k nim, potom má zmysel index materiál rátať predovšetkým na 

tých pohrebiskách, kde sa v rámci inventára hrobov relatívne často vyskytovali predmety vyrobené z cenných  

a ťažko dostupných, často importovaných materiálov, ako drahé kovy, jantár, morský koral či do istej miery aj 

sklo a schránky mäkkýšov z rodu Cypraea (Rebay, 2006, 220). Tak napríklad až 100 % všetkých hrobov na po-

hrebisku Chotín IA, v ktorých výbave sa vyskytli predmety buď z drahých kovov, alebo z kombinácie bronzu  

a drahého kovu, dosiahlo hodnotu indexu materiál minimálne 67 (aspoň štyri materiály). Naopak, v prípade jantáru 

sa uvedené týka len 54 % hrobov a v prípade sklenených artefaktov dokonca iba 49 %. Výrazné odlišnosti sa zistili 

na pohrebisku Chotín IB, kde hodnotu indexu materiál minimálne 80 nadobudlo len 29 % hrobov tak so sklene-

nými, ako aj s jantárovými nálezmi a pri predmetoch z drahých kovov či z kombinácie bronzu a drahého kovu sa 

uvedené týka len 60 % hrobov.  
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7.3.12. Index Socistat – celkový 

Metóda: Hodnotu každého typu nálezu sme vyrátali na základe toho, v priemere s koľkými ďalšími nálezmi sa 

daný typ na pohrebisku vyskytoval. Pri získaní hodnôt jednotlivých typov nálezov, potrebných na vyhodnotenie 

indexu Socistat – celkový sme postupovali pri oboch hodnotených pohrebiskách takto. Najprv sme v rámci inventá-

ra každého hrobu vyčíslili celkový počet nálezov (zvlášť keramických prídavkov, zvlášť drobných predmetov  

a nakoniec všetkých nálezov dokopy) a pre konkrétny typ nálezu, napríklad náramok, sme následne na pohrebisku 

vyčlenili všetky hroby, ktoré tento nález obsahovali. Ďalej sme zrátali všetky nálezy z hrobov, obsahujúcich 

konkrétny typ predmetu a súčet všetkých nálezov sme vydelili počtom hrobov, v ktorých sa daný predmet vy-

skytol. Číselná hodnota, ktorú sme takto získali, sa rovná výslednej hodnote konkrétneho typu nálezu, použitej 

na účely kvantitatívneho vyhodnotenia skúmaného indexu. Celková hodnota daného indexu pre konkrétny hrob 

zodpovedá súčtu hodnôt jednotlivých nálezov, ktoré tvorili jeho inventár. Najskôr sme zvlášť vypočítali hodnoty 

pre drobné predmety, potom osobitne pre keramické nádoby a nakoniec pre všetky nálezy dokopy. Týmto sme 

tak získali hodnoty čiastkových indexov, ako index Socistat – drobné predmety a index Socistat – keramika. 

Zaujímavé je zistenie, že na oboch pohrebiskách sú v prípade keramického inventára hodnoty získané na účely 

výpočtu čiastkového indexu Socistat – keramika podstatne nižšie, dokonca pri niektorých keramických tvaroch 

až trojnásobne nižšie, než ich hodnoty pre index Socistat – celkový. Ako typy drobných predmetov a keramic-

kých nádob tu boli použité tie isté typy ako pri indexoch zriedkavosť výskytu typov drobných predmetov a typov 

keramiky (obr. 248).
382

  
 

Typ cel. hodnota (IA) č. hodnota (IA) cel. hodnota (IB) č. hodnota (IB) 
Náramok 6,2 4,6 5,4 4,4 

Záušnica 6,1 4,6 7,2 5,7 

Nákrčník 0 0 1 1 

Bronzový krúžok 5,8 4 9 7,3 

Železný krúžok 6,8 5,2 0 0 

Zlatý krúžok 11 9 0 0 

Kovový závesok 9,8 9,3 0 0 

Kostený závesok 11,7 9,2 0 0 

Nášivka a pliešok  6 4,7 9 7,3 

Schránka mäkkýša 9,5 7,6 11 9 

Bronzová špirálka 6,8 4,7 13 10 

Sklenený korálik 5,7 4 3,6 3 

Hlinený korálik 5,1 3,7 4,6 3,6 

Jantárový korálik 7,7 5,2 4,1 3,4 

Kovový korálik 6,5 3,2 5,5 5 

Kostený korálik 8,4 6 0 0 

Spona 11,5 9,5 0 0 

Ihlica 7,2 5,8 3 1 

Fragment 6,9 5,2 7,9 5,7 

Retiazka z br. krúžkov 6 5 0 0 

Dvojdielny predmet, kosť  5 5 0 0 

Valcovitý predmet, kosť 9,5 7 20 19 

Zrkadlo 6 5 8 8 

Britva 11 8,7 7 5,5 

Praslen 6,9 4,8 7 5,5 

Pečatidlo 8 5,4 10,7 9 

Kamenná podložka 6,9 4,9 6,5 4,9 

Nôž 6,1 4,7 5,3 4 

Šidlo 7,7 5,9 11 9,5 

Ihla 11  0 0 

Brúsik 6 4,5 11,3 9,3 

Úštep/silicit  9,4 6,9 10 8 

                                                                 
382 Ak by sme pri kovových korálikoch, ako aj pri nášivkách a plieškoch bližšie špecifikovali typ kovu (bronz a železo, olovo, 

drahé kovy), ich hodnoty by potom boli nasledujúce: pri olovených korálikoch 6,5 pre IA a 3,0 pre IB; pri bronzových koráli-
koch 8,0 pre IA a 10,0 pre IB; pri korálikoch z drahých kovov 5,0 pre IA a 0 pre IB; pri bronzových a železných nášivkách 
5,6 pre IA a 9,0 pre IB; pri nášivkách z drahých kovov 7,3 pre IA a 0 pre IB.  
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Drvidlo a hladidlo 13  0 0 

Hrot šípu 7,9 6,3 12 10,8 

Hrot kopije 9,8 8,5 0 0 

Nákončie pošvy 7,5 7,5 7 4 

Meč/dýka 6  0 0 

Tulec 

 

13,5 11 6 6 

Šupina z panciera 11 9 0 0 

Železné kovanie, funkcia ? 0 0 8 8 

Železný valcovitý predmet 0 0 8 8 

Čakan 0 0 13 12 

Zubadlo 13 10,8 0 0 

Súčasť konského postroja 12,7 10,7 7 4 

Misa, kruh  

 

6,5 3,2 4,8 1,5 

Džbánok, kruh 5,4 2,7 6,5 2 

Džbán, kruh 7,9 2,7 7 3 

Váza, kruh 5,1 1,9 7 1,5 

Krčah, kruh 15 3 0 0 

Miniatúrna nádoba, kruh 6 4 0 0 

Črepy, kruh 4,2 1,8 6,4 3 

Misa, ručne 5,9 2,7 4,6 1,8 

Misa na nôžke, ručne 3,8 2,8 0 0 

Miniatúrna misa na nôžke 6 4 0 0 

Hrniec, ručne 4,7 2,5 3,3 1,7 

Hrniec s uškom/držadlom 4,5 2,3 0 0 

Džbánok, ručne 7,4 3,3 8,4 1,8 

Džbán, ručne 7 4 0 0 

Fľaša, ručne 6 2,7 4,5 1,5 

Krčah, ručne 6 2,5 0 0 

Šálka, ručne 7,3 3 0 0 

Malá amfora, ručne 13 3,5 0 0 

Cista, ručne 3 2 0 0 

Miniatúrna nádoba, ručne 7,1 2,7 4,5 2 

Váza, ručne 6,5 2,8 3,9 2,4 

Črepy, ručne 4,6 2,3 3 1,9 

 

Obr. 248383 Chotín IA, IB. Hodnoty indexu Socistat jednotlivých typov nálezov (br. = bronz, cel. = celková, č. = 

čiastková) 

 

Databáza:  

Keramika: 373 jedincov na pohrebisku Chotín IA (z toho 119 pochovaných žiarovo a 254 kostrovo), 96 je-

dincov na pohrebisku Chotín IB (z toho 33 pochovaných žiarovo, 62 kostrovo a v prípade jedného hrobu nebolo 

možné určiť typ).  

Drobné predmety: 381 jedincov na pohrebisku Chotín IA (z toho 123 pochovaných žiarovo a 258 kostrovo), 

96 jedincov na pohrebisku Chotín IB (z toho 33 pochovaných žiarovo, 62 kostrovo a v prípade jedného hrobu 

nebolo možné určiť typ).  

Celkový: 371 jedincov na pohrebisku Chotín IA (z toho 119 pochovaných žiarovo a 252 kostrovo), 96 jedincov 

na pohrebisku Chotín IB (z toho 33 pochovaných žiarovo, 62 kostrovo a v prípade jedného hrobu nebolo možné 

určiť typ).  

Problémy s databázou: V Chotíne IA do vyhodnotenia indexu Socistat – keramika neboli zaradené jednak hro-

bové celky s keramickými nádobami, ktorých stav zachovania nám neumožňoval presné určenie ich tvaru a tým 

ani funkčného typu (žiarové hroby 70/53 a 78/53), jednak ani tie hroby, dvojhroby a viachroby, ktorých jednotli-

vé nálezy nebolo možné spoľahlivo priradiť k výbave konkrétneho pochovaného jedinca (žiarový hrob 78/53, 

kostrový dvojhrob 11a, b/52, birituálny dvojhrob 248a, b/54 a kostrové trojhroby 167a, b, c/53 a 170a, b, c/53). 

Výnimkou je iba porušený kostrový dvojhrob 35a, b/52, ktorý na základe absencie keramických prídavkov v jeho 

                                                                 
383 Prvý údaj v tabuľke na obr. 248 (cel. hodnota = celková hodnota) označuje hodnotu konkrétneho typu nálezu, použitú pre 

výpočty indexu Socistat – celkový, druhý údaj (č. hodnota = čiastková hodnota) zodpovedá hodnote konkrétneho typu ná-
lezu na účely čiastkového indexu Socistat (keramika alebo drobné predmety).  
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inventári tak pri tomto čiastkovom indexe nadobudol prirodzene nulovú hodnotu. Keďže v inventári dvoch poru-

šených a pravdepodobne aj vykradnutých hrobov (žiarový hrob 96/54 a kostrový hrob 240/54) bolo dokopy nájde-

ných päť nádob, pri kvantitatívnej analýze tak musíme rátať s prípadným skreslením výsledkov maximálne o 1,3 %. 

Naopak, pri indexe Socistat – drobné predmety bolo možné hodnoty vyčísliť aj pri niektorých hroboch, ktoré  

neboli zahrnuté do výpočtu keramického indexu. Týka sa to tak žiarových hrobov 70/53, 78/53 a 79/54, ako aj 

kostrového dvojhrobu 11a, b/52, birituálneho dvojhrobu 248a, b/54 a kostrového trojhrobu 170a, b, c/53. Tieto 

buď neobsahovali žiadne drobné predmety, a tak pri danom čiastkovom indexe automaticky nadobudli najnižšiu 

možnú hodnotu (žiarový hrob 79/54 a kostrový dvojhrob 11a, b/52), alebo vo viachroboch bolo možné priradiť 

jednotlivé drobné artefakty k hrobovej výbave konkrétneho jedinca (kostrový trojhrob 170a, b, c/53 a birituálny 

dvojhrob 248a, b/54). Na základe neistých nálezových okolností boli z analýzy vylúčené iba kostrový dvojhrob 

35a, b,/52 a kostrový trojhrob 167a, b, c/53. Aj oba porušené hroby obsahovali spolu desať drobných predmetov, 

čím 2,7 % hrobov zahrnutých do celkovej analýzy tak môže, ale aj nemusí byť podhodnotených. Pri indexe Socistat 

– celkový boli z kvantitatívnej analýzy, samozrejme, vyradené všetky tie hrobové celky, pri ktorých sme nemohli 

vyčísliť jednotlivé hodnoty čiastkových indexov Socistat. V Chotíne IB neboli na základe neistých nálezových 

okolností do celkového vyhodnotenia všetkých troch indexov zahrnuté iba birituálny dvojhrob 16a, b/61 a kos-

trový dvojhrob 88a, b/62. Keďže aj tu časť porušených hrobov obsahovala nálezy, musíme pre pohrebisko Cho-

tín IB počítať s možným skreslením výsledkov pri indexe Socistat – keramika maximálne o 11,5 % a pri indexe 

Socistat – drobné predmety až o 43,8 %.  

Výsledky a diskusia: Ak sa v hroboch vyskytli prídavky, hodnoty indexu Socistat – celkový sa na pohrebisku 

Chotín IA pohybovali od 9 do 173, čo v prepočte znamená 2 až 100 (obr. 249) a v Chotíne IB od 11 do 224, čiže 

v prepočte 1 až 100 (obr. 250). Nulovú hodnotu vykazuje v Chotíne IA dokopy 67 hrobových celkov (18,1 %), 

zatiaľ čo v Chotíne IB bolo bez inventára spolu sedemnásť hrobov (17,7 %). Hodnotu indexu 50 a viac nadobud-

lo v Chotíne IA dovedna trinásť hrobov (3,5 %), z nich boli tri žiarové (40/53, 52/53, 87/54) a desať kostrových 

(2/52, 25/52, 40/52, 111/53, 120/53, 145/53, 179/53, 220/54, 251/54 a 269/54).
384

 V Chotíne IB sa uvedené týka 

až 4,2 % hodnotených celkov (štyri hroby), z nich tri boli kostrové (2/61, 49/61 a 50a/61) a jeden žiarový (14/61). 

Priemerná hodnota indexu Socistat – celkový bola pre pohrebisko Chotín IA vyčíslená na 13,0 a pre IB iba na 9,7. 

Vysoká hodnota daného indexu bola iba v prípade dvoch hrobov, a to kostrových hrobov 40/52 a 220/54 z IA, kom-

binovaná so špeciálnou hlinenou úpravou hrobovej jamy, pri hrobe 220/54 umocnenou ešte aj prítomnosťou ob-

jektu – žiaroviska nad hrobovou jamou.  
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Obr. 249 Chotín IA. Zastúpenie hodnôt indexu Socistat – celkový, vyjadrené v absolútnych číslach 

 

Maximálnu možnú hodnotu indexu Socistat – celkový (100) v Chotíne IA prekvapujúco dosiahol mužský 

kostrový hrob 120/53, ktorý zároveň nadobudol aj najvyššiu možnú hodnotu indexu Socistat – drobné predmety, 

nasledovaný kostrovým hrobom 220/54 s juvenilným jedincom pravdepodobne mužského pohlavia s hodnotou 

daného indexu 99. Inventár hrobu 120/53 tvorilo spolu až šestnásť bronzových hrotov šípov v kombinácii so želez-

ným zubadlom a železným hrotom kopije a tieto boli ešte doplnené džbánkom vyrobeným na kruhu (tab. 50). Po-

dobne ako v Chotíne IA, i v Chotíne IB porušenému a nie je vylúčené, že aj vykradnutému mužskému kostrovému 

hrobu 49/61 s najvyššou hodnotou indexu Socistat – celkový zároveň prislúcha na danom pohrebisku aj maximálna 

hodnota indexu Socistat – drobné predmety. Čo sa týka percentuálnej početnosti hrobov v jednotlivých kumulova-

                                                                 
384 Žiarový hrob 96/54 síce nadobudol hodnotu indexu Socistat – celkový menšiu než 50 (47), ide však o porušený hrob, preto 

nie je vylúčené, že jeho hrobová výbava nie je úplná a tým mohla byť výsledná hodnota daného indexu pôvodne vyššia, než 
v skutočnosti je.  
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ných hodnotách, môžeme pre obe pohrebiská konštatovať takmer identický obraz. Absolútna väčšina hrobov 

patrí do kumulovanej hodnoty 1 – 20, nasledovaná hrobmi bez inventára. Pri ostatných kumulovaných hodnotách 

pozorujeme výrazne klesajúcu tendenciu v počte hrobov, pričom pri hodnotách 41 a viac je počet hrobov na oboch 

pohrebiskách takmer zanedbateľný (obr. 251, 252).  
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Obr. 250 Chotín IB. Zastúpenie hodnôt indexu Socistat – celkový, vyjadrené v absolút-

nych číslach 
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Obr. 251 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 

hodnôt indexu Socistat – celkový 

  

Obr. 252 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 

hodnôt indexu Socistat – celkový 

 

Isté podobnosti medzi oboma pohrebiskami pozorujeme aj pri type hrobu. Kostrové hroby nadobudli nulovú 

hodnotu daného indexu častejšie než žiarové, ktoré dominujú v kumulovanej hodnote 1 – 20 (obr. 253, 254). Uka-

zuje sa tak, že typ hrobu istým spôsobom vplýval na výslednú hodnotu indexu Socistat – celkový. Nepochybne 

je to nemalou mierou podmienené aj výskytom na oboch pohrebiskách urnových hrobov, ktoré obsahovali aspoň 

jeden nález, a to keramickú urnu. Pomer počtu kostrových hrobov k žiarovým je pri vyšších hodnotách viac-menej 

vyrovnaný, len s nepatrnou dominanciou hrobov žiarových, hoci v Chotíne IB sú od hodnoty 61 a viac a v IA od 

hodnoty 81 a viac zastúpené výhradne hroby kostrové. 

Výsledky analýzy hodnôt indexu Socistat – celkový vo vzťahu k archeologicky určeným jedincom poukázali 

na isté rozdiely medzi oboma pohrebiskami. Zatiaľ čo pri najnižšej možnej hodnote sledujeme výlučné zastúpenie 

neurčených jedincov na oboch pohrebiskách, tak v prípade ženských hrobov je situácia odlišná. 83,3 % všetkých 

hrobov žien z IB dosiahlo hodnoty sledovaného indexu iba v rozpätí od 1 do 20 a pri hodnotách vyšších ako 60 je 

ich percentuálny podiel nulový. Naopak, v IA je ich pomer v kumulovaných hodnotách 1 – 20 a 21 – 40 takmer 

vyvážený. Vyššie hodnoty na oboch pohrebiskách dosahovali iba hroby mužov, hoci v najvyššej kumulovanej 

hodnote, čiže od hodnoty 81 a vyššie nie sú doložené žiadne hroby (obr. 255, 256). Vysoké percentuálne zastú-

penie ženských hrobov v kumulovanej hodnote 1 – 20 nie je však do istej miery ničím prekvapujúcim, pretože 

na presnejšiu archeologickú identifikáciu pohlavia pochovaných jedincov nie je vždy nevyhnutné, aby bol v ich  
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inventári zastúpený aj vyšší počet nálezov. A práve časť žien je archeologicky pomerne spoľahlivo postrehnu-

teľná aj na základe síce menšieho množstva hrobových príloh, zato však s vysokou výpovednou hodnotou. Inými 

slovami, na pomerne spoľahlivé identifikovanie žien v archeologickom materiáli je postačujúci aj veľmi malý 

počet nálezov, pokiaľ tieto môžeme považovať za jednoznačný atribút ženského pohlavia. K takýmto nálezom 

však na oboch pohrebiskách patria aj niektoré typy predmetov s relatívne malou hodnotou indexu Socistat – celko-

vý. Týka sa to predovšetkým istých typov ozdôb tela, ako napríklad sklenených a hlinených korálikov, ale  

čiastočne aj niektorých predmetov dennej potreby a nástrojov, ako napríklad praslenov. Na rozdiel od mužských 

hrobov, na archeologickú identifikáciu hrobov žien je postačujúci aj menší súbor nálezov v ich inventári, než je 

to v prípade mužských jedincov. Tí sú obvykle archeologicky spoľahlivo postrehnuteľní iba za predpokladu, ak 

ich inventár pozostával z početných drobných predmetov. A na drobné predmety bohatý hrobový inventár zna-

mená aj vyššiu hodnotu indexu Socistat – celkový.  
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Obr. 253 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 

hodnôt indexu Socistat – celkový vo vzťahu k typu hrobu 

  

Obr. 254 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 

hodnôt indexu Socistat – celkový vo vzťahu k typu hrobu 
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Obr. 255 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 

hodnôt indexu Socistat – celkový vo vzťahu k pohlaviu je-

dincov (archeologické určenie) 

  

Obr. 256 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 

hodnôt indexu Socistat – celkový vo vzťahu k pohlaviu je-

dincov (archeologické určenie)  

 
Výsledky kvantitatívneho vyhodnotenia antropologicky určených hrobov sa na oboch pohrebiskách zhodujú 

pri hodnotách od 0 do 60 (obr. 257, 258). Pomer žien k mužom je v skupine hrobov bez inventára vyvážený a naj-

početnejšie sú opäť hroby dospelých jedincov bez určeného pohlavia. Zaujímavá je iba absencia hrobov nedospe-

lých jedincov s nulovou hodnotou daného indexu na pohrebisku Chotín IB. Pri kumulovanej hodnote 21 – 40 

registrujeme na oboch pohrebiskách miernu prevahu ženských hrobov nad mužskými a ich výlučné zastúpenie 

v nasledujúcej kumulovanej hodnote. Zatiaľ čo v IB sú pri najvyšších hodnotách doložené len mužské hroby, 
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v IA zaznamenávame vyrovnaný pomer nielen dospelých ženských a mužských, ale aj juvenilných jedincov. Hoci 

biologický vek pochovaných jedincov, ako sa zdá, nemal vplyv na výslednú hodnotu indexu Socistat – celkový, 

čo môže súvisieť aj s nie celkom presnými určeniami veku väčšiny jedincov zo strany antropológa, tak na po-

hrebisku Chotín IA všetky ženy s hodnotami vyššími než 60 boli vo veku maturus alebo senilis. Aj keď skupina 

takýchto hrobov je na spoľahlivé a zovšeobecňujúce konštatovania príliš malá (štyri hroby), zdá sa, že minimálne 

pri ženách boli vyššie hodnoty indexu Socistat späté so staršími jedincami.  
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Obr. 257 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 

hodnôt indexu Socistat – celkový vo vzťahu k pohlaviu  

a veku jedincov (antropologické určenie) 

  

Obr. 258 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 

hodnôt indexu Socistat – celkový vo vzťahu k pohlaviu  

a veku jedincov (antropologické určenie)  

 

Vzájomné porovnanie jednotlivých hodnôt čiastkových indexov, čiže Socistat – keramika a Socistat – drobné 

predmety na oboch pohrebiskách nepotvrdilo hypotézu, že vyššia hodnota jedného z uvedených čiastkových 

indexov znamená aj vyššiu hodnotu druhého z čiastkových indexov.  

Pri výpočtoch indexu Socistat – celkový treba zodpovedať otázku, do akej miery hodnoty jednotlivých typov 

nálezov, sprostredkované týmto indexom, môžu odrážať ich skutočnú hodnotu. Ak pri jednotlivých typoch pred-

metov navzájom porovnáme hodnoty, ktoré tieto nadobudli pri výpočte indexu zriedkavosti výskytu a indexu  

Socistat – celkový, potom môžeme konštatovať nasledujúce.  

V Chotíne IA najvyššie hodnoty zriedkavosti dosiahli predovšetkým zbrane, s výnimkou hrotov šípov, konský 

postroj, zrkadlá a britvy, spony, kovové závesky, nášivky z drahých kovov, kovové koráliky a zlaté krúžky, kostené 

valcovité predmety, tak aj niektoré predmety dennej potreby a nástroje, ako napríklad ihly, kamenné brúsiky a ka-

menné drvidlá/hladidlá. Vysoké hodnoty indexu Socistat – celkový však vykazovala len časť z nich, a to niektoré 

typy zbraní (hroty kopijí a tulce na šípy), konský postroj, britvy, spony, kovové závesky, zlaté krúžky, kostené 

valcovité predmety (pravdepodobne schránky na uchovávanie kozmetických prípravkov), ihly a kamenné drvid-

lá/hladidlá. Zaujímavé je, že zrkadlá tu dosiahli veľmi nízku hodnotu, dokonca nižšiu než prasleny. Naopak, vyššiu 

hodnotu indexu Socistat – celkový malo aj niekoľko typov drobných predmetov s pomerne nízkou hodnotou zried-

kavosti výskytu, ako schránky mäkkýšov z rodu Cypraea a Unio či kostené závesky v podobe zvieracích zubov 

a kančích klov. V princípe však môžeme konštatovať, že väčšina drobných nálezov s vyšším indexom zriedka-

vosti vykazuje aj vyššie hodnoty indexu Socistat – celkový, a tak môže byť považovaná za istý atribút vyššieho 

sociálneho statusu pochovaného jedinca.  

Situácia v Chotíne IB sa trochu líši od zistení pre pohrebisko Chotín IA. Jednak tu v inventári hrobov nie sú 

zastúpené viaceré typy drobných predmetov, ako napríklad hroty kopijí, súčasti šupinových pancierov, kostené 

závesky, predmety z drahých kovov, spony, ihly či zubadlá, jednak časť predmetov, spoločných pre obe pohrebi-

ská, vykazuje iné hodnoty či indexu zriedkavosti, alebo indexu Socistat – celkový (napríklad hroty šípov, ihlice, 

kamenné úštepy/silicity, súčasti konských postrojov, britvy), jednak medzi isté ukazovatele vyššieho sociálneho 

postavenia jedinca sem môžeme zaradiť aj iné typy artefaktov než v IA (napríklad schránky mäkkýšov z rodu  

Cypraea).  

Vzájomná komparácia hodnôt zriedkavosti výskytu a indexu Socistat – celkový pri keramike priniesla podobné 

výsledky ako pri drobných predmetoch. V Chotíne IA sú obe hodnoty indexov vysoké len pri krčahoch vyrobe-

ných na kruhu a pri džbánoch a malých amforkách vyrobených v rukách, zatiaľ čo ostatné keramické tvary s vy-

sokou hodnotou zriedkavosti dosiahli buď priemerné, alebo veľmi nízke hodnoty indexu Socistat – celkový. Ako 
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príklad môžeme uviesť rebrovanú cistu z detského kostrového hrobu 188/54, ktorá pri indexe Socistat – celkový 

dosiahla najnižšiu hodnotu spomedzi všetkých keramických typov. Podobne ako pri drobných predmetoch, aj ty-

pologická škála keramiky je v Chotíne IB v porovnaní s IB menej variabilná. Avšak väčšina keramických tvarov 

s vysokou hodnotou zriedkavosti výskytu nadobudla aj vysoké hodnoty indexu Socistat – celkový. Týka sa to 

najmä domácich tvarov keramiky ako džbánov či váz vyrobených na kruhu. Keďže vysoké hodnoty zriedkavosti 

výskytu nielen keramiky, ale aj drobných predmetov mohli byť na rozdiel od hodnôt indexu Socistat – celkový 

podmienené nielen vysokým sociálnym postavením pochovaného jedinca, ale tiež ďalšími faktormi, ako naprí-

klad chronologickými či cudzími kultúrnymi vplyvmi, považovať index zriedkavosti za smerodajný pri analýze 

sociálnych aspektov sa nám javí ako nie príliš vhodné. Naopak, hodnoty indexu Socistat – celkový sprostredko-

vané pre jednotlivé keramické, kovové či z iných materiálov vyrobené súčasti hrobového inventára môžu byť pri 

prevažnej väčšine, hoci nie pri všetkých nami definovaných typoch artefaktov pomerne spoľahlivým ukazovate-

ľom sociálneho statusu jedinca. 

Vzájomné porovnanie hodnôt indexu Socistat – celkový s dosiahnutými hodnotami celkového sociálneho in-

dexu ukázalo výraznejšiu koreláciu iba na pohrebisku Chotín IA. V skupine hrobov s hodnotou indexu Socistat – 

celkový vyššou než 40 nadobudli všetky žiarové hroby pri oboch indexoch buď rovnaké hodnoty, alebo hodnota 

sociálneho indexu bola len o niečo vyššia než hodnota indexu Socistat, ale vždy patrila do tej istej kumulovanej 

hodnoty. Pri kostrových hroboch, naopak, boli obe hodnoty buď rovnaké, alebo jedna z nich bola nižšia, avšak aj 

v takom prípade obe patrili do tej istej kumulovanej hodnoty. Ako príklad možno uviesť kostrový hrob 120/53 

síce s maximálnou možnou hodnotou indexu Socistat – celkový, ale s nižšou hodnotou celkového sociálneho in-

dexu (85). Zaujímavé je tiež zistenie, že až na nepatrné výnimky aj pri hodnotách indexu Socistat – celkový nižších 

ako 41 obe hodnoty indexov patrili do tej istej kumulovanej hodnoty. Na pohrebisku Chotín IB však vzájomný 

súvis medzi oboma sledovanými indexmi nie až taký preukazný, ako je to v Chotíne IA, pretože rozdiely medzi 

dosiahnutými hodnotami oboch indexov sú tu výrazné. Väčšina hrobov nadobudla oveľa nižšie hodnoty indexu 

Socistat – celkový, než celkového sociálneho indexu, pričom rozdiel mohol byť až trojnásobný (napríklad kos-

trový hrob 44/61).  

Zhrnutie: Na základe uvedených zistení sa zdá, že minimálne na pohrebisku Chotín IA vďaka preukázateľnej 

súvislosti hodnôt indexu Socistat – celkový s hodnotami celkového sociálneho indexu môžeme aj pomocou hodnôt 

tohto indexu pomerne spoľahlivo odlíšiť hrobové celky s jednoduchou výbavou od hrobov s bohatým inventárom,  

a to aj bez toho, aby sme si pritom vypomáhali ďalšími čiastkovými sociálnymi indexmi.  

7.3.13. Sociálny index – celkový 

Metóda: Pri výpočte celkového sociálneho indexu sme na chotínskych pohrebiskách vychádzali z výsledkov 

kvantitatívnych analýz všetkých hodnotených čiastkových sociálnych indexov. Pri zahrnutí toho-ktorého čiastko-

vého indexu do výpočtov hodnôt celkového sociálneho indexu sme v prvom rade prihliadali na to, či jeho analýza 

vo vzťahu k sociálnemu aspektu priniesla alebo nepriniesla na oboch sledovaných pohrebiskách jasne preukáza-

teľné výsledky. Konečná hodnota celkového sociálneho indexu pre konkrétny hrob tak zodpovedá súčtu hodnôt 

nasledujúcich indexov: index keramika celkový (0 – 100), index počet drobných predmetov (0 – 100), index 

kategórie nálezov (0 – 100), index materiál (0 – 100) a index Socistat – celkový (0 – 100). Hodnoty jednotlivých 

čiastkových indexov spolu s celkovým sociálnym indexom sú pre pohrebisko Chotín IA zhrnuté v tabele 3 a pre 

pohrebisko Chotín IB v tabele 4.  

Databáza: 370 jedincov na pohrebisku Chotín IA (z toho 118 pochovaných žiarovo a 252 kostrovo), 96 jedincov 

na pohrebisku IB (z toho 33 pochovaných žiarovo, 62 kostrovo a v prípade jedného hrobu nebolo možné určiť  

typ).  

Problémy s databázou: Keďže hodnota celkového sociálneho indexu sa odvíja výlučne od hodnôt uvedených 

čiastkových indexov použitých pri jeho výpočte, z celkovej analýzy sme tak vylúčili tie hrobové celky, v prípade 

ktorých sme nemohli na základe rôznych nejasností vyčísliť hodnoty všetkých čiastkových indexov. Z pohrebiska 

Chotín IA sme tak do vyhodnotení nezahrnuli žiarové hroby 5/52, 70/53, 78/53 a 79/54, kostrové dvojhroby 11a, 

b/52 a 35a, b/52, kostrové trojhroby 167a, b, c/53 a 170a, b, c/53, ako ani birituálny dvojhrob 248a, b/54. V Chotíne 

IB sa uvedené týka iba birituálneho dvojhrobu 16a, b/61 a kostrového dvojhrobu 88a, b/62.  

Výsledky a diskusia: V Chotíne IA z 370 jedincov zahrnutých do celkovej analýzy 67 z nich dosiahlo nulovú 

hodnotu celkového sociálneho indexu, čo na pohrebisku predstavuje 18,1 %. Takmer identický percentuálny po-

diel hrobov s najnižšou možnou hodnotou daného indexu (17,7 %) sa zistil aj v Chotíne IB, kde sedemnásť hro-

bov z celkovo 96 neobsahovalo žiadne nálezy. Pokiaľ sa vo výbave hrobu vyskytli nálezy, tak hodnoty daného 

indexu sa pohybovali v Chotíne IA od 38 do 438, resp. v prepočte od 9 do 100 (obr. 259) a v Chotíne IB od 47 

do 409, čiže v prepočte od 11 do 100 (obr. 260). Zatiaľ čo priemerná hodnota celkového sociálneho indexu pre 
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Chotín IA bola vyčíslená na 21,0, pre Chotín IB táto bola vyššia, konkrétne 26,8. Rozdiely medzi oboma pohre-

biskami sme zistili aj pri percentuálnej početnosti hrobov v jednotlivých kumulovaných hodnotách. V Chotíne 

IA najviac hrobov bolo zastúpených v kumulovanej hodnote 1 – 20, v Chotíne IB, naopak, v kumulovanej hod-

note 21 – 40 (obr. 261, 262). Zároveň podiel hrobov s hodnotou od 41 a viac je tu nepatrne vyšší než v IA. Zdá 

sa, že v Chotíne IB patrilo k vyššej strednej a k najbohatšej vrstve viacej jedincov než v Chotíne IA, kde takmer 

tretina všetkých hrobov prináleží kategórii priemerne vybavených hrobov.  
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Obr. 259 Chotín IA. Zastúpenie hodnôt celkového sociálneho 

indexu, vyjadrené v absolútnych číslach 

  

Obr. 260 Chotín IB. Zastúpenie hodnôt celkového sociálneho 

indexu, vyjadrené v absolútnych číslach 
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Obr. 261 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie kumulova-

ných hodnôt celkového sociálneho indexu 

  

Obr. 262 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie kumulova-

ných hodnôt celkového sociálneho indexu 

 

Isté rozdiely medzi oboma pohrebiskami sú zreteľné aj v prípade, že dosiahnuté hodnoty celkového sociálneho 

indexu podrobíme analýze vo vzťahu k typu hrobu. V Chotíne IA kostrové hroby jasne dominujú tak v najnižšej, 

ako aj v najvyššej možnej hodnote daného indexu, kde majú dokonca výhradné zastúpenie. V hodnotách medzi 

nimi síce pozorujeme podiel žiarových hrobov o niečo vyšší než hrobov kostrových, ale celkovo je pomer oboch 

typov hrobov vyvážený (obr. 263). Celkovo je však v skupine najbohatších hrobov s hodnotou sociálneho indexu 

vyššou než 60 zastúpených viacej hrobov kostrových než žiarových. Aj v Chotíne IB pozorujeme pri nulovej  

a maximálnej hodnote sociálneho indexu tú istú situáciu ako v IA. Zatiaľ čo medzi jednoducho a priemerne vyba-

venými hrobmi sú častejšie doložené hroby žiarové, vo vyšších kategóriách opäť výrazne prevažujú kostrové hroby 

(obr. 264).  

Analýza hodnôt celkového sociálneho indexu vo vzťahu k archeologicky určeným jedincom ukázala na cho-

tínskych pohrebiskách nasledujúce (obr. 265, 266). Keďže na archeologickú identifikáciu pohlavia pochovaných 

jedincov je potrebný istý počet preukázateľných nálezov – mužských či ženských atribútov v ich hrobovom 
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inventári, potom neurčení jedinci sú pochopiteľne najpočetnejšie zastúpení jednak v nulovej, ako aj v najnižšej 

kumulovanej hodnote 1 – 20, čiže v skupine jednoducho vybavených hrobov. V danej súvislosti sa v Chotíne IB 

ako zaujímavý javí takmer identický percentuálny podiel týchto jedincov medzi hrobmi tak bez inventára, ako aj 

s priemernou výbavou. Pri mužských a ženských hroboch sú na oboch pohrebiskách isté rozdiely viditeľné až pri 

hodnotách sociálneho indexu vyšších ako 21. Kým v Chotíne IA s výnimkou hodnôt od 81 do 100, ktoré dosiahli 

len hroby mužov, nezaznamenávame percentuálnu prevahu v prospech jedného či druhého pohlavia, v IB, naopak, 

v priemerne vybavených hroboch výraznejšie prevažujú hroby žien nad hrobmi mužov a pri hodnote od 41 do 60 

dosiahol počet mužských hrobov v porovnaní so ženskými takmer dvojnásobnú hodnotu. V najvyššej kumulova-

nej hodnote však nie sú doložené žiadne hroby. Uvedené zistenia do istej miery nie sú ničím prekvapujúce. Jed-

nak je na oboch pohrebiskách počet spoľahlivo archeologicky identifikovaných mužských jedincov takmer dvoj-

násobne nižší než ženských, jednak sa v hroboch týchto mužov obvykle vyskytol početný inventár, vďaka kto-

rému títo nadobúdajú aj vysoké hodnoty sociálneho indexu.  
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Obr. 263 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 

hodnôt celkového sociálneho indexu vo vzťahu k typu hrobu 

  

Obr. 264 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 

hodnôt celkového sociálneho indexu vo vzťahu k typu hrobu 
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Obr. 265 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie kumulova-

ných hodnôt celkového sociálneho indexu vo vzťahu k po-

hlaviu jedincov (archeologické určenie) 

  

Obr. 266 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie kumulova-

ných hodnôt celkového sociálneho indexu vo vzťahu k po-

hlaviu jedincov (archeologické určenie)  

 
Výsledky vyhodnotenia hodnôt sociálneho indexu vo vzťahu k antropologicky určeným jedincom sa minimálne  

v Chotíne IA čiastočne líšia od zistení, ku ktorým sme dospeli na základe analýzy hodnôt zo skupiny archeologicky 

určených hrobov. S výnimkou dospelých jedincov bez určenia pohlavia tu zaznamenávame takmer vyvážený 

pomer jednak dospelých jedincov mužského a ženského pohlavia, jednak detí a mladistvých v kategórii hrobov 

bez inventára, v jednoducho a v priemerne vybavených hroboch. Zatiaľ čo v kumulovanej hodnote 41 – 60, ktorá 



351 

zodpovedá vyššej strednej vrstve, je počet hrobov dospelých žien viac než dvojnásobne vyšší ako hrobov ich muž-

ských rovesníkov, v najbohatších hroboch je pomer oboch pohlaví takmer vyrovnaný (obr. 267). V Chotíne IB 

opäť pozorujeme isté odlišnosti s Chotínom IA. Počet dospelých jedincov bez určenia pohlavia je v skupine hrobov 

bez inventára a tiež v jednoducho vybavených hroboch výrazne vyšší než v skupine dospelých žien a mužov. 

Naopak, zreteľnú prevahu detí a mladistvých zaznamenávame v kumulovaných hodnotách 1 – 20 a 21 – 40. 

V poslednej z uvedených hodnôt je pomer žien a mužov, ako aj nedospelých jedincov prekvapujúco vyvážený. 

Zatiaľ čo počet žien je v skupine hrobov z vyššej strednej vrstvy (41 – 60) viac než dvojnásobne vyšší ako počet 

mužov, v najvyššej kumulovanej hodnote sú doložené výlučne len mužské hroby a celkovo je percentuálne za-

stúpenie mužov v skupine najbohatších hrobov vyššie ako žien (obr. 268).  
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Obr. 267 Chotín IA. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 

hodnôt celkového sociálneho indexu vo vzťahu k pohlaviu 

a veku jedincov (antropologické určenie) 

  

Obr. 268 Chotín IB. Percentuálne zastúpenie kumulovaných 

hodnôt celkového sociálneho indexu vo vzťahu k pohlaviu 

a veku jedincov (antropologické určenie) 

 
V materiálnej náplni vekerzugskej kultúry sú zreteľne postrehnuteľné intenzívne kontakty jej nositeľov so su-

sednými archeologickými kultúrami, a to predovšetkým so severopontsko-kaukazským regiónom, s kultúrami  

a kultúrnymi skupinami východohalštatského prostredia a s územím centrálneho a východného Balkánu. Predmety 

cudzej proveniencie sú doložené aj na chotínskych pohrebiskách, z nich najpočetnejšie zastúpené sú tu nálezy tzv. 

východného typu, predovšetkým militáriá a súčasti konských postrojov. V menšej miere sa v niektorých, najmä 

v ženských hroboch vyskytli nálezy pochádzajúce z prostredia halštatskej kultúry, predovšetkým určité keramické 

tvary, šperk a súčasti odevu. Ak sa pokúsime dať do súvisu výskyt týchto nálezov v hroboch s hodnotou ich cel-

kového sociálneho indexu, je viac než zrejmé, že väčšina hrobov s predmetmi tzv. východného typu patrí do ka-

tegórie najbohatších hrobov, v oveľa menšej miere sú tieto hroby zastúpené aj vo vyššej strednej vrstve. Ako prí-

klad tu môžeme uviesť žiarový, pravdepodobne ženský hrob 76/53 z Chotína IA, ktorého inventár okrem nálezov 

typických pre vekerzugskú kultúru pozostával aj z bimetalického zrkadla východného typu (tab. 92: 1 – 11). Hrob 

patrí na základe dosiahnutej hodnoty celkového indexu k vyššej strednej vrstve. V prípade hrobov s predmetmi 

tzv. západného, resp. halštatského typu nie je situácia taká jednoznačná ako pri nálezoch tzv. východného typu. 

Zdá sa, že väčšina hrobov s keramikou či šperkom a spínadlami odevu, ktoré majú svoje analógie vo východo-

halštatskom prostredí, patrí do kategórie priemerne vybavených hrobov. Výnimkou je napríklad kostrový hrob 

dospelej ženy 2/52 z Chotína IA, v ktorého inventári sa našiel bronzový košíčkovitý závesok v kombinácii s tromi 

schránkami mäkkýšov z rodu Cypraea (tab. 36: 9 – 12). Hrob na danom pohrebisku patrí na základe dosiahnutej 

hodnoty celkového sociálneho indexu k najbohatším.  

7.4. ÚVAHY O SOCIÁLNEJ ŠTRUKTÚRE KOMUNITY POCHOVÁVAJÚCEJ  
NA CHOTÍNSKYCH POHREBISKÁCH  
(pokus o rekonštrukciu vertikálnej štruktúry miestnej spoločnosti)  

Pohrebiská ako jeden zo základných prameňov poznania spoločenskej a sociálnej štruktúry pravekých a pro-

tohistorických spoločností nám na základe archeologicky zachytiteľných prvkov pohrebného rítu umožňujú re-
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konštruovať vertikálnu štruktúru spoločností, pochovávajúcich svojich členov na jednotlivých pohrebiskách. Pri 

rekonštrukcii vertikálnej štruktúry miestnej spoločnosti na základe konkrétnej pohrebiskovej lokality tu vychá-

dzame najmä z predpokladu, že určitý prístup jednotlivca k pohrebným rituálom v danej komunite úzko súvisel  

s jeho sociálnym a spoločenským postavením. Informácie o rozdielnom prístupe k pochovaným jedincom v rámci 

istej komunity nám poskytujú predovšetkým dva prvky, a to hrobový inventár, ako aj rozmery a vonkajšie a vnú-

torné úpravy hrobových jám. Pomerne precízne a na značne vysokej odbornej úrovni zdokumentované a komplex-

ne preskúmané chotínske pohrebiská s početnými uzatvorenými nálezovými celkami nám umožňujú realizáciou 

štatistických výpočtov jednotlivých sociálnych indexov sprostredkovať istý obraz o sociálnom rozvrstvení spo-

ločnosti, ktorá nám obe pohrebiská zanechala. Každý z hrobov na analyzovaných pohrebiskách tak nadobudol 

konkrétnu, číselne vyjadrenú hodnotu celkového sociálneho indexu. K tomu, aby sme mohli kvantitatívne a kva-

litatívne zloženie hrobovej výbavy, príp. špecifiká úpravy a rozmery hrobových jám interpretovať vo vzťahu  

k sociálnemu statusu jedinca, boli jednotlivé hroby s určitými hodnotami sociálneho indexu, s výnimkou samo-

statne posudzovanej nulovej hodnoty, zahrnuté do tzv. kumulovaných hodnôt 1 – 20, 21 – 40, 41 – 60, 61 – 80 

a 81 – 100. Uvedené kumulované hodnoty boli následne priradené piatim základným skupinám hrobov, ktoré 

zodpovedajú jednotlivým „sociálnym“ vrstvám miestnej vekerzugskej komunity. Členenie do piatich skupín, zod-

povedajúcim istej sociálnej stratifikácii spoločnosti na chotínskych pohrebiskách, ktoré uvádzame ďalej, vychá-

dza výlučne zo štatistických výsledkov vyhodnotení tak čiastkových, ako aj celkového sociálneho indexu. Hroby 

s hodnotou sociálneho indexu v rozpätí od 61 do 100 sú v podmienkach oboch pohrebísk považované za najbo-

hatšie, pričom niektorí jedinci s hodnotou vyššou než 80 pravdepodobne stáli až na samom vrchole spoločensko-

sociálnej hierarchie miestnej komunity. Vyššej strednej vrstve zodpovedajú hroby s hodnotami sociálneho indexu 

od 41 do 60. Zatiaľ čo priemerne vybavené hroby dosiahli hodnoty celkového sociálneho indexu od 21 do 40, 

jednoducho vybavené hroby iba v rozpätí od 1 do 20. Hroby bez inventára pri sociálnom indexe, prirodzene, na-

dobudli nulovú hodnotu.  

Tu však treba zdôrazniť, že pri zaradení toho-ktorého hrobu do konkrétnej z piatich „sociálnych“ vrstiev nie 

je možné striktne sa pridržiavať iba hodnoty sociálneho indexu, ktorú posudzovaný hrob nadobudol, ale je nutné 

brať do úvahy aj celkový charakter jeho hrobovej výbavy, čiže kvalitu a kvantitu hrobových príloh. Uvedené sa 

týka najmä tých hrobov, ktorých sociálny index dosiahol hodnotu na pomedzí hodnôt dvoch „sociálnych“ skupín. 

Pri opise charakteristík hrobov z jednotlivých „sociálnych“ vrstiev sme do výberu hodnotiacich znakov okrem 

charakteru inventára ďalej zaradili prípadnú vnútornú úpravu a rozmery hrobovej jamy a polohu hrobu v rámci po-

hrebiska. Pri všetkých troch hodnotiacich znakoch vychádzame zo základného predpokladu, že významní jedinci 

sa od ostatných členov komunity odlišovali rozmanitosťou, početnosťou, špecifickosťou alebo ojedinelosťou súčas-

tí hrobovej výbavy, v ktorej boli zastúpené predmety s istým symbolickým významom, v miestnych podmienkach 

špeciálnou úpravou hrobovej jamy, umocnenou aj jej nadpriemernými metrickými znakmi a prípadne osobitnou 

polohou v rámci plochy pohrebiska (Kozubová, 2008, 75). Tieto hodnotiace znaky však môžeme zaradiť medzi 

hmotné, archeologicky zachytiteľné prejavy pohrebného rítu, avšak sociálne postavenie pochovaných jedincov 

môžu dokumentovať aj predmety z organických, archeologicky často nepostrehnuteľných materiálov, ako napríklad 

z importovaných tkanín, z dreva, kosti či zo slonoviny (ibidem, 78). Ako poukázal E. Krekovič, informácie 

o sociálnom postavení jednotlivca nám na pohrebisku môžu sprostredkovať aj údaje o spôsobe jeho pochovania, 

keď v rámci inhumácie na osobitný sociálny status môže ukazovať tak poloha tela pochovaného, ako aj jeho špe-

ciálna úprava napríklad v podobe balzamovania (Krekovič, 2005, 10). Žiaľ, stav antropologického materiálu , 

ktorý máme pre potreby analýzy na chotínskych pohrebiskách k dispozícii, nám uvedené javy sledovať neumož-

ňuje, podobne ako aj vplyv veku jedinca na jeho sociálny status. Pri pomenovaní jednotlivých „sociálnych“ vrstiev 

na chotínskych pohrebiskách sme vychádzali z označení piatich skupín hrobov tak, ako to pre pohrebisko kalen-

derberskej skupiny v Statzendorfe v rámci tzv. pyramidálneho modelu sociálnej štruktúry navrhla K. C. Rebay 

(2006, 241 nn.).  

7.4.1. Vrchol pyramídy – najbohatšie ženské a mužské hroby 

Na základe dosiahnutých hodnôt celkového sociálneho indexu najbohatšími sú v Chotíne IA kostrový hrob 

220/54 a v Chotíne IB kostrový hrob 49/61, ktorých celkový sociálny index nadobudol hodnotu 100. V  oboch 

prípadoch však ide o hroby, v ktorých kostrové pozostatky pochovaných jedincov neboli nájdené v pôvodnej 

polohe, ale boli rozhádzané po dne hrobovej jamy spolu s nálezmi, čo autora výskumu M. Dušeka viedlo k dom-

nienke o možnom porušení, príp. vykradnutí týchto hrobov (nálezové správy č. 523/59 a 756/67). Ak by sa daný 

predpoklad ukázal ako správny, potom nemôžeme vylúčiť ani možnosť ich neúplnej hrobovej výbavy. Žiaľ, in-

formácie obsiahnuté v nálezových správach túto domnienku nemôžu spoľahlivo ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Ako 

však ukázali výsledky analýzy zloženia hrobového inventára, tento môžeme v prípade oboch hrobov považovať 
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za kompletný a sekundárne porušenie minimálne pri hrobe 49/61 tak malo pravdepodobne rituálny charakter 

(pozri podkapitolu 6.2.). Kým v kostrovom hrobe 220/54 bol pochovaný mladistvý jedinec pravdepodobne muž-

ského pohlavia, jedinca z kostrového hrobu 49/61 antropológ určil ako dospelého muža vo veku adultus – maturus. 

Pri oboch hroboch môžeme konštatovať značné podobnosti v zložení ich inventára. Tvorili ho jednak zbrane,  

ako aj súčasti konských postrojov, príp. výstroj jazdca. Zatiaľ čo v hrobe 220/54 typologicky rozmanitejším bol 

konský postroj, v hrobe 49/61, naopak, zbrane. Na základe prítomnosti uvedených kategórií nálezov môžeme  

oboch jedincov považovať za bojovníkov – jazdcov. Konský postroj v hrobe 220/54, ktorý pozostával zo železného 

zubadla, bronzovej prevliečky s dvoma uškami a zo štyroch prevliečok remeňov ohlávky zo zubov medveďa,
385

 

môžeme v podmienkach daného pohrebiska považovať za jeden z najkompletnejších a zároveň aj typologicky 

najrozmanitejších (tab. 75: 25, 76: 1, 3 – 6). Identita bojovníka – jazdca v hrobe 49/61 bola pravdepodobne sym-

bolicky zdôraznená iba prítomnosťou jedinečných súčastí rúčok nagajok v podobe dvoch geometricky zdobených 

dutých valcovitých predmetov, a ako sa zdá aj kostí koňa (tab. 103: 1, 2).
386

 Tieto boli deponované medzi rozhá-

dzané kostrové zvyšky ľudského jedinca, avšak z terénnej dokumentácie nie je jasné, či svedčia o spolupochova-

nom koňovi, alebo ide iba o doklad vo vekerzugskej kultúre zriedkavých mäsitých prídavkov.
387

 Zistenie, že pri 

hroboch s nagajkami ide o hroby jedincov s osobitným sociálnym postavením, potvrdzujú aj pozorovania z iných 

lokalít vekerzugskej kultúry (Kozubová, 2008, 76, 78). Výzbroj muža z hrobu 49/61 pozostávala zo železného 

čakana a až z dvanástich bronzových hrotov šípov, čiže z kombinácie diaľkových a úderových zbraní (tab. 102: 

4 – 12). Na základe pozorovaní z ostatných pohrebísk vekerzugskej kultúry je zrejmý súvis medzi počtom hrotov 

šípov a sociálnym statusom pochovaného jedinca, pretože tieto vo väčšom počte nachádzame iba v mimoriadne 

bohatých hroboch dospelých mužov (ibidem, 75). Naopak, skôr na symbolické zastúpenie zbrane v hrobe pouka-

zujú iba dva bronzové hroty šípov v hrobe juvenilného jedinca, ktoré tu zároveň boli jediným typov zbrane (tab. 

75: 27, 28). Isté rozdiely medzi oboma hrobmi môžeme pozorovať v prítomnosti predovšetkým keramických príloh 

v ich inventári. Zatiaľ čo v hrobe 220/54 sa vyskytli až štyri celé nádoby troch funkčných typov, z toho dve boli 

vyrobené na kruhu (misa a džbánok; tab. 75: 1, 2, 6, 12), keramický inventár hrobu 49/61 tvorili iba črepy z troch 

nádob dvoch funkčných typov, vrátane črepov misy vyrobenej na kruhu (tab. 102: 1 – 3). Počet keramických nádob 

vyšší než tri je tu pomerne zriedkavý a v podmienkach oboch pohrebísk tak môže naznačovať vyššie spoločenské 

postavenie jedinca. Osobitný status mladistvého z hrobu 220/54 zdôrazňuje aj prítomnosť toaletného predmetu – 

dvojdielnej britvy v jeho inventári a ozdôb hrdla v podobe niekoľkých korálikov zo skla, keramickej hmoty a jan-

táru (tab. 75: 3 – 5, 7, 10, 11, 13 – 16), ktoré sú v mužských hroboch vo väčšom počte (5 a viac) a v uvedenej 

kombinácii materiálov doložené len výnimočne (pozri kapitolu 5). Hoci dvojdielne britvy nie sú, ako ukázali  

výsledky kvantitatívnej analýzy, na oboch pohrebiskách zastúpené výlučne len v najbohatších hroboch a zdá sa, 

že sú charakteristické skôr pre hroby mužov z vyššej strednej vrstvy, vždy však ide o dospelých jedincov a nie  

o mladistvých. Na pohrebisku Chotín IA patria britvy medzi predmety s najvyššou hodnotou indexu Socistat – 

celkový (hodnota 11). Garnitúra predmetov dennej potreby v poslednom spomenutom hrobe pozostávala iba zo 

železného noža, čo nie je pri mladistvých jedincoch ničím neobvyklé, zatiaľ čo v hrobe 49/61 zo železného noža, 

železného šidla a kamenného brúsika so závesným otvorom (tab. 103: 7, 8, 10). Výnimočný sociálny status oboch 

jedincov je zrejmý nielen na základe kvantitatívneho a kvalitatívneho zloženia ich hrobového inventára, ale aj na 

základe ich hrobových jám. V hrobe 49/61 síce nie je doložená špeciálna vnútorná úprava interiéru hrobu s pou-

žitím kameňa či dreva, ale nadpriemerné rozmery hrobovej jamy na dôvažok štvorcovej pôdorysnej dispozície sú 

v podmienkach daného pohrebiska výnimočné (pozri podkapitolu 6.3.2.2.). Zaujímavé je zistenie, že aj na iných 

pohrebiskách vekerzugskej kultúry sú hrobové jamy s nadštandardnými metrickými údajmi, predovšetkým so  

značnou dĺžkou a šírkou, ako aj so štvorcovou pôdorysnou formou, umocnené aj neobvyklou hrobovou výbavou 

príznačné najmä pre jedincov s vysokým sociálnym postavením (Galántha, 1986, 71; Kozubová, 2008, 76). Aj 

hrob juvenilného jedinca 220/54 sa vyznačoval nadpriemernými rozmermi jamy oválneho tvaru, ktorý je na tomto 

pohrebisku síce najčastejšie zastúpeným tvarom jám kostrových hrobov, ale v jeho prípade sú tu doložené tiež 

zvyšky špeciálnej hlinenej úpravy interiéru jamy v podobe pásov žltého ílu, lemujúcich jej vnútorné okraje. Tu 

však treba zdôrazniť, že samotná prítomnosť tejto neobvyklej konštrukcie hrobu neznamená automaticky aj vysoké 

sociálne postavenie pochovaného jedinca, pretože táto je zachytená aj v hroboch s nižšími hodnotami celkového 

sociálneho indexu, najmä tých s priemernou výbavou.  

                                                                 
385 Nie vždy možno prítomnosť medvedích zubov či kančích klov s prevŕtaným otvorom v inventári hrobu spoľahlivo spájať 

so súčasťami konského postroja, najmä ak sa v danom hrobe nevyskytli žiadne predmety späté s jazdectvom. Zdá sa tak, 
že v niektorých prípadoch išlo pravdepodobne o predmety s osobitným symbolickým významom.  

386 Či v prípade malého bronzového zatvoreného plochého krúžku so štyrmi pravidelne rozmiestnenými malými otvormi (tab. 
103: 4) a masívneho liateho bronzového zatvoreného krúžku s výčnelkom po odlievaní (tab. 103: 6) ide o vodiace krúžky, 
ktoré by tak tiež mohli symbolicky nahrádzať súčasti konského postoja, zostáva zatiaľ otvorené (Kozubová, 2008, 75 n.).

387 V nálezovej správe k pohrebisku (č. 523/59) je v antropologickom posudku Dr. M. Prokopca len uvedená poznámka o prí-
tomnosti piatich konských rebier v inventári hrobu. 
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Zatiaľ čo v Chotíne IA spomedzi mužských hrobov hodnotu celkového sociálneho indexu vyššiu než 80 na-

dobudli ešte dva hroby, konkrétne kostrové hroby 120/53 a 269/54, v Chotíne IB je už spomínaný kostrový hrob 

49/61 jediný v tejto kategórii. Prítomnosť zbraní a čiastočne aj súčastí konského postroja v ich kvantitatívne po-

četnom hrobovom inventári spája navzájom hroby 120/53 a 269/54 s hrobmi 220/54 a 49/61. Kým v hrobe 120/53 

sa železné zubadlo vyskytovalo v kombinácii s diaľkovými (šestnásť bronzových hrotov šípov, tab. 50: 4 – 19)  

a bodnými zbraňami s násadou (železný hrot kopije, tab. 50: 1), čo umožňuje podobne ako v predchádzajúcich 

dvoch prípadoch dospelého muža vo veku adultus – maturus považovať za bojovníka – jazdca, tak v hrobe 269/54 

bol na základe ôsmich bronzových hrotov šípov pravdepodobne pochovaný bojovník – pešiak (tab. 85: 13 – 20). 

Zaujímavosťou je, že v poslednom spomenutom hrobe, ktorý bol ako mužský určený iba na základe  archeolo-

gických indícií, sa vyskytol aj kruhový šperk v podobe bronzového, samostatne noseného náramku a dve hlinené 

pečatidlá, ktoré sú na chotínskych pohrebiskách doložené takmer výlučne len v hroboch dospelých žien (tab. 85: 8, 

12). Aj výskyt náramkov v hroboch dospelých mužov je v podmienkach oboch pohrebísk pomerne zriedkavý  

a ak bol predsa len v mužských hroboch doložený, potom výlučne iba v jednom exemplári. Okrem spomenutého 

náramku sa iné ozdoby tela či súčasti odevu v hrobe 269/54 nevyskytli. Naopak, súčasť kroja muža z hrobu 120/53 

tvorili iba ozdoby hrdla – kombinácia dvoch sklenených, štyroch hlinených a jedného jantárového korálika a uve-

dený hrob tak vykazuje značné podobnosti s hrobom mladistvého 220/54. Zaujímavá je úplná absencia pracovných 

nástrojov v hrobe 120/53, ktoré boli v hrobe 269/54 zastúpené garnitúrou štandardnou pre túto „sociálnu“ skupinu 

hrobov, pozostávajúcou zo železného noža a železného šidla (tab. 85: 7, 11, 21). Kým dĺžkové a šírkové rozmery 

oválnej jamy hrobu 120/53 môžeme v podmienkach daného pohrebiska považovať za štandardné, v prípade hrobu 

269/54, naopak, za nadpriemerné.  

Uvedené charakteristiky najbohatších mužských hrobov z chotínskych pohrebísk sa vzťahujú aj na žiarový hrob 

7/1957 zo Senca-Štrkovej kolónie a na žiarový hrob 17 z Mane. Zatiaľ čo prvý z uvedených hrobov obsahoval 

až 29 bronzových hrotov šípov v kombinácii s dlhým železných hrotom kopije, doplnených o bronzový náramok 

(tab. 119), výbava bojovníka – pešiaka z Mane pozostávala z geometricky zdobeného bronzového krížového  

kovania tulca na šípy, zo siedmich bronzových hrotov šípov, železného noža a troch rôznych keramických nádob 

(Benadik, 1983, tab. 2: 1 – 7).
388

 Keďže obe pohrebiská neboli podrobené štatistickej analýze s cieľom získať pre 

jednotlivé hrobové celky hodnoty ich celkového sociálneho indexu, tak ako v prípade chotínskych pohrebísk, 

nevieme sa spoľahlivo vyjadriť k sociálnemu postaveniu oboch mužských jedincov v rámci miestnej komunity, 

ktorá na oboch pohrebiskách pochovávala. Na pohrebisku Senec-Štrková kolónia bola odborne preskúmaná iba 

jeho malá časť, preto tu zároveň nie je možné pri vyhodnotení hrobu 7/1957 všímať si ho vo vzťahu k ostatným 

hrobom na pohrebisku.  

K najbohatším ženským hrobom nepochybne patria kostrové hroby 111/53 a 145/53 z Chotína IA, ktorých vý-

sledná hodnota celkového sociálneho indexu bola vyššia než 80 (presnejšie 82 a 85). V Chotíne IB ženské hroby 

s podobnými hodnotami doložené nie sú. Zatiaľ čo hrob staršej ženy vo veku maturus 111/53 sa z bežného rámca 

vymyká viac-menej iba početnou keramickou výbavou, v ktorej boli zastúpené štyri rôzne nádoby vyrobené  

v rukách v kombinácii s početným črepovým materiálom vyrobeným na kruhu a až päť opracovaných kamien-

kov (tab. 48), hrob taktiež staršej ženy vo veku maturus 145/53 obsahoval okrem početného keramického inven-

tára v podobe piatich nádob štyroch rôznych typov, vrátane misy vyrobenej na kruhu, v  podmienkach daného 

pohrebiska neobvykle bohatý súbor malého kruhového šperku, vrátane minimálne jedného prsteňa, ktorý bol  

kombinovaný so schránkami mäkkýšov z rodu Cypraea a s párovo nosenými bronzovými, značne deformovanými 

náramkami (tab. 56). Umiestnenie väčšieho množstva drobných hlinených korálikov pod lebkou ženy indikuje 

ich našitie na textilnú čelenku či pokrývku hlavy. Funkcia železných tyčiniek ako možných spínadiel odevu – 

ihlíc nie je na základe chýbajúcich údajov o ich polohe v hrobe vo vzťahu k pochovanej žene jasná (tab. 56: 22). 

Kroj tejto ženy sa však javí ako bohatší a na funkčné typy šperku variabilnejší než kroj ženy z hrobu 111/53, ktorý 

tvorili iba ozdoby hrdla v podobe početných sklenených, hlinených, kostených a jantárových korálikov (spolu  

47 kusov), kombinovaných s tromi bronzovými špirálkami a záveskom zo zvieracieho zubu (tab. 48: 10, 16 – 18, 

22 – 67). Zaujímavé je, že medzi ozdobami tela oboch žien neboli nájdené žiadne hadovité záušnice. V oboch  

hroboch sa našli aj hlinené prasleny, v hrobe 145/53 doplnené aj o železný nôž (tab. 48: 11, 56: 20, 21). Metrické 

parametre jám oboch hrobov patria v rámci daného pohrebiska k priemerným a jamy nevykazujú žiadne stopy po 

špeciálnej vonkajšej či vnútornej úprave. 

                                                                 
388 Z hľadiska kvantity a kvality výbavy môžeme za bohatý a neobvyklý označiť inventár aj ďalšieho žiarového hrobu na 

pohrebisku Maňa, a to hrobu 12 so zbraňami (dlhý bojový nôž pravdepodobne so železným nákončím pošvy a železným 
hrotom kopije), zvyškami dvojdielnej britvy, kamenným brúsikom so závesným otvorom a so železným dutým „korálikom“ 
(Benadik, 1983, 16 n., tab. 1: 3 – 10). Nálezy ťažkých železných a bronzových „korálikov“, ktoré naposledy v širšom geo-
grafickom kontexte podrobne vyhodnotila C. Metzner-Nebelsick (2002, 402 nn.), sú pomerne časté v hroboch privilegova-
ných mužských jedincov so zbraňami a súčasťami konských postrojov. Ich funkčné naznačenie je nejasné (Studeníková, 
2005, 379).  
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Do kategórie najbohatších hrobov sme zaradili aj tie hrobové celky, ktorých výsledná hodnota celkového so-

ciálneho indexu sa pohybovala v rozpätí od 61 do 80. A práve v tejto skupine sú okrem kostrových hrobov zastú-

pené aj hroby žiarové. Dva hroby boli mužské, a to žiarový 87/54 a kostrový hrob 40/52, a šesť bolo ženských, 

konkrétne žiarové hroby 39/53 a 52/53 a kostrové hroby 2/52, 25/52, 179/53 a 251/54.  

Zloženie inventára oboch mužských hrobov vykazuje výrazné podobnosti s hrobmi „najbohatších“ mužov. Za-

tiaľ čo aj mladšieho muža z hrobu 40/52 vo veku juvenis – adultus môžeme na základe prítomnosti súčastí kon-

ského postroja v jeho inventári, presnejšie železného zubadla a dvoch bronzových prevliečok halštatského typu, 

priradiť k vrstve bojovníkov – jazdcov (tab. 43: 5 – 7), výbava mužského jedinca zo žiarového hrobu 87/54 po-

zostávala z diaľkových zbraní v podobe síce len jedného bronzového hrotu šípu, na zato v kombinácii s bronzo-

vým geometricky zdobeným krížovým kovaním tulca na šípy (tab. 27: 3, 5). To sa vyskytlo aj v hrobe 40/52, 

presnejšie jeho zoomorfne zdobený variant, avšak tu pravdepodobne nie vo funkcii kovania tulca na šípy, ale už 

sekundárne ako ozdoba ohlávky konskej uzdy (tab. 43: 3). Na základe pozorovaní na ostatných pohrebiskách 

vekerzugskej kultúry sa zistilo, že zastúpenie kovania tulca v tvare kríža vo výbave hrobu demonštruje prísluš-

nosť pochovaného jedinca k vysokej sociálnej a spoločenskej vrstve, čo okrem iného v nemalej miere potvrdzuje 

aj samotná zoomorfná výzdoba väčšiny týchto kovaní tulcov na šípy (Kozubová, 2009, 112). Na rozdiel od hrobov 

s hodnotou sociálneho indexu vyššou než 80, oba mužské hroby s nižšou hodnotou neobsahovali žiadne ozdoby 

či preukázateľne aj súčasti odevu. Zaujímavá je skladba garnitúry predmetov dennej potreby muža z hrobu 87/54, 

jedna z najkompletnejších v podmienkach oboch sledovaných pohrebísk a pozostávajúca minimálne z dvoch že-

lezných nožov, železného šidla, kamenného brúsika so závesným otvorom a špeciálnej kamennej plochej pod-

ložky oválneho tvaru, pri ktorej nemôžeme vylúčiť jej funkčné použitie ako brúsika (tab. 27: 2, 6 – 16). Uvedená 

garnitúra predmetov dennej potreby je tak až na plochú kamennú podložku identická so súborom predmetov den-

nej potreby a nástrojov z hrobu 49/61 z Chotína IB. Zatiaľ čo jama žiarového hrobu 87/54 sa svojimi rozmermi 

a tvarom ničím nelíši od ostatných žiarových hrobov na hodnotenom pohrebisku, v kostrovom hrobe 40/52 je do-

ložená špeciálna hlinená úprava jamy s nadpriemernými rozmermi, nad ktorou sa nachádzal objekt – žiarovisko. 

Pre väčšinu ženských hrobov s hodnotou sociálneho indexu v rozpätí od 61 do 80 (žiarové hroby 39/53 a 52/53, 

kostrové hroby 2/52, 25/52, 179/53 a 251/54), je pre ich inventár príznačné zastúpenie šperku, občas aj v kombi-

nácii so spínadlom odevu, čoho dokladom sú kostrové hroby 2/52 a 25/52 a žiarový hrob 52/53 (tab. 15: 14, 36: 

2 – 5, 40: 25), ako aj niektorých typov pracovných nástrojov a predmetov nejasnej funkcie. Takmer všetky hroby 

obsahovali jeden alebo až niekoľko hlinených praslenov, občas v kombinácii s hlineným pečatidlom a železným 

nožom, v troch hroboch dokonca aj s plochou kamennou podložkou. Výnimkou je žiarový hrob 39/53, v ktorom 

sa namiesto praslenu našlo iba hlinené pečatidlo (tab. 11: 9). Svojím zložením je špecifická garnitúra predmetov 

dennej potreby staršej ženy vo veku senilis z hrobu 251/54, pozostávajúca z dvoch praslenov, kamenného drvidla 

obdĺžnikového tvaru a dvoch kamenných úštepov/silicitov (tab. 81: 17 – 21). Pri šperku a tým aj pri celkovej 

podobe ženského kroja najbohatších žien však v podmienkach daného pohrebiska nepozorujeme jednotný obraz. 

Jedine kroj ženy zo žiarového hrobu 39/53 sa skladal zo vzájomnej kombinácie bronzového náramku, bronzovej 

hadovitej záušnice a sklenených, hlinených a jantárových korálikov (tab. 11: 4, 5, 10 – 16). V ostatných hroboch 

je častá vzájomná kombinácia ozdôb hrdla (náhrdelníky z materiálovo rôznorodých korálikov, schránok mäkký-

šov z rodu Cypraea a sporadicky tiež z kovových záveskov) a horných končatín (náramky), vo viacerých hroboch 

doplnená aj o spínadlá odevu. Zdá sa tak, že práve spínadlá odevu v podobe ihlíc, zriedkavo aj spôn sú jedným  

z charakteristických znakov kroja práve najbohatších žien. Okrem železných a bronzových ihlíc (kostrové hroby 

2/52, 251/54 a 25/52), príp. aj zriedkavej železnej spony (žiarový hrob 52/53) sa v niektorých hroboch vyskytli 

aj bronzové či železné krúžky, ktorých funkcia však síce nie je vždy jasná, ale nie je vylúčené, že ide buď o krúž-

kové záušnice, alebo o prstene. Podobne ako pri hroboch s celkovým sociálnym statusom vyšším než 80, aj tu je 

zarážajúca takmer úplná absencia hadovitých záušníc. Funkčná poloha jednotlivých ozdôb tela a súčastí odevu je 

pochopiteľne zaznamenaná iba v kostrových hroboch, kde ako príklad môžeme uviesť hrob ženy vo veku adultus 

– maturus 25/52. Vo funkčnej polohe sa tu našli iba ozdoby tela, a to na oboch zápästiach horných končatín dva 

železné náramky a v okolí krčných stavcov dva sklenené a sedemnásť hlinených korálikov, zatiaľ čo bronzová 

ihlica bola deponovaná medzi dvoma keramickými nádobami, umiestnenými za chrbticou pochovanej (tab. 40: 

24 – 29). Keramický inventár uvedených hrobov spravidla pozostával z dvoch celých nádob, z ktorých zvyčajne 

jedna bola vyrobená na kruhu. Zatiaľ čo rozmery jám všetkých troch žiarových hrobov patria v rámci tohto typu 

hrobu k nadpriemerným, dĺžkové a šírkové rozmery jám kostrových hrobov môžeme považovať za štandardné.  

Na základe určitých indícií, ako sú veľmi malé vnútorné priemery bronzových náramkov či mimoriadne malé 

rozmery hrobových jám pre dospelých jedincov, je v prípade niektorých antropologicky neurčených ženských 

hrobov veľmi pravdepodobné, že ide o pohreby detí, príp. mladistvých. Uvedené konštatovanie sa týka predo-

všetkým kostrového hrobu 179/53 s veľmi malými rozmermi jamy oválneho tvaru vo vzťahu k veľkosti kostry 

pochovaného jedinca. Pravdepodobne nedospelý jedinec bol pochovaný aj v žiarovom hrobe 112/54 (hodnota 

60), čomu nasvedčuje príliš malý vnútorný priemer bronzového náramku (3,4 x 3,6 cm), zreteľne sa odlišujúci 
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od štandardných rozmerov náramkov z hrobov dospelých osôb (v priemere 5,6 cm). Kombinácia kruhového šperku, 

ozdôb hrdla, praslenu a plochej kamennej podložky jednoznačne naznačuje, že jedinec bol ženského pohlavia  

(tab. 5 – 107). Ak by bol náš predpoklad týkajúci sa biologického veku týchto jedincov správny, potom máme aj 

z najvyššej sociálnej vrstvy doložené hroby nedospelých osôb, na pohrebisku Chotín IA len ženského pohlavia. 

Detské hroby sú dôležité aj z hľadiska posúdenia možnej existencie dedenia sociálneho postavenia, keď vyvstáva 

otázka interpretácie mimoriadne bohatých hrobov nedospelých jedincov ako možného dôkazu zdedeného sociál-

neho statusu, ktorý prechádzal z rodičov na ich potomkov (Burmeister – Müller-Scheeßel, 2005, 95; Kraus, 2006, 

80; Krekovič, 2011, 190).  

V Chotíne IB sa v tejto kategórii hrobov vyskytli tri mužské kostrové hroby, a to 1/61, 44/61 a 46/61. Zatiaľ čo 

porušený hrob 1/61 nie je až na trinásť bronzových hrotov šípov v jeho výbave ničím výnimočný (tab. 90: 1 – 15), 

čo môže byť spôsobené aj prípadnou neúplnosťou jeho inventára, tak oba zvyšné hroby sa tak kvantitatívnym, 

ako aj kvalitatívnym zložením výbavy opäť značne podobajú na už uvedené mužské hroby z Chotína IA. Týka 

sa to najmä hrobu 46/61 so starším mužom vo veku maturus, ktorý obsahoval z hľadiska funkčných kategórií 

nálezov značne neobvyklý inventár, pri ktorom môžeme pozorovať aj jeho funkčnú polohu. Ten tvorili zbrane  

v podobe železného čakana, uloženého za chrbtom pochovaného, ktorý ho spája s kostrovým hrobom 49/61, ako 

aj toaletné predmety v podobe geometricky zdobenej dvojdielnej britvy, nájdenej pri ľavej ruke muža a s analó-

giami v hrobe 220/54 s juvenilným jedincom. A napokon s hrobom 269/54 ho spája prítomnosť jediného šperku 

v inventári, a to samostatne noseného bronzového náramku, prevlečeného cez pravé zápästie pochovaného (tab. 

101: 4 – 6). Zdá sa tak, že muži z vyššej sociálnej vrstvy preferovali pri kruhovom šperku – náramkoch pravú 

hornú končatinu.
389

 V prípade železných čakanov výsledky analýz ukázali, že v rámci sociálnej a spoločenskej 

stratifikácie vekerzugskej kultúry jedinci, v ktorých inventári sa vyskytol železný čakan, nepatrili do jednej so-

ciálnej vrstvy, a hoci časť z nich tvorila miestnu „elitu“, časť hrobov s čakanmi možno zaradiť skôr do skupiny 

priemerne až jednoducho vybavených hrobov (Kozubová, 2010a, 55; 2010b, 89). Preto pri posudzovaní železné-

ho čakana ako jednoznačného ukazovateľa vysokého sociálneho statusu jedinca je nutné ku každému pohrebisku 

pristupovať individuálne.
390

 Na chotínskych pohrebiskách ich však môžeme jednoznačne považovať za atribút vy-

sokého sociálneho statusu pochovaného jedinca, čoho dokladom je nielen to, že železný čakan dosiahol na po-

hrebisku Chotín IB spomedzi všetkých typov drobných predmetov najvyššiu možnú hodnotu indexu Socistat – 

celkový (hodnota 13), ale aj to, že hrob 46/61 je zároveň jediný v podmienkach chotínskych pohrebísk, v ktorom 

je doložená špeciálna vnútorná úprava hrobovej jamy drevom (pozri podkapitolu 6.3.2.3.). Drevené konštrukcie, 

ktoré v danom prípade indikuje prítomnosť kolových jamiek v rohoch hrobovej jamy, evidujeme na pohrebiskách 

vekerzugskej kultúry nanajvýš zriedka a môžeme ich spájať s jedincami s mimoriadnym sociálnym a spoločen-

ským postavením (pozri podkapitoly 6.3.1.3. a 7.3.2.3.) (Kozubová, 2008, 76). Inventár porušeného a pravdepo-

dobne aj vykradnutého kostrového hrobu 44/61 s pochovaným mužom vo veku adultus – maturus, ktorý tvorili 

bronzová prevliečka ohlávky konskej uzdy, kamenný brúsik so závesným otvorom, železný nôž a zriedkavé bron-

zové plechové nákončie pošvy, poukazuje skôr na symbolické zdôraznenie identity bojovníka – jazdca (tab. 100: 

3 – 6). Podobne ako pri väčšine mužských hrobov z tejto „sociálnej“ skupiny, aj rozmery jamy hrobu 44/61 nepra-

videlného štvoruholníkového tvaru patria k nadpriemerným

Šesť najbohatších hrobov tu patrilo dospelým ženám, z nich dva hroby boli žiarové (14/61 a 79/62) a štyri kos-

trové (2/61, 26/61, 59/61 a 82/62). Zaujímavým je zistenie, že celkovo bohatším a typologicky variabilnejším 

inventárom sa vyznačujú skôr žiarové než kostrové hroby. Na rozdiel od Chotína IA, prasleny sa tu vyskytli vo 

všetkých hroboch, pričom v troch z nich sa nachádzali spoločne aj s hlinenými pečatidlami. Zdá sa, že kombiná-

cia praslenu s vyšším počtom pečatidiel je tu častejšia v žiarových hroboch ako v hroboch kostrových. V dvoch 

hroboch boli zaznamenané aj ploché kamenné podložky. Zaujímavá je absencia železných nožov, ktoré boli, 

naopak, v Chotíne IA pomerne frekventovanou súčasťou garnitúry predmetov dennej potreby v hroboch najbo-

hatších žien. Výraznejší rozdiel medzi oboma pohrebiskami je však badateľný najmä pri šperku, keď práve pre 

kroj žien pochovaných v žiarových hroboch sú charakteristické jednak ozdoby hlavy v podobe párovo nosených 

hadovitých záušníc vyrobenýchz bronzu a nezriedka potiahnutých fóliou z drahých kovov, nájdené v dvoch hro-

boch (14/61 a 79/62, tab. 93: 19, 111: 8, 9), jednak úplná absencia ozdôb hrdla v podobe korálikov a tiež nára-

                                                                 
389 Kombináciou železného čakana a bronzového náramku je hrob 46/61 z Chotína IB, blízky napríklad kostrovému hrobu 

101 z Orosházy-Gyopáros, v ktorom bol pochovaný dospelý muž (Juhász, 1976, 246, obr. 6: 2, 3). 
390 Ak by sme aj ďalšie pohrebiská vekerzugskej kultúry pri pokuse o rekonštrukciu sociálnej štruktúry posudzovali podľa 

kritérií vyčlenených pre chotínske pohrebiská, tak potom v Orosháze-Gyopáros sa čakany vyskytli iba v jednoducho vyba-
vených hroboch. Avšak pre uvedené pohrebisko je charakteristická všeobecná chudoba hrobového inventára najmä detských 
hrobov a hrobov dospelých mužov, v ktorých sa spravidla našli len nepočetné keramické prílohy (Juhász, 1976). Z 25 an-
tropologicky určených mužských hrobov neobsahovalo žiadne nálezy až trinásť z nich (ibidem, 250 n.). V takom prípade 
sa hroby s čakanmi zreteľne vymykajú z bežného rámca a je tak pravdepodobné, že muži v nich pochovaní mali špecifické 
postavenie v rámci miestnej spoločnosti, pričom nemôžeme vylúčiť ich príslušnosť k privilegovanej vrstve  a označenie 
ich inventára za„chudobný“ tu môže byť chápané len relatívne. 
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menného šperku. Ako príklad môžeme uviesť žiarový hrob 79/62, ktorého inventár tvorili dve hadovité záušnice, 

v podmienkach daného pohrebiska zriedkavé dve bronzové puklicovité nášivky a až štyri hlinené pečatidlá v kom-

binácii s praslenom (tab. 111: 8 – 16). Naopak, kroj žien pochovaných v kostrových hroboch pozostával buď len 

z ozdôb hrdla (hrob 2/61), alebo oveľa častejšie zo vzájomnej kombinácie kruhového šperku – náramkov a záuš-

níc a ozdôb hrdla (nielen korálikov, ale aj schránok mäkkýšov z rodu Cypraea). Najkompletnejšia garnitúra ozdôb 

tela sa našla v hrobe 26/61 s mladšou ženou vo veku juvenis – adultus a pozostávala z dvoch hadovitých záušníc 

nosených na oboch spánkoch, z dvoch bronzových náramkov a sklenených korálikov – súčastí náhrdelníka (tab. 

97: 3 – 9). V prípade hrobových jám tu neboli zaznamenané žiadne špeciálne úpravy, ale niektoré z uvedených 

hrobov sa vyznačujú buď nadštandardnými rozmermi (14/61), alebo v podmienkach daného pohrebiska špecifickou 

pôdorysnou dispozíciou. Týka sa to kostrových hrobov 2/61 a 26/61, ktorých jamy mali pre kostrové hroby neob-

vyklý kruhový tvar.
391

  

Jediným detským hrobom s hodnotou celkového sociálneho indexu vyššou než 60 bol v hodnotenom súbore 

kostrový hrob 20/61. Okrem troch rôznych celých nádob sa v jeho inventári ešte našiel kamenný brúsik bez zá-

vesného uška a kroj dieťaťa vo veku infans II tvorili ozdoby hlavy v podobe zdvojenej krúžkovej záušnice, nosenej 

na ľavom spánku a náhrdelník z hlinených a sklenených korálikov (tab. 95: 6 – 9). Džbán vyrobený na kruhu je  

v podmienkach tohto pohrebiska jediný svojho druhu (tab. 95: 3). Rozmery hrobovej jamy patria k nadpriemerným.  

Bohaté detské hroby zriedkavo zaznamenávame aj na iných pohrebiskách vekerzugskej kultúry. Pritom spo-

ľahlivú identifikáciu hrobov nedospelých jedincov patriacich k nadradenej sociálnej vrstve v značnej miere sťa-

žujú predovšetkým doposiaľ chýbajúce výpočty sociálnych indexov na jednotlivých pohrebiskách vekerzugskej 

kultúry. Na výnimočné spoločenské postavenie dvoch detí vo veku 10 – 14 a 6 – 8 rokov pochovaných v spoloč-

nom hrobe 16 na pohrebisku Csanytelek-Újhalastó ukazujú v podmienkach vekerzugskej kultúry jedinečné kos-

tené súčasti rúčok nagajok (Galántha, 1981, 50, obr. 9: 6, 7). Na základe zastúpenia preukázateľne mužských 

prvkov v ich výbave, akými sú napríklad kamenný brúsik, železné nože či bronzové hroty šípov (ibidem, obr. 5: 4 – 

22), môžeme oprávnene predpokladať, že v hrobe boli pochovaní chlapci (Kozubová, 2008, 77). Je veľmi pravde-

podobné, že prítomnosť nagajky v inventári tohto hrobu demonštruje príslušnosť oboch detí k vysokej sociálnej 

vrstve miestnej komunity. Nemôžeme tiež vylúčiť, že v danom prípade je nagajka dokladom iniciácie jedinca  

medzi dospelých, ktorej sa podrobil krátko pred svojou smrťou, čomu by nasvedčoval aj vek staršieho z pochova-

ných detí, v ktorého tesnej blízkosti sa kostené súčasti jazdeckého bičíka našli.
392

 Potvrdenie vyslovenej dom-

nienky stav publikovanej literatúry o uvedenej lokality neumožňuje, keďže je tým obmedzená možnosť vyhod-

notiť daný nálezový celok v kontexte celého pohrebiska. Ak však zoberieme do úvahy detské hroby z ďalších 

pohrebísk vekerzugskej kultúry, môžeme konštatovať, že pre absolútnu väčšinu z nich je príznačná nielen značná 

minimalizácia a unifikácia hrobovej výbavy, ale aj absencia príloh typických len pre túto vekovú kategóriu 

(pozri podkapitolu 5.4.) (Kozubová, 2008, 78, pozn. 50). Na základe uvedených zistení sa však zdá, že najmä 

kvalitatívne zloženie hrobovej výbavy detí a mladistvých s vysokým sociálnym postavením nevykazuje na jed-

notlivých pohrebiskách vekerzugskej kultúry jednotný charakter
393

 a vysoký status aspoň časti z nich bol vyjad-

rený rovnakým predmetom či súborom predmetov, aké boli vyhradené dospelým jedincom z rovnakej sociálnej 

vrstvy a rovnakého pohlavia. U chlapcov takými predmetmi mohli byť už spomenuté jazdecké bičíky, kamenné 

brúsiky či vyšší počet bronzových hrotov šípov, u dievčat, naopak, niektoré súčasti kroja (najmä kruhový šperk) 

v kombinácii s praslenom, hlineným pečatidlom, miniatúrnou nádobou či plochou kamennou podložkou. V mno-

hých aspektoch je unikátnym hrob mladistvého 220/54 z Chotína IA, v prípade ktorého, podobne ako pri dvojhrobe 

16 z Csanytelek-Újhalastó, môže, ale aj nemusí svedčiť o iniciačných rituáloch, ktorým sa adolescent podrobil, 

prítomnosť v jeho inventári nielen zbraní, ale predovšetkým kompletnej garnitúry konského postroja a nález britvy 
                                                                 
391 Zoznam hrobov s jamou kruhového tvaru tu treba doplniť o birituálny hrob 16a, b/61 – spoločný hrob kostrovo pochovanej 

mladšej ženy (16a) a žiarovo pochovaného jedinca s neurčeným pohlavím (16b). Keďže nálezové okolnosti týkajúce sa 
príslušnosti jednotlivých komponentov hrobového inventára k pohrebu konkrétneho jedinca tu nie sú celkom jasné, nemohol 
byť daný hrob zarátaný do výpočtov čiastkových sociálnych indexov, a tak nie sú známe ani číselné hodnoty celkového 
sociálneho indexu oboch pochovaných osôb.  

392 V severopontsko-kaukazskej oblasti, s ktorou môžeme vo vekerzugskej kultúre spájať výskyt jazdeckých bičíkov, doposiaľ 
nebol v hroboch detí spoľahlivo preukázaný výskyt predmetov súvisiacich s jazdectvom, ktoré sa tu však sporadicky obja-
vujú v hroboch sociálne nadradených žien. V nich sa okrem súčastí konských postrojov pre jazdecké aj záprahové kone  
vyskytli aj súčasti vozov, tieto spravidla ako štvorzáprah (Petrenko et al., 2004, 194 n.). Naopak, v halštatskej kultúre sa 
nálezy konského postroja pre záprahové, ako aj jazdecké kone vyskytli nielen v hroboch žien, ale aj detí a mladistvých 
(Kmeťová, 2011a, 266 n.; Metzner-Nebelsick, 2009).  

393 Ako príklad tu môžeme uviesť pravdepodobne detský kostrový hrob 170 na pohrebisku Tápiószele, v ktorom sa našli v pod-
mienkach vekerzugskej kultúry neobvykle početné a rozmanité ozdoby hrdla, z nich časť mala nepochybne apotropajnú 
funkciu: bronzové špirálky a drobné krúžky, plochý bronzový závesok v tvare zatvoreného krúžku, schránky troch mäk-
kýšov, vrátane rodu Cypraea, bronzové koráliky, šesť celých a fragmenty ďalších zvieracích (vlčích) zubov so závesným 
otvorom a unikátny bronzový antropomorfný závesok (Párducz, 1966, 51, tab. 22: 1 – 25). V kontexte ostatných hrobov 
na tomto pohrebisku, predovšetkým detských, môžeme predpokladať, že dieťa pochované v hrobe 170 patrilo k vyššej so-
ciálnej vrstve.  
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(pozri podkapitolu 5.4.).
394

 Určite nepopierateľnou je však funkcia uvedených príloh ako indikátora vysokého  

sociálneho postavenia mladistvého jedinca. Doklady detských hrobov s neobvyklou hrobovou výbavou sú však 

v podmienkach vekerzugskej kultúry nanajvýš vzácne a ich spoľahlivé rozpoznanie v obrovskej mase ostatných 

hrobov znemožňuje nateraz chýbajúce komplexné vyhodnotenie jednotlivých pohrebísk. Analýza hrobových príloh 

detí a mladistvých z chotínskych pohrebísk však naznačuje (pozri podkapitolu 5.4.), že kým jedinci mužského 

pohlavia mohli byť spoločensky za dospelých považovaní vzácne už vo veku juvenis, pri osobách ženského po-

hlavia sa uvedené konštatovanie vzťahuje až na vek, ktorý hraničil medzi fázou juvenis a adultus.  

Zhrnutie: Na základe uvedených zistení môžeme konštatovať nasledujúce. Zatiaľ čo v najvyššej kumulovanej 

hodnote celkového sociálneho indexu sú na oboch pohrebiskách doložené výlučne kostrové hroby, v nižšej hod-

note (61 – 80) sú zastúpené aj hroby žiarové, hoci ich percentuálny podiel je tu predsa len o niečo nižší než pri 

hroboch kostrových. V najvyššej hodnote od 81 a viac sa v Chotíne IA vyskytli nielen hroby mužov, ale aj žien, 

kým v Chotíne IB najvyššie hodnoty dosiahli iba mužské hroby. Jedinci pochovaní  v najbohatších hroboch 

nepochybne patrili k sociálne nadradenej vrstve miestnej spoločnosti a jej istú vnútornú diferenciáciu môžeme 

pozorovať aj z hľadiska pohlavia jej príslušníkov.  

Pre najbohatšie mužské hroby sú obzvlášť charakteristické nasledujúce znaky: 

 v porovnaní so ženskými hrobmi relatívne homogénna skladba ich inventára, ktorý sa na dôvažok vyzna -

čuje aj prítomnosťou predmetov cudzieho pôvodu, v prvom rade východného, čiastočne aj halštatského 

typu,  

 frekventovaná kombinácia zbraní a súčastí konského postroja, na základe ktorej môžeme týchto mužov pri-

radiť k vrstve bojovníkov – jazdcov,  

 ak bolo biologické pohlavie, ale predovšetkým vek jedinca určené antropologicky, potom výskyt militárií 

a predmetov priamo spätých s jazdectvom je doložený takmer výlučne v hroboch jedincov postjuvenilného 

veku, pričom privilégium nosenia úderových a sečných zbraní či vlastníctva zauzdeného koňa tu pozoru-

jeme najskôr až pri mladistvých jedincoch vo veku juvenis (hrob 220/54),  

 takmer všetky hroby obsahovali diaľkové zbrane vo vzájomnej kombinácii s inými kategóriami militárií, 

keď pre Chotín IA je charakteristická ich kombinácia s bodnými zbraňami s násadou – s hrotmi kopijí alebo  

s dlhými bojovými nožmi a pre IB, naopak, s úderovými zbraňami – so železnými čakanmi,  

 absencia spoľahlivo preukázateľných súčastí odevu – spínadiel v podobe ihlíc a pomerne zriedkavý výskyt 

šperku, v rámci ktorého sú tu zastúpené jednak menší počet korálikov z rôznych materiálov (sklo, keramická 

hmota a jantár), jednak tiež na pravej hornej končatine samostatne nosené bronzové náramky, 

 takmer kompletná garnitúra predmetov dennej potreby, pozostávajúca so železného noža, železného šidla 

a kamenného brúsika so závesným otvorom,  

 občasný výskyt toaletných predmetov – dvojdielnych britiev s kostenou rúčkou a puzdrom zároveň,  

 nadpriemerné rozmery hrobových jám pri väčšine hrobov, v podmienkach oboch pohrebísk s občas neob-

vyklou pôdorysnou dispozíciou či úpravou hlinou alebo drevom,  

 ide výhradne o hroby s jedným pochovaným jedincom, čiže bez sprievodného pohrebu (tzv. Totenfolge).
395

 

Viaceré najbohatšie mužské hroby z chotínskych pohrebísk sú zložením hrobovej výbavy veľmi blízke nie-

ktorým hrobom dospelých mužských jedincov z iných pohrebiskových lokalít vekerzugskej kultúry tak z juho-

západného Slovenska, ako aj z východného Maďarska. Okrem už spomenutých hrobov z Mane (hroby 12 a 17) 

a zo Senca-Štrkovej kolónie (hrob 7/1957) k nim môžeme priradiť ešte dva solitérne kostrové hroby z Ceglédu-

Hordógyár (Kemenczei, 1986, obr. 4, 5) a Mátraterenye (ibidem, obr. 3), ako aj žiarový hrob 320 z Tiszalöku-

Börtön (Scholtz, 2006, obr. 5; 2012, tab. 6, 7).
396

 Výrazná podobnosť uvedených hrobových celkov spočíva 

                                                                 
394 Aj v súvekej kultúre Ferigile bola príslušnosť niektorých nedospelých jedincov k privilegovanej vrstve miestnej spoloč-

nosti symbolicky zdôraznená vkladaním súčastí konských postrojov (zubadiel) a zbraní (železných krátkych mečov typu 
akinakes) do hrobov detí na eponymnom pohrebisku tejto kultúry, pri ktorých je zrejmé, že dieťa ich z pochopiteľných 
dôvodov, a to na základe svojich fyzických daností a mentálnych schopností, používať nemohlo (mohyly 41 a 44: Vulpe, 
1967, 131 nn.; 1990, tab. 50A, 52A; Nicoalescu-Plopşor – Wolski, 1975, 31 – 43; podrobnejšie pozri Kmeťová, 2011a, 267, 
pozn. 21).  

395 V hodnotenej skupine najbohatších hrobov nebolo zaznamenané spolupochovávanie s ďalším ľudským jedincom a tým sa 
hroby privilegovanej vrstvy vekerzugskej spoločnosti odlišujú od spoločenských elít východoalpskej halštatskej kultúry, 
kde pomerne často pozorujeme doklady obetovania osôb nižšieho postavenia (napríklad Egg, 1996, 74 n.; Teržan, 1990, 
134 nn.; Tomedi, 2002, 107 nn., 320). Pre mužských príslušníkov nadradenej spoločenskej vrstvy je tu príznačné spolupo-
chovávanie so ženou, zatiaľ čo v hroboch privilegovaných žien boli obetovaní nedospelí jedinci – deti (Čermáková et al., 
2007, 26 nn.; Studeníková, 2011). V podmienkach vekerzugskej kultúry jedinečný je kostrový hrob 100 na pohrebisku 
Algyő, dokladajúci existenciu možného zvyku obetovania ľudí (Bende, 2003, 65).  

396 K nim môžeme priradiť pravdepodobne tiež kostrový hrob 8 na pohrebisku Szentes-Vekerzug, ktorého inventár pozostával 
z dvoch železných hrotov kopijí, železnej sekerky, trinástich bronzových a štyroch železných hrotov šípov, železného noža, 
bronzového náramku a z jedného kosteného korálika (Csallány – Párducz, 1944 – 1945, 107, tab. 44: 14 – 26, 45: 1 – 7, 
46: 1 – 6; Kemenczei, 2009, tab. 64: 1 – 8).  
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predovšetkým v zastúpení početných bronzových hrotov šípov (v počte od 6 po 35 kusov) a bronzových krížo-

vých kovaní, resp. kostených ozdôb tulca na šípy v ich inventári. Tieto boli v hroboch z Ceglédu-Hordógyár  

a Tiszalöku-Börtön doplnené o železné čakany a súčasti rúčok jazdeckých bičíkov a v hrobe z Mátraterenye boli, 

naopak, zastúpené súčasti konského postroja v podobe dvoch kostených rozdeľovačov remeňov ohlávky a frag-

mentu kostenej bočnice. Ozdoby tela sa nenašli ani v jednom z uvedených hrobov. Výnimočné sociálne postave-

nie muža pochovaného v hrobe z Ceglédu-Hordógyár je tiež zdôraznené v podmienkach vekerzugskej kultúry 

zriedkavou úpravou interiéru hrobu drevom v podobe pravdepodobne zrubovej konštrukcie (pozri podkapitolu 

6.3.2.3.). Ako sme už niekoľkokrát zdôraznili, pri posudzovaní sociálneho aspektu pohrebného rítu a pri rekon-

štrukcii vertikálnej štruktúry spoločnosti je nevyhnutné si jednotlivé hodnotiace znaky sociálneho a spoločenského 

postavenia jedinca všímať vo vzťahu k ostatným hrobom na pohrebisku (Kozubová, 2008, 74). Preto obyčajné 

konštatovanie podobností alebo odlišností v charaktere inventára najbohatších hrobov z chotínskych pohrebísk  

a hrobov z ostatných pohrebiskových lokalít vekerzugskej kultúry, vrátane osamotených hrobov, pri ktorých neboli 

uskutočnené štatistické výpočty sociálnych indexov, nemusí automaticky znamenať aj rovnaké alebo odlišné, v da-

nom prípade nižšie sociálne postavenie týchto jedincov. Ako príklad môžeme uviesť už spomínané pohrebisko 

Orosháza-Gyopáros (pozri poznámku 390) či pohrebisko Alsótelekes-Dolinka s hrobmi obsahujúcimi železné 

čakany a železné hroty kopijí, ktoré sa v porovnaní s najbohatšími hrobmi z chotínskych pohrebísk či s hrobmi  

z Ceglédu-Hordógyár, Mátraterenye a Tiszalöku-Börtön vyznačujú menej početnou a nápadnou hrobovou výba-

vou (Patay, 1961, tab. 3: 1 – 2, 4: 5; Patay – B. Kiss, 2001 – 2002, obr. 7: 1 – 7; Kemenczei, 2009, tab. 136: 1 – 

3, 5). Táto ich však v kontexte pohrebísk jasne odlišuje od ostatných hrobov, a tak umožňuje týchto mužov označiť 

za jedincov s osobitným postavením v spoločnosti.  

Hroby žien nám neposkytujú taký jednotný obraz o zložení a čiastočne aj početnosti hrobového inventára, ako 

je to v prípade hrobov dospelých mužov. Zatiaľ čo pre ženy sú spoločným a zároveň jednoznačným identifikač-

ným prvkom ich výbavy na prvom mieste prasleny a až na druhom početný šperk, pozostávajúci predovšetkým  

z ozdôb hrdla – korálikov, ozdôb hlavy – hadovitých a pravdepodobne aj krúžkových záušníc a ozdôb končatín – 

náramkov, pomerne často doplnených aj o spínadlá odevu v podobe ihlíc či spôn, tak pri mužoch sú ním zbrane  

a súčasti konského postroja, ako aj pracovné nástroje – železné nože, už individuálne doplnené o ďalšie kategórie 

nálezov, ako toaletné predmety či šperk. Rozdiely v skladbe inventára ženských hrobov pozorujeme aj medzi 

oboma chotínskymi pohrebiskami. Môžeme však konštatovať, že pre bohaté ženské hroby sú typické nasledujúce 

znaky: 

 spoločným znakom a všeobecným atribútom všetkých najbohatších ženských hrobov sú jednak garnitúry 

predmetov dennej potreby a predmetov nejasnej funkcie, jednak relatívne vysoký počet ozdôb tela, príp. sú-

častí odevu, týchto dokonca vyrobených z drahých kovov (napríklad, prítomnosť zlatých či strieborných fólií 

na hadovitých záušniciach), ako aj kombinácia viacerých typov ozdôb tela,  

 až na niekoľko výnimiek (napríklad kostrový hrob 2/52 z IA s bronzovým košíčkovitým záveskom alebo 

hroby so schránkami mäkkýšov z rodu Cypraea, pravdepodobne súvisiace s východnými vplyvmi) takmer 

úplná absencia predmetov cudzej proveniencie, 

 pre Chotín IA je v rámci pracovných nástrojov a predmetov nejasnej funkcie obzvlášť charakteristická kom-

binácia praslen – železný nôž – hlinené pečatidlo, občas doplnená aj o ploché kamenné podložky, kým  

v Chotíne IB nie sú železné nože v najbohatších ženských hroboch zastúpené vôbec a najčastejšie doloženou 

kombináciou je tu praslen – hlinené pečatidlo, 

 zatiaľ čo pre Chotín IA je zastúpenie jednotlivých súčastí ženského kroja značne heterogénne, hoci pre  

väčšinu hrobov je spoločný výskyt spínadiel odevu, predovšetkým ihlíc, v Chotíne IB sa žiarové hroby vy-

značujú jednak absenciou ozdôb hrdla a veľkého kruhového šperku – náramkov a jednak tiež prítomnosťou 

výlučne malého kruhového šperku – hadovitých záušníc a kostrové hroby štandardným zložením v podobe 

ozdôb hrdla a kruhového šperku – náramkov a záušníc; zdá sa, že uvedené rozdiely v zložení ženského kroja 

tak súviseli s inými faktormi než s majetkovými rozdielmi pochovaných jedincov, napríklad s ich rôznym 

individuálnym osobným vkusom, rodinným stavom (slobodná, vydatá, bezdetná, vdova) či rozdielnymi ná-

boženskými predstavami,  

 zaujímavé sú tiež zistenia, týkajúce sa výskytu hadovitých záušníc v hroboch najbohatších žien, keď v IA 

z dvanástich hrobov, obsahujúcich tento typ ozdôb, iba jeden dosiahol hodnotu vyššiu než 60 (žiarový hrob 

39/53), zatiaľ čo v IB je toto číslo vyššie, a to zo siedmich hrobov s daným typom šperku až tri patrili v pod-

mienkach daného pohrebiska k najbohatším (žiarové hroby 14/61 a 79/62 a kostrový hrob 26/61),  

 vyšší počet kruhového šperku – párové nosenie náramkov a záušníc, občas aj vo vzájomnej kombinácii,  

 v skupine hrobov najbohatších žien je počet hrobov s nadpriemernými rozmermi hrobových jám menší ako 

v skupine mužských hrobov,  

 podobne ako pri najbohatších mužských hroboch, aj tu ide výhradne o hroby s jedným pochovaným jedin-

com, bez sprievodného pohrebu. 
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Aj na ostatných pohrebiskách vekerzugskej kultúry sa vyskytli hroby dospelých žien, ktoré sa z kvalitatívneho  

a kvantitatívneho hľadiska vyznačujú neobyčajnou výbavou. Aj napriek tomu, že ani jedno z týchto pohrebísk 

nebolo doposiaľ vyhodnotené z hľadiska sociálneho rozvrstvenia miestnej komunity, je nepochybné, že ženy s po-

četnou a rozmanitou hrobovou výbavou, obsahujúcou aj špecifické, príp. ojedinele sa vyskytujúce prílohy, patrili 

k sociálne nadradenej vrstve. K ženám s výnimočným postavením môžeme priradiť aj ženu pochovanú v žiarovom 

hrobe 2 na pohrebisku Orosháza-Gyopáros, ktorej výbavu tvorilo až sedem hlinených pečatidiel, tri prasleny, plo-

chá kamenná podložka a početné ozdoby tela v podobe železného náramku, párovo nosených hadovitých záušníc 

potiahnutých fóliou z drahého kovu, pravdepodobne dva pásikové prstene, niekoľko sklenených korálikov s vrstve-

ným i očkami a fragmenty strieborného predmetu neznámej funkcie (Juhász, 1976, 231, obr. 1: 1 – 14). Uvedený 

počet hlinených pečatidiel v rámci jedného hrobového celku je v podmienkach vekerzugskej kultúry doposiaľ  

najvyšší zistený. Z hľadiska kvantity a kvality charakteru výbavy sa žena pochovaná v hrobe 2 zreteľne líši od 

ostatných ženských hrobov na tomto pohrebisku. Početnosťou a rozmanitosťou hrobových príloh sa od ostatných 

hrobov na pohrebisku Vámosmikola-Istvánmajor výrazne odlišujú dva kostrové hroby pravdepodobne dospelých 

žien. Hrob 27 obsahoval okrem kompletnej garnitúry predmetov dennej potreby a predmetov nejasnej funkcie,  

a to praslen – nôž – plochá kamenná podložka s dvoma kúskami okra, aj úplnú garnitúru ozdôb tela. Tú tvorili 

dva bronzové náramky s vnútorným priemerom ukazujúcim na pomerne gracilného dospelého jedinca, ďalej dve 

hadovité záušnice potiahnuté fóliou z drahého kovu, z ktorého boli vyrobené aj kužeľovité hlavičky zdobené gra-

nuláciou a náhrdelník pozostávajúci z 27 materiálovo a typologicky rozmanitých korálikov. Najzaujímavejším 

nálezom je bezpochyby unikátny miniatúrny železný čakan so zachovanou železnou násadou a dvoma záveskami 

umiestnenými v ostrí čakana (Laczus – Párducz, 1969, 221, tab. 15: 1, 4 – 11, obr. 3). Uvedený nález je zároveň 

jediným dokladom výskytu čakanov v ženských hroboch, resp. v hroboch s výraznými ženskými atribútmi. Vzhľa-

dom na rozmery čakana je však zrejmé, že nejde o zbraň, ale atribút osobitého sociálneho postavenia pochovanej 

ženy (Kozubová, 2010a, 60). Tú istú funkciu pravdepodobne spĺňali aj dva bronzové hroty šípov v druhom z bo-

hatých hrobov na tomto pohrebisku, a to v kostrovom hrobe 48. Inventár dospelej ženy tvorili párovo nosené 

hadovité záušnice v kombinácii s bronzovým náramkom a početnými ozdobami hrdla v podobe korálikov a bron-

zového tyčinkového závesku (Laczus – Párducz, 1969, 223, tab. 16: 13 – 16, 17: 1 – 5). Aj výbavu žiarového hrobu 

100 pravdepodobne dospelej ženy na pohrebisku Törökszentmiklós-Surján môžeme považovať za neobvyklú. 

Okrem početných ozdôb tela z dvoch hadovitých záušníc potiahnutých fóliou z drahého kovu, z ktorých jedna 

mala kužeľovitú hlavičku zdobenú granuláciou, troch železných náramkov a až 540 jantárových korálikov sa  

v hrobe našla kostená valcovitá schránka na uchovávanie kozmetických prípravkov a neúplná železná ihlica. Pra-

covné nástroje, príp. predmety nejasnej funkcie tu však zastupoval iba železný nôž a plochá kamenná podložka 

(Csalog – Kisfaludi, 1985, 317, obr. 6: 1 – 12). Na základe uvedených zistení je zrejmé, že podobne ako v Chotíne 

IA a IB sú aj na ostatných pohrebiskách vekerzugskej kultúry pre najbohatšie hroby žien príznačné jednak spra-

vidla kompletné garnitúry pracovných nástrojov a predmetov nejasnej funkcie, jednak pomerne vysoký počet 

rôznych funkčných typov šperku, a to kombinácia ozdôb hlavy, horných končatín a hrdla, pri ktorých na zhoto-

venie a výzdobu záušníc boli použité aj drahé kovy a neobvyklé šperkárske techniky.
397

 Ako ukázali výsledky 

analýzy ženských hrobov na chotínskych pohrebiskách, hadovité záušnice sa vo svojom výskyte neobmedzujú 

iba na najbohatšie hroby, ale sú časté najmä v hroboch žien z vyššej strednej vrstvy (pozri podkapitolu 7.4.2.).
398 

Zastúpenie hadovitých záušníc v ženských hroboch s bohatšou, ako aj s jednoduchšou výbavou pozorujeme aj  

na iných pohrebiskách vekerzugskej kultúry, najmä v Törökszentmiklósi-Surján (Csalog – Kisfaludi, 1985)  

a v Nyáregyháze (Kisfaludi, 2004). Naopak, početnejšie sú tie pohrebiská, kde hadovité záušnice patria k signi-

fikantným ukazovateľom bohatých ženských hrobov (napríklad Orosháza-Gyopáros: Juhász, 1976; Tiszavasvári-

Csárdapart a Tiszavasvári-Dózsa telep: Kemenczei, 2009). Z hľadiska zloženia hrobovej výbavy, nielen čo sa 

typov a počtu jednotlivých príloh, ale aj ich proveniencie týka, je unikátny solitérny hrob z lokality Mezőtúr. Zatiaľ 

čo bronzová spona s ozdobnou pätkou má svoj pôvod v severozápadohalštatskom prostredí a v podmienkach ve-

kerzugskej kultúry je jedinečná, na kontakty s regiónmi ležiacimi od vekerzugskej kultúry východne ukazuje až 

50 schránok slimákov z rodu Cypraea. Západný pôvod majú aj veľké valcovité sklenené koráliky s vrstvenými 

očkami, kým valcovitá kostená schránka na uchovávanie kozmetických prípravkov spája uvedený hrob s vekerzug-

skou kultúrou. Inventár hrobu dopĺňajú tri zlaté rozetkovité nášivky, pravdepodobne späté so severopontskou  

oblasťou (Kisfaludi, 1983, 70, obr. 1). Pomerne unifikovaná hrobová výbava pozostávajúca z veľkého množstva 

                                                                 
397 Na niektorých pohrebiskách pozorujeme aj menšie odchýlky od uvedeného štandardu. Napríklad žiarový hrob 12 na po-

hrebisku Kesznyéten-Szerüskert, neobvykle bohatý na ozdoby tela, ktoré tvorila kombinácia párovo nosených bronzových 
náramkov a hadovitých záušníc s početnými korálikmi a záveskami z kovu a zvieracích zubov, obsahoval z pracovných 
nástrojov iba železný nôž (Kemenczei, 2009, tab. 29: 1 – 23). 

398 Dve hadovité záušnice spolu s početnými komponentmi náhrdelníka v podobe korálikov a schránok mäkkýšov z rodu 
Cypraea tvorili súčasť kroja ženy pochovanej v hrobe 29 na pohrebisku Sopron-Krautacker (Jerem, 1981a, 114, obr. 7: 1 – 
5, 12 – 15). Charakter kroja, ktorý je veľmi blízky ženskému kroju vekerzugskej kultúry, spolu s bimetalickým zrkadlom  
s bočnou rúčkou východného typu ukazuje na možnosť prítomnosti „východných“ cudzincov na neskorohalštatských po-
hrebiskách v Zadunajsku. Aj keramické prílohy v danom hrobe vykazujú zmiešaný charakter (ibidem, 114, obr. 7: 11, 8: 1 – 8).  
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sklenených korálikov, príp. v kombinácii so schránkami mäkkýšov z rodu Cypraea, z jedného alebo dvoch bron-

zových náramkov s koncami v tvare hadích hlavičiek, z krúžkových záušníc z drahých kovov a terčovitých spôn, 

občas doplnených o nášivky z drahých kovov je charakteristická pre bohaté ženské hroby na pohrebisku Szentes-

Vekerzug, z ktorých drvivá väčšina patrí na základe sprievodných nálezov v podobe sklenených korálikov s vrstve-

nými očkami s veľkou pravdepodobnosťou do rovnakého časového úseku, nie skôr ako do poslednej štvrtiny 6. stor. 

pred Kr. (Kemenczei, 2009, tab. 69: 10, 11, 13 – 15, 70: 11 – 17, 71: 1 – 9, 73: 7 – 12, 74: 1 – 14, 75: 1 – 16; 

Párducz, 1954; 1955).  

Ak si všímame aj situovanie najbohatších hrobov voči hrobom s chudobnejšou výbavou, tak v Chotíne IA 

(plán 1) sa okolo najbohatšieho hrobu 220/54 koncentrovali jednak hroby bez inventára, jednak priemerne až  

jednoducho vybavené hroby. Výnimkou sú iba porušený žiarový hrob 96/54 a rovnako porušený kostrový hrob 

240/54, ktoré síce dosiahli pomerne nízke hodnoty celkového sociálneho indexu (hodnoty 50 a 39), ale pod túto 

skutočnosť sa s najväčšou pravdepodobnosťou podpísala ich nekompletná hrobová výbava. Kostrový hrob 120/53 

je situovaný pomerne izolovane od ostatných hrobov v kvadrante 61, ale v jeho bezprostrednej blízkosti sa na-

chádzal s ním časovo súbežný kostrový hrob 119/53, v ktorom bol tiež pochovaný bojovník – jazdec (Kozubová, 

2009, 78, 80; 2011a, 76, 79). Väčšina najbližších hrobov však neobsahovala žiaden inventár, pričom rovnaký jav 

sledujeme aj pri žiarovom hrobe 87/54. Žiadnu väzbu k susedným hrobom nepozorujeme pri kostrovom hrobe 

269/54. Naopak, okolo kostrových hrobov 40/52 a 111/53 sa v prevažnej miere koncentrujú hroby z vyššej strednej 

vrstvy. Najzaujímavejšími sa však javia kostrový hrob 179/53 a žiarový hrob 112/54, pri ktorých predpokladáme 

pohreby nedospelých jedincov ženského pohlavia. Ak vychádzame z predpokladu, že kroj detí a mladistvých do 

určitej miery napodobňoval kroj dospelých osôb a nápadný ženský kroj zároveň symbolizoval spoločenskú úlo-

hu ženy, potom aj ojedinelý výskyt náramkov či záušníc v hroboch detí môže naznačovať ich určité pripravova-

nie sa na úlohu ženy v miestnej komunite už od útleho veku (Falkenstein, 2005, 83). V blízkosti hrobu 179/53 

sa však nenachádzajú žiadne ďalšie najbohatšie hroby a v kvadrante 30 tak daný hrob svojou polohou pôsobí znač-

ne izolovane. Z bohatších hrobov sa v jeho blízkosti nachádzal iba žiarový mužský hrob 67/53 z vyššej strednej 

vrstvy. To isté platí aj pre hrob 112/54, ktorý je umiestnený v kvadrante 73 na samom severnom okraji pohrebiska. 

Ani v jeho okolí sa nenachádzal žiadny ďalší z najbohatších hrobov.  

V Chotíne IB je situácia iba málo odlišná (plán 2). Najbohatší hrob 49/61 je situovaný na úplnom okraji pohre-

biska, pričom v jeho blízkosti zachytávame istú kumuláciu tak najbohatších hrobov, ako aj hrobov z vyššej strednej 

vrstvy, oddelenú od zvyšnej časti pohrebiska akýmsi prázdnym priestorom. Detský hrob 20/61 sa nenachádzal  

v tesnej blízkosti iných najbohatších hrobov dospelých osôb, ale pomerne blízko neho boli umiestnené jednak žen-

ské hroby 26/61 a 14/61, jednak tiež dva samostatné hroby koní 18/61 a 22/61. Zaujímavé je zistenie, že ženský 

hrob 2/61 bol situovaný v tesnej blízkosti mužského hrobu 44/61, a to len 2,0 m od neho, rovnako ako ženský hrob 

59/62 bol umiestnený necelé 2,0 m od mužského hrobu 46/61. Či existoval medzi týmito jedincami blízky príbu-

zenský vzťah, alebo ide o hroby manželov, však ostáva otvorené a pomôcť zodpovedať túto otázku nám do istej 

miery znemožňuje aj nie celkom presné chronologické zaradenie ženských hrobov. Je však nesporné, že v rámci 

sociálneho rozvrstvenia miestnej komunity títo jedinci patrili do rovnakej sociálnej vrstvy. 

V skupine najbohatších hrobov na pohrebisku Chotín IA k jednoznačne k najstarším patrí kostrový hrob 40/52, 

ktorý je na základe sprievodných nálezov spoľahlivo datovaný do prvej polovice 6. stor. pred Kr., ako aj kostrový 

hrob 25/52 s džbánom vyrobeným na kruhu a ide tak o hroby z prvej vývojovej fázy na pohrebisku (Kozubová, 

2009, 105; 2011a, 81, 90). Kostrové hroby 2/52 a 120/53 a žiarový hrob 87/54 sú mladšie a patria do druhej 

polovice 6. stor. pred Kr. (fáza II), kam môžeme zaradiť aj spomínané žiarové hroby zo Senca-Štrkovej kolónie 

(7/1957) a z Mane (17) (Kozubová, 2009, 74, 76 nn., 86, 106; 2011a, 76). Najmladšími v posudzovanej skupine 

hrobov sa javia kostrový hrob 220/54 a žiarový hrob 39/53 z prvej polovice 5. stor. pred Kr., resp. z tretej vývo-

jovej fázy na pohrebisku a v prípade žiarového hrobu 52/53 nemôžeme vylúčiť ani druhú polovicu 5. stor. pred 

Kr. (Kozubová, 2009, 73 n., 77; 2011a, 81, 90 n.). Zatiaľ čo v prípade kostrového hrobu 1/61 z Chotína IA sprie-

vodné nálezy umožňujú iba jeho rámcové datovanie do 6. stor. pred Kr., tak niektoré ostatné najbohatšie, predo-

všetkým mužské hroby môžeme datovať presnejšie, a to kostrový hrob 44/61 do prvej polovice a kostrový hrob 

49/61 do druhej polovice 6. stor. pred Kr. (Kozubová, 2008, 73; 2009, 73, 78; 2010a, 49; 2011a, 91). Kostrový 

hrob 46/61 môžeme zaradiť do prvej polovice 6. stor. pred Kr., hoci v jeho prípade nevylučujeme ani druhú po-

lovicu či záver 6. stor. pred Kr. (Kozubová, 2010a, 51 n.). Týmto môžeme konštatovať, že pokiaľ v Chotíne IA 

sú najbohatšie hroby doložené takmer počas celej existencie pohrebiska a sú rovnomerne zastúpené vo všetkých 

jeho troch vývojových fázach, tak v Chotíne IB, ako sa zdá, sa vo svojom výskyte obmedzujú na 6. stor. pred Kr. 

a v tretej vývojovej fáze z 5. stor. pred Kr. už doložené nie sú.  

Ak vynesieme na plány oboch pohrebísk jednotlivé najbohatšie hroby, potom pre Chotín IA môžeme konšta-

tovať nasledujúce (obr. 269). Pri hroboch s hodnotou sociálneh o indexu od 61 do 100 tu môžeme pozorovať ich 

určité kumulácie jednak v navzájom susediacich kvadrantoch 54 a 64 na východnej časti pohrebiska a jednak  

v navzájom susediacich kvadrantoch 48, 59, 60 a 71 takmer na jeho severnom okraji v blízkosti tak žiaroviska II 
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s kruhovou priekopou (kvadranty 49 a 50), ako aj žiaroviska III (kvadrant 59). Zvyšná časť týchto hrobov bola 

situovaná prevažne na južnom okraji pohrebiska. 

 

 
 

Obr. 269 Chotín IA. Plán pohrebiska s vynesenými polohami hrobov, ktorých výsledný sociálny index dosiahol hodnotu 

vyššiu ako 60 

 

 
 

Obr. 270 Chotín IB. Plán pohrebiska s vynesenými polo-

hami hrobov, ktorých výsledný sociálny index dosiahol 

hodnotu vyššiu ako 60 
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Priestorová analýza rozloženia najbohatších hrobov ukázala v Chotíne IB (obr. 270) ich tri určité kumulácie  

v okrajových kvadrantoch pohrebiska, a to v kvadrante 20 na východnom okraji, v navzájom susediacich kvad-

rantoch 8, 9 a 10 na južnom okraji a v navzájom susediacich kvadrantoch 17 a 23 na severnom okraji pohrebiska. 

V tesnej blízkosti hrobov zo spomenutých troch kumulácií sa koncentrovali hroby vyššej strednej vrstvy (obr. 

272). Najbohatší hrob 49/1961 je situovaný na samotnom južnom okraji pohrebiska, kde registrujeme určitú ku-

muláciu hrobov okolo hrobov samostatne pochovaných koní 18 a 22, jediných na danom pohrebisku, pričom táto 

kumulácia hrobov je od zvyšku pohrebiska zároveň zreteľne oddelená prázdnym priestorom. V blízkosti nielen 

hrobu 49/61, ale aj oboch hrobov koní sa tu koncentrujú najbohatšie ženské a detské hroby (14/1961, 20/1961, 

26/1961) a tiež porušený žiarový hrob 23/1961 s bronzovým pozláteným nákrčníkom, jedinečným v podmienkach 

daného pohrebiska. 

 

7.4.2. Vyššia stredná vrstva 

Do kategórie vyššej strednej vrstvy sme zaradili tie hroby, ktoré pri výpočtoch celkového sociálneho indexu 

dosiahli hodnoty od 41 do 60. V Chotíne IA uvedené hodnoty nadobudlo spolu 40 hrobov, z nich devätnásť bolo 

žiarových (12/52, 13/52, 20/52, 22/52, 23/52, 34/53, 40/53, 43/53, 60/53, 61/53, 62/53, 67/53, 68/53, 72/53, 76/53, 

81/54, 86/54, 96/54 a 112/54) a 21 kostrových (20/52, 27/52, 42/52, 43/52, 45a/53, 109a/53, 124/53, 125/53, 

129/53, 148/53, 162/53, 168/53, 175/53, 178/53, 189a/54, 197/54, 246/54, 250b/54, 255/54, 261/54 a  276/54). 

Na základe výsledkov antropologickej analýzy bolo v sledovanom súbore zastúpených štrnásť žien, dvaja muži 

a jedno dieťa. Pohlavie zvyšných 23 jedincov bolo podrobené archeologickému určeniu, pričom u šestnástich  

z nich bolo definované ako ženské, u šiestich ako mužské a pohlavie jedného jedinca, pravdepodobne dospelého, 

sa nepodarilo pre chýbajúce preukazným indíciám presne stanoviť (tabela 1). V Chotíne IB môžeme k vyššej 

strednej vrstve priradiť spolu desať hrobov, z ktorých tri boli žiarové (8/61, 58/61 a 74b/62) a sedem kostrových 

(4/61, 12/61, 15/61, 42/61, 68/62, 70/62 a 91/62). Podľa antropologického určenia v troch hroboch boli pochova-

né dospelé ženy, v jednom hrobe dospelý muž a pohlavie jedinca vo veku juvenis – senilis zo žiarového hrobu 8/61 

bolo možné na základe preukazných archeologických indícií spoľahlivo určiť ako ženské. Pohlavie jedincov zo 

zvyšných hrobov bolo možné archeologicky jednoznačne definovať na základe typických príloh, pričom u dvoch  

z nich bolo mužské a u troch ženské. Ani jeden hrob nebol spoľahlivo určený ako detský, nie je však vylúčené, že  

v skupine archeologicky určených hrobov sa môžu skrývať prinajmenej juvenilní jedinci (tabela 2).
399

  

Inventár mužských hrobov z Chotína IA spravidla pozostával z minimálne jedného železného noža, ktorý sa 

našiel v piatich hroboch z ôsmich. Takmer všetky hroby, s výnimkou žiarových hrobov 22/52 a 86/54, obsahovali 

najmenej dve celé nádoby, ale nezriedka ich počet dosiahol štyri. Až v štyroch hroboch sa našli zbrane, presnejšie 

bronzové hroty šípov, v kostrovom hrobe 197/54 dokonca vo vzájomnej kombinácii so železným hrotom kopije 

(tab. 71: 3, 4). Typologicky bližšie neurčiteľný železný krátky meč pochádza z hrobu bojovníka – pešiaka 67/53 

(tab. 19: 9). Okrem týchto príloh v hroboch mužov pomerne často pozorujeme aj výskyt rôznych železných frag-

mentov a tyčiniek, pri ktorých nemôžeme vylúčiť ich funkčné naznačenie ako šidiel. Neobvyklý inventár v po-

dobe toaletných predmetov – dvojdielnych britiev sa našiel v žiarovom hrobe 68/53, ktorého hodnota sociálneho 

indexu však nepresiahla 50 (tab. 20: 6 – 13). Žiarový hrob 22/52 ako jediný v tejto kategórii hrobov obsahoval aj 

súčasti konského postroja, presnejšie železné zubadlo, a na základe prítomnosti piatich bronzových hrotov šípov 

v jeho inventári môžeme pochovaného muža priradiť k vrstve bojovníkov – jazdcov (tab. 6: 7, 8, 10, 13, 15, 18). 

Zaujímavé je zistenie, že až na kostrový hrob 168/53 s jedným bronzovým náramkom (tab. 63: 3), ktorý muž nosil 

na ľavej hornej končatine, a žiarový hrob 86/54 zo zlatým krúžkom (tab. 26: 21), sa v hroboch mužov z vyššej 

strednej vrstvy takmer vôbec nevyskytli žiadne ozdoby tela. Za typický príklad mužského hrobu z vyššej strednej 

vrstvy môžeme považovať kostrový hrob 197/54 so starším mužom vo veku maturus, v ktorom sa našli bronzový 

hrot šípu, uložený za lebkou pochovaného jedinca, železný hrot kopije pri temene lebky, železné tyčinky a dve 

celé nádoby, z nich jedna – džbán, bola vyrobená na kruhu (tab. 71: 1 – 7). Naopak, žiarový hrob 86/54 sa zlože-

ním hrobovej výbavy podobá skôr na najbohatšie hroby, čo potvrdzuje aj hodnota jeho celkového sociálneho 

indexu (58), v tejto „sociálnej“ skupine hrobov najvyššia. Inventár hrobu tvorili dva železné nože, bronzová ihla, 

bronzový hrot šípu, dve bronzové šupiny z panciera, zlatý krúžok a jedna celá nádoba – veľká dvojkónická váza 

(tab. 26: 14 – 27). Časť týchto predmetov, a to ihla, zlatý krúžok a šupiny z panciera môžeme v podmienkach 

daného pohrebiska považovať za jedinečné.  

V ženských hroboch sú prasleny takmer povinnou súčasťou inventára. Tie sa našli v osemnástich hroboch 

z 30. V štyroch hroboch sa prasleny vyskytovali spolu s hlinenými pečatidlami, ktoré sa v ďalších troch hroboch 

                                                                 
399 Vnútorný priemer železného náramku z kostrového hrobu 4/61 (3,1 x 3,3 cm) aj napriek tomu, že jeho povrch je značne 

skorodovaný, bol príliš malý na to, aby ho nosil dospelý jedinec.  
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vyskytli samostatne. Z ďalších pracovných nástrojov a predmetov nejasnej funkcie tu zaznamenávame iba spo-

radicky výskyt železných nožov a kamenných úštepov – silicitov, ale relatívne časté sú ploché kamenné podložky, 

nájdené až v siedmich hroboch. Aj v ženských hroboch registrujeme prítomnosť zbraní, a to solitérny výskyt 

bronzových hrotov šípov, ktoré sa s najväčšou pravdepodobnosťou používali ako amulety či ozdoby hrdla alebo 

náramkov. Zaujímavé je zistenie absencie sekundárne použitých hrotov šípov v najbohatších ženských hroboch. 

Samozrejme, za najtypickejší atribút týchto hrobov môžeme považovať šperk, a to predovšetkým ozdoby hrdla  

v podobe korálikov, často veľmi početných a materiálovo značne variabilných, ďalej kruhový šperk v podobe bron-

zových a železných náramkov a najmä hadovitých záušníc, v oboch prípadoch nosených párovo. K zriedkavým 

ozdobám môžeme priradiť aj schránky mäkkýšov z rodu Cypraea či mušlí z rodu Unio. Neobvyklou sa však javí 

absencia šperku v niektorých hroboch s početnými nálezmi vyrobenými z keramickej hmoty, ako nádoby, pras-

leny a pečatidlá (napríklad žiarový hrob 13/52). Podobne ako v mužských hroboch, aj v hroboch žien nachádzame 

pomerne početný keramický inventár v zastúpení najmenej dvoch, nezriedka aj troch či štyroch nádob, v ktorom 

boli často zastúpené miniatúrne nádoby, a to najmä v hroboch s pečatidlami, praslenmi a anorganickými frag-

mentmi v podobe okra. Posledné sa vyskytli až v štyroch hroboch. Zdá sa, že podiel keramiky vyrobenej na kruhu  

v ženských hroboch je tu o niečo nižší než v hroboch mužských. Neobvyklý inventár sa našiel v žiarovom hrobe 

76/53, ktorého hodnota celkového sociálneho indexu síce patrila v rámci vyššej strednej vrstvy k najnižším (hod-

nota 42), ale bimetalické zrkadlo je v podmienkach daného pohrebiska jedinečné (tab. 24: 16). Inventár hrobu 

dopĺňala jedna celá nádoba – misa vyrobená v rukách, bronzová hadovitá záušnica so stopami po opotrebovaní, 

železný náramok a niekoľko hlinených korálikov (tab. 24: 1 – 15). Aj v skupine ženských hrobov môžeme vy-

členiť niekoľko hrobov, ktorých výbava vykazuje značné podobnosti s najbohatšími ženskými hrobmi. Ako príklad 

môžeme uviesť žiarový hrob 40/53 zo záveru 6. až prvej polovice 5. stor. pred Kr., obsahujúci tri prasleny, bron-

zový hrot šípu, početné sklenené koráliky, hadovitú záušnicu v podobe zachovanej plechovej striebornej kužeľo-

vitej hlavičky, zdobenej filigránom, dve strieborné zoomorfné nášivky a niekoľko deformovaných bronzových 

plieškov (tab. 11: 17 – 37; Kozubová, 2009, 78). Uvedený hrob je jedinečný aj tým, že spopolnená žena bola ako 

jediná v podmienkach daného pohrebiska pochovaná spolu s nezauzdeným koňom (hrob koňa 3/53). Podobnú 

nálezovú situáciu pozorujeme aj v hrobe 2 na pohrebisku Tiszavasvári-Csárdapart, kde v priestore spoločnej 

hrobovej jamy kruhového pôdorysu boli kremačné zvyšky nepochybne dospelej ženy deponované v keramickej 

urne a vedľa nich boli uložené kostrové zvyšky spolupochovaného koňa (Kemenczei, 2009, 152, obr. 4: 2, tab. 

113: 14 – 22). Spolupochovaný kôň bez súčastí konského postroja, ako aj prítomnosť zbrane – jedného hrotu 

šípu v hrobovom inventári tejto ženy ju však neumožňujú priradiť k bojovníckej vrstve, ktorá minimálne v pod-

mienkach chotínskych pohrebísk bola vyhradená výlučne mužským jedincom. Ako však ukázalo porovnanie 

hrobov so súčasťami konských postrojov na ostatných pohrebiskách vekerzugskej kultúry, predmety priamo  

späté s jazdectvom sa nanajvýš zriedkavo vyskytli aj v ženských hroboch. Dokladá to napríklad žiarový hrob 59 

na pohrebisku Algyő, antropologicky určený ako ženský, ktorého inventár pozostával zo železného zubadla a šty-

roch bronzových falér, ďalej z dvoch praslenov, jednej schránky ulitníka z rodu Cypraea a zo značne deformova-

ných sklenených korálikov (Bende, 2003, 67, obr. 4: 3 – 15, 5: 1 – 4, 6). Zaujímavé je, že v porovnaní s ďalším 

ženským hrobom 46 s početnými ozdobami tela a s bronzovou hadovitou sponou (ibidem, obr. 2, 3) sa kroj ženy 

pochovanej v hrobe 59 javí ako chudobný. Je otázne, či súčasti konských postrojov v inventári týchto žien, po-

dobne ako spolupochovaný kôň zdôrazňovali ich identitu ako bojovníčok – jazdkýň a demonštrovali ich prísluš-

nosť k bojovníckej vrstve, alebo či boli do hrobu vložené z iných, napríklad rituálnych či symbolických, resp. 

ochranných dôvodov.
400 

Fenomén „ženských jazdeckých hrobov“ však na rozdiel napríklad od obdobia avarského 

kaganátu (Zábojník, 2005, 32) môžeme v podmienkach vekerzugskej kultúry považovať za nanajvýš ojedinelý 

jav. V tejto súvislosti je pozoruhodná aj absencia zbraní v hroboch týchto žien a kombinácia zbraň – konský 

postroj je tak vo vekerzugskej kultúre vyhradená výlučne mužom. Prítomnosť sklenených korálikov s vrstvený-

mi očkami vo všetkých troch spomenutých ženských hroboch poukazuje aj na ich časovú blízkosť (záver 6. až  

5. stor. pred Kr.) a zdá sa, že aj sociálne postavenie ženy pochovanej na pohrebisku Algyő bolo značne vysoké. 

Keďže však uvedené pohrebisko nie je doteraz kompletne publikované, nemožno sa objektívne vyjadriť ku sku-

točnému sociálnemu statusu ženy s konským postrojom vo vzťahu k ostatným pochovaným jedincom na danom 

pohrebisku. Podobný dvojhrob ako hrob 40/53 – spoločný hrob ľudského jedinca a koňa, a to kostrový hrob muža 

121/53 a s ním spolupochovaného koňa (4/1953) bol situovaný v blízkosti žiarového hrobu 40/53, iba necelých 

5,0 m od neho a iba 2,0 m od žiaroviska III, ale na základe absencie nálezov nie je možné ho bližšie časovo zaradiť. 

                                                                 
400 Spolupochovaný kôň podobne ako pes je v podobných kontextoch vysvetľovaný ako ochranca a sprievodca, príp. ako 

dopravný prostriedok na ceste na druhý svet (Kmeťová, 2007, 36 nn.; 2011a, 269, pozn. 28). Nie je tiež vylúčené, že spo-
lupochovaný kôň v ženskom hrobe 40/53 z Chotína IA predsa len mohol byť ukazovateľom jej vyššieho sociálneho postave-
nia, hoci v prostredí halštatskej kultúry sa spätosť žien s koňom jednak viazala len na príslušníčky z vyšších sociálnych 
vrstiev, jednak táto previazanosť pravdepodobne s religióznym podtextom bola v rámci pohrebného rítu demonštrovaná 
iba vkladaním do hrobov týchto žien súčastí konského postroja buď pre záprahového, alebo jazdeckého koňa, či zastúpením 
spôn s lúčikom v tvare koníka v ich kroji (Metzner-Nebelsick, 2007, 207 nn.; 2009; Studeníková, 2008, 89).  
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Zároveň ostáva otvorená otázka možného vzťahu ľudských jedincov nepochybne rôzneho spoločenského posta-

venia, pochovaných v oboch posledných spomenutých hroboch. Isté je len to, že samotná prítomnosť pohrebu 

koňa v hrobe ľudského jedinca automaticky neznamená aj jeho vyšší sociálny status. Za typického zástupcu vyššej 

strednej vrstvy z radov žien môžeme považovať žiarový hrob 61/53, ktorého inventár tvoril šperk v podobe jed-

ného bronzového náramku, jednej hadovitej záušnice a dvoch sklenených korálikov, vyskytujúce sa spolu s dvoma 

hlinenými praslenmi a dvoma rôznymi malými nádobami (tab. 17: 1 – 12). 

Iba jeden hrob nedospelého jedinca môžeme na základe dosiahnutých hodnôt celkového indexu (hodnota 42) 

spoľahlivo zaradiť medzi hroby vyššej strednej vrstvy. Pomerne neobvyklý inventár dieťaťa, pravdepodobne  

ženského pohlavia pochovaného v hrobe 246/54 pozostával až z troch rôznych keramických nádob vyrobených  

v rukách a dvoch bronzových hadovitých záušníc, ktoré sa párovo v podmienkach oboch pohrebísk v hroboch 

nedospelých jedincov vyskytujú výnimočne, podobne ako aj nálezy okra. Pozoruhodné však je, že hadovité záuš-

nice, ako aj bronzový korálik sa v hrobe nenašli vo svojej funkčnej polohe, čiže na kostre pochovaného dieťaťa, 

ale boli deponované v mise vyrobenej v rukách, uloženej za chrbtom dieťaťa (tab. 78: 11 – 13, 15). Vyvstáva tak 

otázka, či uvedené ozdoby patrili dieťaťu, ktoré ich aj nosilo, alebo boli do hrobu vložené ako milodary, naprí-

klad od jeho pokrvných príbuzných. Takmer všetky hroby v jeho okolí však patrili dospelým mužom a nie že-

nám. V tejto súvislosti treba poukázať na ešte jeden zaujímavý fakt, a to, že iba jedna z páru hadovitých záušníc 

bola potiahnutá fóliou z drahého kovu a obe na dôvažok patrili k dvom rozdielnym variantom. Pozorovania na 

danom pohrebisku ukázali, že ak sa v hrobe vyskytli dve hadovité záušnice, tak potiahnuté zlatou či striebornou 

tenkou fóliou boli buď obe, alebo ani jedna z nich a obe záušnice vždy prináležali k tomu istému variantu. Preto 

je dosť pravdepodobné, ak zoberieme do úvahy aj neobvyklé deponovanie týchto záušníc v hrobe, že aspoň jedna 

z nich naozaj nebola súčasťou kroja pochovaného dieťaťa. 

V porušenom a vykradnutom žiarovom hrobe pravdepodobne dospelého jedinca 96/54 boli ako v jedinom z hro-

bov z vyššej strednej vrstvy zachytené zvyšky špeciálnej hlinenej úpravy hrobovej jamy. Aj napriek tomu, že 

inventár hrobu je s najväčšou pravdepodobnosťou neúplný, jeho celkový sociálny status dosiahol hodnotu až 50, 

a to aj vďaka dvom záveskom so symbolickým významom, v podmienkach daného pohrebiska zriedkavým alebo 

prevliečkam konského postroja zo zvieracích zubov a kančích klov. Prítomnosť dvoch bronzových hrotov šípov 

v inventári daného hrobu môže indikovať mužského jedinca, patriaceho do vrstvy bojovníkov – pešiakov (tab. 30:  

4 – 10). Nad jamou kostrového dvojhrobu 189a, b/54 bol zachytený kruhový objekt, rozmermi čiastočne prevy-

šujúci rozmery hrobovej jamy, v ktorého strede sa nachádzal ďalší objekt kruhového tvaru so zásypom z tmavého 

ílu. Jeho súvislosť s možným žiaroviskom nie je celkom jasná.  

V skupine hrobov z vyššej strednej vrstvy sa vyskytli aj hroby s pohrebmi dvoch jedincov, z ktorých aspoň 

jeden nadobudol hodnotu celkového sociálneho indexu vyššiu než 40. Ide o kostrové dvojhroby 45a, b/53, 109a, 

b/53, 189a, b/54 a 250a, b/54 so súčasným uložením zomrelých do jednej hrobovej jamy. Zaujímavé je zistenie, 

že hodnoty sociálneho indexu oboch jedincov sa značne líšia, čo v prípade niektorých z nich môže, ale aj nemusí 

byť spôsobené ich rôznym sociálnym statusom. Iba v dvojhrobe 45a, b/53 sa preukázateľne nachádzali kostrové 

zvyšky dospelého jedinca, v danom prípade ženy vo veku adultus – maturus a dieťaťa, resp. novorodenca. Vzá-

jomné uloženie oboch pochovaných jedincov poukazuje na ich úzky príbuzenský vzťah matky a dieťaťa (pozri 

podkapitolu 6.4.1.). Dvojhrob 109a, b/53 nebol antropologicky analyzovaný, preto väzba medzi jedincom prav-

depodobne ženského pohlaviaa ďalším jedincom uloženým pri jeho dolných končatinách s nulovou hodnotou  

sociálneho indexu nie je celkom jasná. Na základe uloženia druhého jedinca nemôžeme vylúčiť ani sprievodný 

pohreb,
401

 na čo môže nepriamo ukazovať aj nasledujúca indícia. Hoci jedinec z hrobu 109a/53 bol pochovaný  

v skrčenej polohe, tak najmä dĺžkové rozmery hrobovej jamy, ako aj umiestnenie dvoch nádob, plochej kamennej 

podložky a jedinca z hrobu 109b/53 pri jeho dolných končatinách nás oprávňujú predpokladať, že ide o spoločný 

hrob staršieho dieťaťa či mladistvého (109a) a menšieho dieťaťa (109b). Ak je daný predpoklad správny, môže-

me tu vylúčiť možnosť pohrebu matky a jej dieťaťa, čo potvrdzuje aj samotná poloha v hrobe mladšieho z detí. 

Uvedená indícia však nie je dostačujúca, aby sme mohli považovať menšie dieťa za služobníka staršieho dieťaťa, 

a môže ísť aj o súrodencov či iných blízkych príbuzných. V dvojhroboch 189a, b/54 a 250a, b/54 boli pochovaní 

dospelý muž a dospelá žena. V prípade prvého dvojhrobu žena dosiahla vyššiu hodnotu sociálneho indexu, než 

muž a v druhom hrobe, naopak, ženský hrob neobsahoval žiaden inventár. Do akej miery ide o dvojhroby man-

želských párov alebo o doklady možných sprievodných pohrebov, nie je možné jednoznačne určiť, hoci vzájom-
                                                                 
401 Sprievodný pohreb je s najväčšou pravdepodobnosťou doložený na pohrebisku Algyő, kde v kostrovom hrobe 100 s mla-

dou ženou vo veku juvenis – adultus a nedospelým jedincom vo veku infans I – juvenis, pochovaných v jame s nadprie-
mernými rozmermi, v ktorej bola umiestnená drevená kolová konštrukcia, boli mimo tejto drevenej konštrukcie nájdené 
kostrové pozostatky tretieho jedinca vo veku 9 – 10 rokov, vedľa ktorého boli uložené keramické nádoby. Výnimočný sta-
tus oboch jedincov v drevenom komorovom hrobe je zdôraznený jednak výnimočnou hrobovou výbavou, ktorú tvorili 
fragmenty zlatého nákrčníka, zbrane, zrkadlo a bronzová zvieracia figúrka, jednak tiež prítomnosťou obvodovej prie-
kopy obkolesujúcej hrob, funkčne pravdepodobne spätá s mohylovým násypom (Bende, 2003, 64 n.; Scholtz, 2010a, 
300 nn.). 
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né uloženie oboch jedincov, ako aj absencia sprievodných pohrebov v skupine najbohatších hrobov skôr ukazuje 

na prvú možnosť.  

K typickým mužským prídavkom v Chotíne IB patrili železné nože, ktoré sa vyskytli vo všetkých mužských 

hroboch a ktoré mohli byť do hrobu vkladané tak v jednom exemplári, ako aj vo dvoch či dokonca v štyroch  

kusoch. Jeden z hrobov obsahoval kamenný brúsik so závesným otvorom. Sporadicky je tu doložený ako výskyt 

zbraní v podobe veľmi malého počtu bronzových hrotov šípov, tak aj toaletných predmetov – dvojdielnych bri-

tiev. Aj ozdoby tela sa v mužských hroboch vyskytli nanajvýš zriedkavo a zastupujú ich iba drobné bronzové 

krúžky, ktoré mohli byť použité tiež ako záušnice. Neobvyklý inventár sa našiel v kostrovom hrobe 91/62, kon-

krétne až štyri železné nože v kombinácii s dvojdielnou britvou s kosteným a geometricky zdobeným puzdrom 

(tab. 116: 3 – 8), ktorá tento hrob preukázateľne spája s mužskými hrobmi z vyššej strednej vrstvy z Chotína IA. 

Keramický inventár tohto hrobu pozostával z dvoch rôznych celých nádob, z nich jedna bola s určitosťou vyro-

bená na kruhu (džbánok, tab. 116: 1, 2). Hoci hrob dosiahol hodnotu celkového sociálneho indexu iba 54, zlože-

ním svojho inventára sa veľmi podobá na najbohatšie hroby s hodnotami sociálneho indexu v rozpätí od 61 do 

80. Toto konštatovanie sa vzťahuje aj na kostrový hrob 68/62 s hodnotou sociálneho indexu 57, ktorého výbava 

sa vyznačovala kombináciou zbraní z dvoch bronzových hrotov šípov a garnitúry predmetov dennej potreby, 

pozostávajúcej z kamenného brúsika a železného noža (tab. 109: 3 – 9). Keramický inventár opäť tvorili dve 

rôzne nádoby, z toho jedna vyrobená na kruhu (džbánok, tab. 109: 1, 2). Naopak, kostrový hrob 12/61 sa zlože-

ním výbavy (tab. 91: 47 – 50) podobá skôr na priemerne vybavené hroby, než na hroby z vyššej strednej vrstvy, 

čomu zodpovedá aj pre túto kategóriu hrobov najnižšia dosiahnutá hodnota sociálneho indexu (hodnota 41).  

Inventár šiestich ženských hrobov zo siedmich sa vyznačoval prítomnosťou praslenov, v počte od jedného do 

štyroch kusov. Pomerne častým v ženských hroboch je pochopiteľne aj šperk, ako ozdoby hrdla – koráliky, bronzo-

vé a železné náramky a iba výnimočne aj ozdoby hlavy – bronzové hadovité záušnice. Vo väčšine hrobov sa 

jednotlivé ozdoby tela nevyskytli samostatne, ale vo vzájomných kombináciách, ako koráliky a náramky alebo 

náramky a záušnice. Zaujímavou sa javí úplná absencia železných nožov, ktoré síce v ženských hroboch nie sú 

častým prídavkom, ale sú zastúpené v inventári najbohatších hrobov dospelých žien. V hroboch žien tiež neza-

znamenávame prítomnosť hlinených pečatidiel, ktoré sú časté opäť v najbohatších hroboch. Podobne ako pri 

mužských hroboch, aj niektoré ženské hroby napriek tomu, že hodnota ich celkového sociálneho indexu nepre-

siahla 61, sa zložením svojho inventára viac podobajú na najbohatšie hroby než na hroby vyššej strednej vrstvy. 

Uvedené konštatovanie sa nepochybne týka žiarového hrobu 8/61 s pochovanou ženou vo veku juvenis – senilis, 

ktorej celkový sociálny index dosiahol hodnotu 55. Jej výbava pozostávala z unikátneho bimetalického zrkadla  

a z ozdôb tela v podobe bronzového náramku a troch korálikov. Tieto sa v hrobe vyskytovali spolu aj s tromi zdo-

benými hlinenými praslenmi (tab. 92, 93: 1 – 7). Naopak, kostrové hroby 15/61 a 70/62 patria skôr k priemerne 

vybaveným, čo korešponduje aj s ich hodnotou celkového sociálneho indexu 41, ktorá je už na hranici definova-

nej pre hroby z vyššej strednej vrstvy a pre hroby s priemernou výbavou. Za typického zástupcu hrobu ženy z vyš-

šej strednej vrstvy môžeme považovať žiarový hrob 74b/62 s výbavou pozostávajúcou z troch praslenov, jedného 

bronzového náramku, jednej hadovitej záušnice a dvoch mís vyrobených v rukách (tab. 110: 1, 2, 8, 9, 10 – 12, 14). 

Uvedený hrob je zaujímavý aj tým, že sa nachádzal v superpozícii pod žiarovým hrobom 74a/62, v ktorom bola 

na základe archeologických indícií pochovaná žena s hodnotou celkového sociálneho indexu o niečo nižšou než 

v prípade hrobu 74b/62 (hodnota 28). Je však zrejmé, že ide o súčasné a nie následné pohreby, čo potvrdzuje jednak 

značná podobnosť v zložení oboch inventárov v podobe bronzových náramkov a hadovitých záušníc, jednak na 

základe náramkov datovanie oboch nálezových celkov do stupňa HD1.  

Zhrnutie: Čo sa týka zloženia výbavy tak mužských, ako aj ženských jedincov, nepozorujeme pri hroboch 

z vyššej strednej vrstvy taký homogénny obraz, ako pri najbohatších hroboch. V hroboch mužov len zriedkavo 

zaznamenávame kombináciu zbraní a súčastí konského postroja v rámci jedného inventára, obvykle sa v hroboch 

vyskytovali samostatne. Zastúpenie bojovníkov – jazdcov je tak v tejto „sociálnej“ skupine výrazne nižšie ako  

v najbohatších hroboch, ale keďže sa tu zbrane objavujú až vo vekovej kategórii adultus, privilégium nosenia 

zbrane je tu vyhradené opäť len dospelým mužom. Kým však v skupine najbohatších hrobov je typová škála  

zbraní pomerne široká, v inventári hrobov vyššej strednej vrstvy sa ich výskyt obmedzuje iba na diaľkové zbrane 

v podobe malého množstva bronzových hrotov šípov. Iné kategórie zbraní sú doložené len sporadicky. K pomerne 

frekventovaným nálezom v hroboch mužov patria aj železné nože, občas v kombinácii so šidlami alebo kamen-

nými brúsikmi. Častým prídavkom mužských hrobov sú aj keramické nádoby, pričom tu pozorujeme preferovanie 

istých keramických tvarov, a to mís a džbánkov, práve zo strany dospelých mužov. Zdá sa tiež, že v podmien-

kach oboch pohrebísk neobvyklé toaletné predmety – dvojdielne britvy, sú oveľa častejším prídavkom hrobov  

z vyššej strednej vrstvy než najbohatších hrobov. Na rozdiel od najbohatších hrobov, v ktorých sa ozdoby tela  

objavili zriedka, v hroboch mužov z vyššej strednej vrstvy sú doložené len výnimočne.  

Inventár ženských hrobov je značne rôznorodý na kategórie drobných predmetov. Aj tu zaznamenávame výskyt 

hlinených pečatidiel, avšak v rámci jedného inventára spravidla iba v jednom exemplári a len na pohrebisku Chotín 
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IA, zatiaľ čo prasleny sa v hroboch mohli vyskytnúť aj párovo. Zaujímavý je pomerne častý výskyt v týchto hroboch 

miniatúrnych nádob, väčšinou v kombinácii s praslenom, hlineným pečatidlom či plochou kamennou podložkou 

alebo s kúskom okra. Kroj žien z vyššej strednej vrstvy spravidla pozostával z kruhového šperku, v Chotíne IA 

okrem náramkov aj z hadovitých záušníc. V Chotíne IA sú tieto obzvlášť typické pre kroj žien z vyššej strednej 

vrstvy, zatiaľ čo v Chotíne IB, naopak, pre kroj žien tak z najbohatších, ako aj priemerne vybavených hrobov, 

o čom svedčia nasledujúce zistenia. Z dvanástich žien z Chotína IA s hadovitými záušnicami do najvyššej „so-

ciálnej“ vrstvy jednoznačne patrila iba jedna a do vyššej strednej až osem žien, kým zvyšné tri síce môžeme na 

základe dosiahnutých hodnôt celkového sociálneho indexu zaradiť medzi priemerne vybavené, ale ich hrobová 

výbava sa od výbavy hrobov z vyššej strednej vrstvy odlišuje iba nepatrne. V Chotíne IB zo siedmich hrobov  

s hadovitými záušnicami tri patrili k najbohatším, tri iba k priemerne vybaveným a iba jeden k vyššej strednej 

vrstve. Spoločným znakom pre obe pohrebiská je jednoznačné preferovanie tohto typu ozdôb hlavy ženami pocho-

vanými žiarovo, kým v kostrových ženských hroboch sa uvedené týka skôr krúžkových záušníc. 75 % všetkých 

hrobov s hadovitými záušnicami na pohrebisku Chotín IA bolo žiarových, ale v Chotíne IB je toto číslo ešte vyššie, 

a to až 86 %. Na základe uvedených konštatovaní je nepochybné, že hadovité záušnice nemôžeme v podmienkach 

oboch pohrebísk považovať za spoľahlivý a jednoznačný atribút najbohatších ženských hrobov, resp. žien s vý-

nimočným sociálnym statusom, hoci sa v prevažnej miere objavujú v hroboch z vyššej strednej vrstvy, čiže v hro-

boch žien, ktorých sociálne postavenie v rámci miestnej komunity bolo tiež vysoké. Obvyklou zložkou ženského 

kroja sú na oboch pohrebiskách koráliky z rôznych materiálov, najmä však z keramickej hmoty. Aj keď v ženských 

hroboch zaznamenávame aj sporadický výskyt zbraní v podobe jedného bronzového hrotu šípu, na ich základe  

nemôžeme bezpečne dokázať príslušnosť žien k bojovníckej vrstve a ich poloha v hrobe vo vzťahu k pochovanej 

žene poukazuje skôr na ich sekundárne použitie, pravdepodobne vo funkcii amuletov či predmetov so symbolic-

kým významom. Na chotínskych pohrebiskách môžeme v rámci tejto „sociálnej“ skupiny vyčleniť niekoľko hro-

bov, ktoré sa charakterom inventára podobajú skôr na najbohatšie alebo na priemerne vybavené hroby, než na 

hroby z vyššej strednej vrstvy. Aj celkový sociálny index väčšiny týchto hrobov dosiahol hodnotu na pomedzí  

hodnôt dvoch „sociálnych“ skupín a vo výbave niektorých z nich boli zastúpené v podmienkach oboch pohrebísk 

jedinečné predmety, ako napríklad bimetalické zrkadlá s bočnou rúčkou.  

Pri hroboch patriacich k vyššej strednej vrstve (41 – 60) síce neboli v rámci pohrebiska Chotín IA zachytené 

ich výraznejšie koncentrácie v niektorých kvadrantoch, avšak časť z nich, predovšetkým kostrové hroby, sa nachá-

dza v kvadrantoch susediacich so žiaroviskom II (kvadranty 49 a 50). Takmer všetky žiarové hroby boli umiest-

nené na južnom a východnom okraji pohrebiska. Malá časť kostrových hrobov sa nachádzala aj v tesnej blízkosti 

najbohatších hrobov 251/54 a 269/54 v už spomenutom kvadrante 54 (obr. 271). 

 

 
 

Obr. 271 Chotín IA. Plán pohrebiska s vynesenými polohami hrobov, ktorých výsledný sociálny index dosiahol hod-

notu od 41 do 60  
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Obr. 272 Chotín IB. Plán pohrebiska s vynesenými polo-

hami hrobov, ktorých výsledný sociálny index dosiahol 

hodnotu od 41 do 60  

 
Hroby z vyššej strednej vrstvy sa v Chotíne IB koncentrovali v tesnej blízkosti troch kumulácií najbohatších 

hrobov v okrajových častiach pohrebiska, najmä však na východnom a severnom okraji (obr. 272). 

7.4.3. Priemerne vybavené hroby 

Za priemerne vybavené hroby považujeme na oboch analyzovaných pohrebiskách tie, ktorých hodnoty celko-

vého sociálneho indexu sa pohybovali v rozpätí od 21 do 40. V Chotíne IA tak bolo možné k hrobom s priemernou 

výbavou priradiť dokopy 97 hrobových celkov, z nich 64 bolo kostrových a 33 žiarových. Biologické pohlavie  

a vek boli antropologicky určené pri 39 jedincoch, z ktorých štrnásť bolo žien, trinásť mužov a jedenásť detí a mla-

distvých. Počet archeologicky určených hrobov je len nepatrne vyšší, a to spolu 41, z nich 26 patrilo ženám, iba 

jedenásť mužom a štyri nedospelým jedincom. Pohlavie zvyšných sedemnástich jedincov nebolo možné určiť na 

základe ich nepočetnej hrobovej výbavy bez jednoznačných či mužských alebo ženských atribútov. Percentuálny 

podiel priemerne vybavených hrobov bol na pohrebisku Chotín IB o niečo vyšší než v Chotíne IA, keďže uvedenú 

kategóriu tvorilo spolu 33 hrobov, z toho dvadsať bolo kostrových a trinásť žiarových. V skupine trinástich an-

tropologicky vyhodnotených hrobov bolo možné biologické pohlavie určiť iba u dvoch jedincov – žien, zo zvyš-

ných jedenástich hrobov boli tri hroby detské a deväť hrobov patrilo dospelým jedincom. Na základe archeolo-

gických indícií bolo možné pohlavie troch z nich určiť ako ženské a pri štyroch jedincoch ako mužské. Z 20 je-

dincov, ktorí neboli podrobení antropologickej analýze, bolo na základe jednoznačných archeologických atribútov 

deväť žien a dvaja muži.  

Vyše dvojnásobná prevaha žien nad mužmi v kategórii archeologicky určených hrobov v Chotíne IA je prav-

depodobne čiastočne spôsobená prítomnosťou v ich inventári takého jednoznačného ženského atribútu ako praslen, 

zatiaľ čo v hroboch mužov časté železné nože sa sporadicky vyskytovali tiež v hroboch žien, dokonca aj detí, čiže 

tak ide o predmety so zmiešaným výskytom. Prasleny sa našli spolu v sedemnástich ženských hroboch zo 40, 

pričom na rozdiel od hrobov z vyššej strednej vrstvy tu len veľmi zriedkavo zaznamenávame ich počet vyšší ako 

jeden. To isté platí aj pre hlinené pečatidlá, nájdené spolu v piatich hroboch, avšak vždy samostatne bez prasle-

nov a až na jednu výnimku tiež vždy len v jednom exemplári. Až v šiestich hroboch sú doložené ploché kamenné 

podložky. Iba v jednom hrobe, presnejšie v žiarovom hrobe 82/54, sa vyskytli fragmenty železného noža (tab. 26: 5 

– 9). Dokopy až 33 hrobov obsahovalo minimálne jednu nádobu, pričom zastúpenie dvoch nádob v keramickom 

inventári je skôr charakteristické pre žiarové než pre kostrové hroby. Hroby žien môžeme v archeologickom ma-

teriáli pomerne jednoznačne identifikovať aj na základe niektorých typov ozdôb tela, keď tu pozorujeme pomerne 

pravidelný výskyt menšieho množstva korálikov, ktorých počet obvykle nepresiahol 20. Na rozdiel od najbohatších 
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hrobov a hrobov z vyššej strednej vrstvy s náhrdelníkmi z korálikov vyznačujúcich sa pomerne značnou varia-

bilitou typov a materiálov, boli koráliky z priemerne vybavených hrobov vyrobené prevažne z keramickej hmoty. 

V niektorých hroboch sú doložené aj železné a bronzové náramky či ozdoby hlavy v podobe párovo nosených 

krúžkových alebo samostatne nosených hadovitých záušníc, tieto občas v kombinácii s korálikmi. K ďalším na-

najvýš zriedkavým typom nálezov zo sledovanej skupiny hrobov môžeme priradiť zlatý pliešok zo žiarového hrobu 

15/52 (tab. 5: 8), ktorého hodnota sociálneho indexu je už na hranici medzi vyššou strednou vrstvou a hrobmi  

s priemernou výbavou (hodnota 40). Zo žiarového hrobu 26/52 pochádza jedinečný geometricky zdobený kostený 

valcovitý predmet, pravdepodobne schránka na uchovávanie kozmetických prípravkov, čo do istej miery potvr-

dzuje aj jeho spoluvýskyt s hlineným pečatidlom (tab. 8: 2, 4). Neobvyklý inventár žiarového hrobu 56/53 po-

zostával až z dvoch rôznych spôn a dvoch bronzových záveskov (tab. 16: 9 – 13), poukazujúcich na kontakty ve-

kerzugskej kultúry s halštatským kultúrnym prostredím a nie je tak vylúčené, že žena pochovaná v tomto hrobe 

bola cudzinkou. Aj napriek tomu, že hodnota celkového sociálneho indexu nepresiahla 41 (hodnota 39), hrob sa 

svojím inventárom veľmi podobá na hroby z vyššej strednej vrstvy. To isté platí aj pre žiarový hrob 42/53 s jednou 

celou nádobou – malou vázou, až tromi pečatidlami, korálikmi a retiazkou z článkov z bronzových krúžkov, je-

dinečnou v podmienkach daného pohrebiska (tab. 12: 1 – 29). Zdá sa, že inventár žiarových hrobov je z hľadiska 

zastúpených typov ozdôb a ich vzájomných kombinácií s pracovnými nástrojmi o niečo variabilnejší než pri hro-

boch kostrových. Za typického zástupcu priemerne vybavených ženských hrobov môžeme považovať kostrový 

hrob 208/54 s jednou celou nádobou – misou vyrobenou v rukách, praslenom a dvomi železnými náramkami, 

ktoré táto žena nosila na zápästiach oboch horných končatín (tab. 72: 46 – 57). Na otázku, aký bol vzťah a či vô-

bec existoval určitý príbuzenský vzťah medzi staršími ženami vo veku maturus z kostrového dvojhrobu 10a, b/52, 

nám neumožňuje dať jednoznačnú odpoveď ani zloženie ich hrobového inventára, ani uloženie týchto jedincov  

v hrobe, ani takmer rovnaká hodnota ich celkového sociálneho indexu a tým aj statusu. Inventár ženy z hrobu 

10a/52 pozostával výlučne z keramického inventára (tab. 37: 4 – 6, 14, 15), zatiaľ čo v hrobe ženy 10b/52 sa vy-

skytli iba početné nálezy malého kruhového šperku – až päť bronzových krúžkových záušníc a fragmenty železné-

ho náramku (tab. 37: 7 – 13). Naopak, úzky príbuzenský vzťah môžeme predpokladať medzi jedincami z kostrového 

trojhrobu 247a, b, c/54, v ktorom boli pochovaní muž vo veku adultus – maturus, mladšia žena vo veku adultus 

a dieťa a ktorý môžeme interpretovať ako rodinný. Výbava v podobe džbánku vyrobeného na kruhu a bronzového 

krúžku sa našla iba pri kostre ženy a podobá sa skôr na jednoducho, než na priemerne vybavené hroby (tab. 81: 

1, 2).  

Pri priemerne vybavených mužských hroboch sa zdá, že ich výbava je v porovnaní s hrobmi žien menej varia-

bilná na kategórie nálezov. Obvyklým nálezom sú železné nože, často v kombinácii so železnými tyčinkami,  

pravdepodobne šidlami. Podobne ako u žien, aj väčšina mužských hrobov obsahovala najmenej jednu celú nádo-

bu, ktorá sa našla až v devätnástich hroboch z 24. Ako typický príklad priemerne vybaveného mužského hrobu 

môžeme uviesť kostrový hrob 174/53, ktorý obsahoval jednu celú nádobu, železný nôž a železné šidlo (tab. 66: 8 

– 10). Aj medzi priemerne vybavenými hrobmi dospelých mužov sa vyskytlo niekoľko hrobov s neobvyklým in-

ventárom, ukazujúcim skôr na hroby z vyššej strednej vrstvy. Týka sa to štyroch kostrových hrobov so zbraňami 

a súčasťami konských postrojov, konkrétne hrobu 41/52 s 2 železnými nožmi, dlhým bojovým nožom so želez-

ným nákončím pošvy, železným šidlom a dvojdielnou nezdobenou britvou (tab. 44: 1 – 9), hrobu 119/53 so že-

lezným zubadlom, železným dlhým nožom a jednou nádobou – misou (tab. 49: 18 – 21), hrobu 156/53 so železnou 

kopijou, kamenným brúsikom so závesným otvorom, železným nožom a jednou nádobou – miskou (tab. 56: 1 – 5), 

ako aj hrobu 210/54 s neúplnou bronzovou falérou, štyrmi bronzovými hrotmi šípov a dvoma bronzovými 

náramkami, prevlečenými cez zápästia oboch horných končatín pochovaného jedinca (tab. 73: 8 – 16). Na základe 

prítomnosti militárií a konského postroja ide nepochybne o predstaviteľov bojovníckej vrstvy, tak pešiakov, ako 

aj jazdcov. Aj napriek hodnote celkového sociálneho indexu nižšej než 41, charakter výbavy nás oprávňuje uve-

dené hroby zaradiť skôr k vyššej strednej vrstve než k priemerne vybaveným hrobom. Zaujímavé je, že poloha 

železného hrotu kopije v hrobe 156/53, deponovaného pri lebke pochovaného jedinca je takmer identická ako  

v hrobe 197/54 z vyššej strednej vrstvy, len s tým rozdielom, že zatiaľ čo v hrobe 197/54 hrot kopije svojou špič-

kou smeroval k juhozápadnému okraju jamy a zdá sa tak, že muž v hrobe ležal na kopiji s drevenou násadou, tak 

do hrobu 156/53 bol uložený iba hrot kopije bez drevenej násady. Na tomto mieste tiež treba upozorniť na hrob 

210/54, v ktorom bol podľa antropologických určení Dr. M. Prokopca pochovaný mladý muž vo veku adultus  

gracilnej telesnej konštrukcie. Nie je preto vylúčené, že podobne ako pri kostrovom hrobe 220/54, aj tu môžeme 

pripustiť omyl pri antropologickom určení, najmä ak ide o staršie určenia s menšou mierou presnosti, ako pri 

antropologických metódach používaných v súčasnosti, pretože podľa S. Burmeistera (2000, 80) telesné znaky na 

kostiach mladých mužov vykazujú často ženský charakter. Archeologické indície v podobe párovo nosených  

náramkov s pomerne malým vnútorným priemerom túto domnienku čiastočne potvrdzujú a výskyt bronzových 

falér sa vo vekerzugskej kultúre, ako to napríklad dokladá už spomínaný žiarový hrob 59 na pohrebisku Algyő 

(Bende, 2003, 67), neobmedzuje iba na mužské hroby. Zaujímavá je aj poloha hrobu 210/54 na ploche pohrebiska, 
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ktorý bol situovaný iba 4,0 m od kostrového hrobu 220/54, taktiež obsahujúceho súčasti konského postroja . 

Vekovo si boli obaja jedinci značne blízki a oba hroby sú zároveň datované do rovnakého časového úseku, a to 

do prvej polovice 6. stor. pred Kr. Aký bol však skutočný vzťah medzi nimi, sa iba na základe archeologických 

indícií dokázať nedá. Zloženie výbavy žiarového hrobu 110/54 s typickými mužskými (dva železné hroty kopijí 

a dva železné nože, jeden z nich so zachovaným železným nákončím pošvy, tab. 34: 1 – 3, 6, 7), ako aj ženskými 

atribútmi (praslen a bronzový náramok, tab. 34: 4, 5) indikuje možný dvojhrob dospelých jedincov. Keďže kre-

mačné zvyšky z daného hrobu neboli podrobené antropologickej analýze, potvrdiť alebo vyvrátiť túto hypotézu 

je archeologicky takmer nemožné. Nie je tiež vylúčené, že v tomto hrobe s inventárom zmiešaného charakteru 

bola pochovaná iba jedna osoba, a to muž, a praslen tak mohol predstavovať iba symbolický ženský sprievodný 

pohreb. Bronzový náramok mohol patriť aj mužskému jedincovi, keďže výskyt samostatných náramkov je v pod-

mienkach chotínskych pohrebísk doložený tiež v mužských hroboch. Rovnako tento hrob, napriek hodnote sociál-

neho indexu iba 35, môžeme zaradiť skôr medzi hroby z vyššej strednej vrstvy ako medzi hroby s priemernou 

výbavou.  

Pomerne homogénny obraz o zložení výbavy nám poskytujú hroby nedospelých jedincov. Ich inventár zväčša 

pozostával z minimálne jednej keramickej nádoby, ktorá sa našla v jedenástich hroboch z pätnástich a z malého 

počtu korálikov v kombinácii s jedným bronzovým alebo železným náramkom. Iné typy šperku, ako napríklad 

bronzové či železné krúžky, bronzové špirálky, bronzové plechové trubičky alebo schránky mäkkýšov z rodu  

Cypraea, sú zriedkavé. V dvoch hroboch boli nájdené aj prasleny a kostrový hrob 254/54 obsahoval okrem bron-

zového náramky aj bronzový hrot šípu a malý železný nožík (tab. 82: 3 – 5). Nanajvýš špecifická výbava dieťaťa 

z kostrového hrobu 285/54 pozostávala z náhrdelníka, ktorý tvorili malý bronzový okuliarovitý závesok, zvierací 

zub, kostený závesok a dve schránky morských ulitníkov (tab. 88: 18 – 22).  

Ukazuje sa, že špecifické hlinené úpravy hrobových jám, ako aj prítomnosť objektov – žiarovísk sa vyskyto-

vali častejšie v priemerne vybavených hroboch než v hroboch z vyššej strednej vrstvy. Špecifické úpravy hrobo-

vých jám sú doložené v ženskom žiarovom hrobe 82/54 a v mužských kostrových hroboch 210/54 a 240/54, zatiaľ 

čo kruhový objekt – žiarovisko bolo situované nad ženským kostrovým hrobom 22/52. V prípade objektu ovál-

neho tvaru, ktorý bol zachytený nad jamou už spomenutého kostrového dvojhrobu 10a, b/52, ide s najväčšou 

pravdepodobnosťou o žiarový hrob 14/52 bez inventára. Tento bol od jamy daného dvojhrobu oddelený 50 cm 

hrubou vrstvou zeminy.  

Jeden z najtypickejších atribútov ženských hrobov – praslen sa v Chotíne IB vyskytol len v štyroch hroboch 

zo štrnástich a ani v jednom z hrobov nezaznamenávame výskyt hlinených pečatidiel. Iba v kostrových hroboch 

31/61 a 76/61 bol praslen kombinovaný s plochou kamennou podložkou (tab. 98: 16, 111: 1, 2) a v žiarovom 

hrobe 60/62 dokonca aj so železným nožom (tab. 106: 31 – 34, 37). Ani keramický inventár tu nie je taký častý 

ako v podobných hroboch na pohrebisku Chotín IA. Minimálne jedna celá nádoba sa našla iba v ôsmich hroboch,  

z nich dva obsahovali až dve celé nádoby. Šperk v priemerne vybavených ženských hroboch je typologicky menej 

rôznorodý než v Chotíne IA a zastupujú ho predovšetkým ozdoby hrdla v podobe korálikov, ktorých počet obvykle 

nepresiahol 20. Zaujímavá je tu však pomerne častá kombinácia hlinených a sklenených korálikov, občas doplne-

ných o jantárové či kovové exempláre. Koráliky sa v hroboch vyskytli buď samostatne, alebo spolu s kruhovým 

šperkom, keď pozorujeme ich spoluvýskyt buď výlučne s bronzovými náramkami, alebo so samostatne či párovo 

nosenými hadovitými záušnicami, často potiahnutými tenučkou fóliou z drahých kovov. Bronzová ihlica z kos-

trového hrobu 27/61 je v podmienkach tohto pohrebiska jedinečná (tab. 97: 15). Za typických zástupcov ženských 

priemerne vybavených hrobov môžeme považovať kostrový hrob 31/61 s jednou celou nádobou – džbánkom vy-

robeným na kruhu, praslenom a plochou kamennou podložkou (tab. 98: 15, 16) či žiarový hrob 74a/62 s dvomi 

bronzovými náramkami a jednou hadovitou záušnicou (tab. 110: 6, 7, 13). 

Výbava všetkých šiestich mužských hrobov je značne unifikovaná a s výnimkou kostrového hrobu 50a/61 po-

zostáva len z jednej alebo dvoch celých keramických nádob a jedného či dvoch železných nožov. Muž z kostrového 

hrobu 50a/61 môže byť ako jediný z priemerne vybavených hrobov na danom pohrebisku na základe prítomnosti 

zbraní v jeho inventári priradený k vrstve bojovníkov – pešiakov. Diaľkové zbrane západného, resp. halštatského 

typu – dva železné hroty šípov a železné kovanie tulca na šípy, ktoré sa v hrobe vyskytli spoločne s dvomi želez-

nými nožmi, ako aj absencia domácej keramiky v jeho inventári nás oprávňujú predpokladať, že ide o hrob cudzin-

ca (tab. 104: 1 – 12).  

Pre tri detské hroby je charakteristická výbava v podobe jednej celej keramickej nádoby, doplnenej o ozdoby 

tela, a to buď o koráliky, alebo o bronzové náramky.  

Zhrnutie: Hoci na chotínskych pohrebiskách môžeme v zložení inventára priemerne vybavených hrobov po-

zorovať mnohé spoločné tendencie, predsa len tu zaznamenávame isté odlišnosti, ktoré, ako sa zdá, sú zreteľnejšie 

než v prípade prvých dvoch „sociálnych“ skupín. Takmer identické je iba zloženie inventára hrobov nedospelých 

jedincov, v ktorých sa len sporadicky vyskytli predmety dennej potreby, ako prasleny či železné nože, a ktoré, ako 

sa zdá, minimálne v prípade menších detí môžeme považovať len za milodary s ochrannou funkciou (Kvetanová, 
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2008, 28). Tiež objekty – žiaroviská nad jamami či špeciálna hlinená úprava jám sú častejšie doložené v hroboch  

s priemerným inventárom než v hroboch z prvých dvoch skupín. 

Pre inventár mužských hrobov sú obzvlášť charakteristické nasledujúce znaky: 

 v porovnaní so ženskými hrobmi menší počet funkčných kategórií nálezov, 

 na oboch pohrebiskách patria k spoľahlivým mužským atribútom pracovné nástroje v podobe železných no-

žov, v Chotíne IA občas aj železných šidiel, vyskytujúcich sa spoločne s jednou či dvoma celými keramický-

mi nádobami, 

 v Chotíne IB je výbava značne štandardizovaná a tvoria ju výlučne jedna či dve nádoby a jeden či dva že-

lezné nože, zatiaľ čo v Chotíne IA sú zastúpené aj hroby so zbraňami, výnimočne aj s konským postrojom, 

ktorých inventár tak vykazuje zreteľné podobnosti skôr s hrobmi z vyššej strednej vrstvy než s priemerne 

vybavenými hrobmi. 

Výbava ženských hrobov sa vyznačuje nasledujúcimi charakteristikami: 

 prítomnosť jednoznačného ženského atribútu – praslenu, ktorý v Chotíne IA mohol byť kombinovaný s hli-

nenými pečatidlami alebo plochými kamennými podložkami, zatiaľ čo v Chotíne IB pozorujeme v priemerne 

vybavených ženských hroboch úplnú absenciu hlinených pečatidiel,  

 inventár žiarových hrobov je v Chotíne IA rozmanitejší než inventár hrobov kostrových, 

 kroj žien v Chotíne IA spravidla pozostával z ozdôb hrdla a kruhového šperku, ktorý bol len výnimočne no-

sený párovo či vo vzájomných kombináciách náramok – záušnica,  

 v Chotíne IB je keramický inventár menej frekventovaný a ozdoby tela sú tu typologicky menej varia-

bilné než v Chotíne IA, špecifikom je častá kombinácia sklenených a hlinených korálikov v rámci jed-

ného náhrdelníka a v podmienkach tohto pohrebiska pomerne vysoký počet hrobov s hadovitými záušni-

cami.  

 

 
 

Obr. 273 Chotín IA. Plán pohrebiska s vynesenými polohami hrobov, ktorých výsledný sociálny index dosiahol hodnotu 

od 21 do 40  

 
Pri hroboch s priemernou výbavou zaznamenávame v rámci pohrebiska Chotín IA výraznejšie náznaky ich situo-

vania predovšetkým v jeho centrálnej a východnej časti, tu najmä v kvadrantoch 43, 44, 53 a 54 (obr. 273).  

V Chotíne IB je kumulácia priemerne vybavených hrobov zreteľná predovšetkým v navzájom susediacich kvad-

rantoch 22, 23 a 24 na severnom okraji pohrebiska, ako v kvadrante 9 v jeho južnej časti, ktorá je od prevažnej 

časti pohrebiskovej plochy oddelená prázdnym priestorom (obr. 274). 
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Obr. 274 Chotín IB. Plán pohrebiska s vynesenými 

polohami hrobov, ktorých výsledný sociálny index do-

siahol hodnotu od 21 do 40  

7.4.4. Jednoducho vybavené hroby 

Jednoducho vybavené hroby s hodnotou celkového sociálneho indexu od 1 do 20 predstavujú v Chotíne IA  

z hľadiska sociálneho statusu pochovaných jedincov najpočetnejšiu kategóriu hrobov. Dokopy až zo 154 hrobov 

s jednoduchou výbavou bolo 53 hrobov žiarových a celkové číslo kostrových hrobov tu dosiahlo dvojnásobnú 

hodnotu, a to až 101. Pohlavie a vek či už antropologicky alebo na základe archeologických indícií bolo možné 

spoľahlivo stanoviť v prípade 76 jedincov. Z nich boli antropologickej analýze podrobení 49, z toho bolo devät-

násť žien, jedenásť mužov, sedemnásť detí a mladistvých a dvaja dospelí. Pohlavie, príp. vek zvyšných 27 jedin-

cov sa nám podarilo určiť pomocou jednoznačných ženských či mužských atribútov, ako aj na základe metrických 

údajov hrobových jám takto: jedenásť žien, sedem mužov a osem nedospelých jedincov. V Chotíne IB je počet 

jednoducho vybavených hrobov nižší, než počet hrobov s priemernou výbavou a z ich celkového počtu bolo štrnásť 

kostrových, desať žiarových a pri jednom hrobe nevieme spoľahlivo určiť jeho typ. Pohlavie a vek či antropologicky, 

alebo archeologicky boli stanovené iba u ôsmich jedincov z 25. Z nich boli štyri ženy, jeden muž a traja mladiství.  

Chotín IA a IB: V súbore jednoducho vybavených hrobov nie je jednoduché spoľahlivo odlíšiť inventár žien 

od inventára mužov, čiže jednoznačne určiť pohlavie, príp. vek pochovaných jedincov z dôvodu veľmi malého 

počtu nálezov, zastúpených v ich výbave. Na chotínskych pohrebiskách pozorujeme spoločné tendencie v zložení 

inventára hrobov predovšetkým neurčených jedincov. Tu môžeme vyčleniť tri skupiny hrobov. Najpočetnejšie sú 

hroby iba s jednou, sporadicky s dvoma či troma nádobami alebo s črepmi v inventári. Zriedkavo sú doložené ako 

hroby iba s drobnými predmetmi vo výbave v podobe malého množstva korálikov, ktorých počet sa obvykle pohy-

boval okolo piatich, alebo v podobe kruhového šperku – náramkov či krúžkových záušníc, ako aj hroby, ktorých 

inventár pozostával z kombinácie jednej celej nádoby alebo črepov a drobných predmetov – ozdôb tela. V Chotíne 

IB sú doložené len prvé dve skupiny hrobov, zatiaľ čo v Chotíne IA všetky tri. Pre ženské hroby je keramický in-

ventár menej charakteristický, než pre hroby neurčených jedincov a väčšinou sa v nich našiel len kruhový šperk – 

jeden či dva náramky alebo dve krúžkové záušnice, ktorý je v týchto hroboch frekventovanejší než pracovné nástro-

je. V Chotíne IA len šesť hrobov z 30 obsahovalo praslen. Naopak, v Chotíne IB boli v inventári ženských hrobov 

takmer výlučne zastúpené len koráliky. Tie sa našli aj v tých hroboch juvenilných jedincov, ktorých pohlavie antro-

pológ určil ako ženské. Podobne aj mužské hroby obsahovali keramický inventár či v podobe jednej nádoby, alebo 

črepov z nádob len výnimočne a ich výbava tak pozostávala najmä z pracovných nástrojov – jedného, zriedkavo 

dvoch železných nožov, príp. kamenného brúsika alebo šidla. Hroby detí a mladistvých v Chotíne IA obvykle ob-

sahovali buď len jednu celú nádobu, alebo ozdoby hrdla – koráliky, a tak sa zložením inventára veľmi nelíšia od 

ženských hrobov. Zatiaľ čo v kostrovom hrobe 192/54 s väčším dieťaťom vo veku infans II sa našli črepy z misy  

a jeden bronzový náramok s pomerne veľkým vnútorným priemerom (5,0 cm), ktorý dieťa nosilo na pravej hornej 
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končatine (tab. 70: 5, 6), v kostrovom hrobe 199/54 s malým dieťaťom vo veku 2 až 2,5 roky sa misa v črepoch 

vyskytla spolu so železným nožom (tab. 71: 9, 10). Zatiaľ čo vo vyšších kategóriách hrobov sú doložené objekty – 

žiaroviská nad ich jamami, ako aj špeciálne hlinené úpravy jám, tak v skupine jednoducho vybavených hrobov sa 

objekt – žiarovisko nad hrobovou jamou zistil iba v kostrovom hrobe 31/52 s pochovanou ženou vo veku adultus – 

maturus, ktorej inventár tvorili plochá kamenná podložka a črepy zo džbánka vyrobeného na kruhu.  

Ako príklad jednoducho vybaveného hrobu môžeme uviesť kostrový hrob 194/54 s dospelou ženou vo veku 

adultus – maturus, ktorej výbava pozostávala z jedného bronzového náramku, noseného na zápästí pravej hornej 

končatiny a z niekoľkých keramických črepov (tab. 70: 7). Jediným nálezom v kostrovom hrobe staršieho muža 

vo veku maturus 122/53 z Chotína IA bol fragmentárne zachovaný železný nôž (tab. 51: 1). Inventár kostrového 

hrobu 187/54 tvoril jeden hrniec (tab. 71: 8).  

Špecifickými v hodnotenej kategórii hrobov sú dva nálezové celky z Chotína IB. Žiarový hrob 23/61 obsaho-

val iba bronzový tyčinkový nákrčník so zvyškami zlatej tenkej fólie, jedinečný v podmienkach nielen chotínskych 

pohrebísk, ale aj vekerzugskej kultúry celkovo (tab. 96: 18). Keďže daný hrob bol porušený a pravdepodobne 

vykradnutý, pôvodná hodnota jeho celkového sociálneho indexu mohla byť oveľa vyššia. Na výnimočnosť uve-

deného hrobu poukazuje nielen samotný nákrčník, ale aj jeho pozlátenie, s ktorým sa stretávame predovšetkým 

na hadovitých záušniciach z hrobov dospelých žien, patriacich tak k najbohatším, ako aj k vyššej strednej vrstve. 

Aj druhý z hrobov, a to kostrový hrob 72/62, bol vykradnutý a z jeho pôvodného inventára sa zachovali iba čre-

py z viacerých nádob (tab. 109: 13 – 15). Oválna hrobová jama nadpriemerných rozmerov bola po vonkajšom 

obvode olemovaná pomerne plytkým žľabom, pravdepodobne indikujúcim zvyšky po mohylovom násype (pozri 

podkapitolu 6.8.1.). Na výnimočnosť daného hrobu ukazuje aj jeho poloha v areáli pohrebiska (plán 2). 

Zhrnutie: Na základe nepočetného a pohlavne málo výrazného inventára nie je možné spoľahlivo archeologicky 

určiť pohlavie väčšiny jedincov z jednoducho vybavených hrobov. Aj počet archeologicky určených ženských 

hrobov je tu z uvedených dôvodov nižší než hrobov mužov. Výbava neurčených jedincov sa vyznačuje prítom-

nosťou buď len keramického inventára v podobe spravidla jednej nádoby, či črepov z nádob, alebo drobných pred-

metov v podobe nepočetných ozdôb tela, alebo výnimočne kombináciou nádoby a jedného typu ozdôb tela. V Cho-

tíne IA sú doložené všetky tri uvedené kategórie, kým v Chotíne IB iba prvé dve. Z ozdôb tela sa tu vyskytli buď 

len koráliky, alebo kruhový šperk – náramok či výlučne krúžková záušnica.  

Keramický inventár v ženských hroboch je menej častý ako v hroboch neurčených jedincov a ich výbava tak 

obvykle pozostávala iba z ozdôb tela. Tie sú v Chotíne IB zastúpené výhradne korálikmi. Pracovné nástroje, najmä 

prasleny, sú v porovnaní s ostatnými „sociálnymi“ skupinami zriedkavé.  

 

 
 

Obr. 275 Chotín IA. Plán pohrebiska s vynesenými polohami hrobov, ktorých výsledný sociálny index dosiahol hod-

notu od 1 do 20  
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Podobne aj mužské hroby sa vyznačujú nepočetným keramickým inventárom, ale frekventovanou súčasťou ich 

výbavy sú bezpochyby predmety dennej potreby, a to predovšetkým železný nôž, ale tiež kamenný brúsik či želez-

né šidlo, ktoré sa však v jednoducho vybavených hroboch nikdy nevyskytujú ako garnitúra, ale len samostatne. 

 

 
 

Obr. 276 Chotín IB. Plán pohrebiska s vynesenými 

polohami hrobov, ktorých výsledný sociálny index do-

siahol hodnotu od 1 do 20  

 
Priestorová analýza jednoduchých hrobov nepriniesla v prípade Chotína IA a IB žiadne výraznejšie náznaky 

ich koncentrácie v istých častiach či kvadrantoch oboch pohrebísk (obr. 275, 276) 

7.4.5. Hroby bez inventára 

Na pohrebisku Chotín IA až 67 hrobov, z ktorých 57 bolo kostrových a len desať žiarových, neobsahovalo  

žiadne keramické, kovové či z iných materiálov vyrobené prílohy. Ak neboli hroby podrobené antropologickej 

analýze, na základe absencie nálezov v ich inventári nebolo možné pohlavie pochovaných jedincov určiť ani 

archeologicky. Výnimkou je len osem hrobov s veľmi malými rozmermi jám, ktoré nás oprávňujú dávať ich do 

súvisu s pohrebmi nedospelých jedincov – detí. Z antropologicky určených hrobov pätnásť patrilo ženám, šesť 

mužom, sedem deťom, dva mladistvým vo veku juvenis a štyri dospelým jedincom. V Chotíne IB neobsahovalo 

žiadny inventár spolu sedemnásť hrobov, z ktorých trinásť bolo kostrových a štyri žiarové. Časť týchto hrobov 

bola porušená a pravdepodobne aj vykradnutá, preto konečný počet hrobov bez inventára tu mohol byť o niečo 

menší, nie však menej ako pätnásť. Antropologicky bolo pohlavie definované len u šiestich jedincov (tri ženy 

a traja muži) a vek jedinca zo žiarového hrobu 36/61 antropológ určil ako adultus – maturus. Pohlavie a vek je-

dincov zo zvyšných desiatich hrobov nebolo možné na základe chýbajúcich nálezov presnejšie špecifikovať ani 

archeologicky.  

V Chotíne IA aj medzi hrobmi bez inventára, v ktorých boli s najväčšou pravdepodobnosťou pochované oso-

by podradného postavenia, napríklad vo funkcii sluhov či otrokov, sa z hľadiska nálezových situácií vyskytlo  

niekoľko zaujímavých pohrebov. Staršia žena vo veku maturus z kostrového hrobu 118/53 bola uložená vo vrst-

ve čierneho piesku, ktorý bol až k okrajom hrobovej jamy ohraničený pieskom žltej farby. Podobne aj dospelý 

jedinec vo veku adultus – maturus z kostrového hrobu 212/54 ležal na jamke s prepáleným zásypom s uhlíkmi, 

vyhĺbenej do strednej časti dna hrobovej jamy. V oboch prípadoch tak nemôžeme vylúčiť prítomnosť ohňa počas 

pohrebu. Ten bol doložený aj v kostrovom hrobe 121/53, v ktorom bol v rámci jednej hrobovej jamy súčasne 

pochovaný ľudský jedinec a kôň (hrob koňa 4/53). Hoci staršia žena vo veku maturus bola uložená vo vrstve  

prepáleného piesku čiernej farby, na jej kostiach neboli zistené žiadne stopy pôsobenia ohňa.
402

 Je tak zrejmé, že 

                                                                 
402 Ide o najnovšie antropologické určenie (bližšie pozri Kmeťová, 2013). 
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ide o doklady istých zvláštností v pohrebnom ríte späté s rituálnou, pravdepodobne očistnou či ochrannou úlohou 

ohňa (pozri podkapitolu 6.8.4.). Kostrové zvyšky ženy z hrobu 121/53 boli nanovo podrobené detailnej antropo-

logickej analýze, na základe ktorej antropológ nielen prehodnotil pohlavie danej osoby, ale zachytil viaceré patolo-

gické znaky na kostiach dolných končatín. Tieto indikujú, že žena počas svojho života pravdepodobne jazdila na 

koni. Ďalšie znaky nielen na kostiach, ale aj značné, miestami dokonca až mimoriadne opotrebovanie zubov 

(rezákov), naznačujú zvýšené pracovné zaťaženie pochovanej (Kmeťová, 2013).  

 

 
 

Obr. 277 Chotín IA. Plán pohrebiska s vynesenými polohami hrobov bez inventára 

 

 
 

Obr. 278 Chotín IB. Plán pohrebiska s vynesenými po-

lohami hrobov bez inventára 



376 

V Chotíne IB sa v tejto kategórii hrobov ako zaujímavé javia dva hroby, a to kostrové hroby 50b/61 a 80/62.  

V prípade prvého ide o súčasný pohreb s 50a/61, pričom ich vzájomné uloženie v rámci hrobovej jamy je v pod-

mienkach daného pohrebiska netypické. Pravdepodobne mužský jedinec vo veku juvenis – senilis 50a/61 bol ulo-

žený vo východnej polovici hrobovej jamy s hlavou orientovanou na juhovýchod, zatiaľ čo lebka druhého jedinca 

bez inventára bola orientovaná na sever. Keďže skelet muža z pohrebu 50a/61 sa zachoval kompletne, môžeme 

v danom prípade predpokladať manipuláciu s lebkou jedinca z pohrebu 50b/61 v podobe jej zámerného premiest-

nenia (pozri podkapitolu 6.8.5.). Jedinec z hrobu 80/62 mal v driekovom stavci chrbtice a v kostrči zasunutý 

bronzový hrot šípu, obidva s veľkou pravdepodobnosťou spôsobili jeho smrť. Na jeho bedrových kostiach sa zistili 

stopy po zelenej patine, ktoré by mohli naznačovať prítomnosť nezachovaného bronzového predmetu či predme-

tov v hrobe. Na pravej strane kostí lebky antropológ zistil otvor a nie je vylúčené, že ide o doklad trepanácie. 

Podobné doklady poranení zbraňami, ktoré mohli byť pre jedinca dokonca smrteľné, nie sú na pohrebiskách  

vekerzugskej kultúry časté. Ako príklad môžeme uviesť kostrový hrob 324 na pohrebisku Tápiószele s  pocho-

vaným pravdepodobne ženským jedincom, u ktorého sa na oboch lopatkách zistili otvory buď po kopiji, alebo 

šípe, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobili jeho smrť. Hrob neobsahoval žiaden inventár (Párducz,  

1966, 64). 

Na ploche pohrebiska Chotín IA sa hroby bez inventára koncentrovali najmä v okrajových kvadrantoch po-

hrebiska, predovšetkým v navzájom susediacich kvadrantoch 41, 42, 53, 54 a 64 v jeho východnej polovici, ďalej  

v kvadrante 30 na južnom okraji a v kvadrantoch 60, 70 a 71 na severnom okraji pohrebiska. V centrálnej časti 

pohrebiska sa takéto hroby vyskytli zriedkavo (obr. 277). Podobné tendencie, čiže situovanie hrobov bez inven-

tára v okrajových častiach pohrebiska pozorujeme aj v Chotíne IB, kde prevažná väčšina takýchto hrobov bola 

zaznamenaná na východnom a severnom okraji pohrebiska (obr. 278).  

7.5. ZÁVER K VÝPOČTOM SOCIÁLNEHO INDEXU 

Výpočty jednotlivých sociálnych indexov na chotínskych pohrebiskách sa v mnohých aspektoch ukázali ako 

opodstatnené a výsledky štatistických analýz sociálneho aspektu pohrebného rítu priniesli nielen mnohé zaují-

mavé zistenia k vertikálnej stratifikácii miestnej spoločnosti, ale aj zistenia určitých rozdielov medzi oboma po-

hrebiskami. Použitie konkrétnych metód výpočtu jednotlivých sociálnych indexov vždy závisí od charakteru  

a špecifík materiálu, ktorý máme na účely vyhodnotenia k dispozícii. Preto na základe výhod a nevýhod jednot-

livých metód ako hodnotiacich znakov musíme pri ich výbere pristupovať ku každej analyzovanej pohrebiskovej 

lokalite individuálne. Preukázateľné výsledky pre obe pohrebiská priniesli predovšetkým index počet drobných 

predmetov, čiastkové keramické indexy, index kategórie nálezov, index materiál a index Socistat – celkový. 

Indexy rozmanitosti typov a zriedkavosti výskytu typov drobných predmetov, ako aj keramiky neukázali na 

oboch pohrebiskách také preukázateľné výsledky týkajúce sa korelácie medzi ich dosiahnutými hodnotami a typom 

hrobu či biologickými parametrami pochovaných jedincov. Opodstatnenosť štatistických výpočtov sociálnych 

indexov tak okrem pohrebiska kalenderberskej kultúry v Statzendorfe (Rebay, 2006, 234, 241) jednoznačne potvr-

dili aj výsledky podobných analýz zrealizovaných na chotínskych pohrebiskách. Nespornou výhodou štatistických 

výpočtov sociálnych indexov je na rozdiel od subjektívnych zistení sociálnych rozdielov „voľným okom“ archeo-

lóga značná objektivita ich výsledkov, hoci kvantitatívne metódy analýzy spoločensko-sociálnej stratifikácie miest-

nych komunít môžeme použiť iba za niekoľkých predpokladov. Sú nimi nasledujúce: daná pohrebisková lokalita 

bola preskúmaná kompletne a nie iba jej istá časť, odborne publikované boli všetky hrobové celky, ktorých kva-

litné sledovanie v teréne nám zároveň poskytuje čo najpresnejšie informácie a tým aj možnosť vyjadriť sa k rôz-

nym sociálnym aspektom pohrebného rítu a v nemalej miere umožňuje aj kvalitné vyhodnotenie aspoň polovičnej 

časti antropologického materiálu. V rámci všetkých pohrebísk vekerzugskej kultúry uvedené kritériá spĺňajú iba 

chotínske pohrebiská, čo neumožňuje jednak realizáciu podobných výpočtov sociálnych indexov na iných po-

hrebiskách tejto kultúry či na Slovensku, alebo v Maďarsku a jednak tiež porovnanie dosiahnutých výsledkov 

kvantitatívnych výpočtov pre chotínske pohrebiská s inými pohrebiskami vekerzugskej kultúry a tým ani zachy-

tenie možných spoločných tendencií či lokálnych rozdielov vo vertikálnej stratifikácii vekerzugskej spoločnosti.  

Isté rozdiely, ale aj podobnosti medzi oboma chotínskymi pohrebiskami môžeme zhrnúť do niekoľkých nasle-

dujúcich bodov:  

1. Na početnosť hrobového inventára tu mal zreteľný vplyv typ hrobu, pretože v IA bol bohatší hrobový inventár  

z hľadiska početnosti drobných predmetov typický skôr pre žiarové hroby, v IB, naopak, pre hroby kostrové. Na 

pohrebisku Chotín IA sa zároveň preukázala istá súvislosť medzi ukladaním vyššieho počtu drobných nálezov 

do hrobov s vyšším počtom celých keramických nádob.  

2. Kvantitatívne vyhodnotenie súboru hrobov, ktoré obsahovali minimálne štyri drobné predmety, na oboch 

pohrebiskách ukázalo, že inventár kostrových hrobov je z hľadiska zastúpenia funkčných typov drobných nálezov 
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rozmanitejší než inventár hrobov žiarových. Okrem typu hrobu na vyššiu hodnotu rozmanitosti typov drobných 

predmetov v hodnotenom výbere hrobov v IA podstatnou mierou vplývali aj biologické parametre pochovaných 

jedincov, čiže ich pohlavie a vek, pretože ukladanie rôznych funkčných typov drobných artefaktov do hrobov je 

tu charakteristické skôr pre dospelé ženy než pre mužov. Preto rôznorodosť komponentov inventára má na oboch 

pohrebiskách jednoznačne „pohlavný kontext“ a k spoľahlivému určeniu sociálneho statusu jedinca tak tento hod-

notiaci znak nemôže byť použitý samostatne, ale iba ako doplňujúce kritérium k iným, viacej preukazným sociál-

nym indexom.  

3. V Chotíne IB celkovo pozorujeme vyšší počet hrobov, v ktorých sa našli zriedkavo sa vyskytujúce drobné 

predmety, než je to v prípade pohrebiska IA. Tu však percentuálny počet mužských hrobov so zriedkavými typmi 

nálezov v inventári prevyšuje počet hrobov dospelých žien, ktoré sú v IB častejšie zastúpené vo vyšších hodno-

tách hodnoteného indexu. Preto môžeme pre obe pohrebiská konštatovať súvislosť medzi výskytom ojedinelých 

typov drobných predmetov a biologickým vekom, príp. pohlavím pochovaného jedinca. Na celkovú hodnotu inde-

xu zriedkavosti výskytu drobných predmetov mal na pohrebisku IA výrazný vplyv aj typ hrobu, pretože, ako  

ukázali výsledky kvantitatívnej analýzy, frekventovanejšie zastúpenie ojedinelých typov drobných artefaktov je 

charakteristické skôr pre žiarové hroby než pre hroby kostrové. Na základe pozorovaní je však zrejmé, že pri poku-

se sprostredkovať hodnotu sociálneho statusu pochovaného jedinca iba na základe hodnoty  zriedkavosti toho-

ktorého predmetu v jeho inventári, má daný index iba obmedzenú výpovednú schopnosť, pretože v podmienkach 

daného pohrebiska isté zriedkavo sa vyskytujúce kategórie nálezov nemusia byť nevyhnutne indikátorom vysokého 

sociálneho postavenia a zriedkavosť ich výskytu mohla byť spôsobená inými faktormi, napríklad chronologickými 

rozdielmi či etnickými osobitosťami pochovaných jedincov, či mohlo ísť aj len o lokálny, zo sociálneho hľadiska 

ťažko interpretovateľný jav.  

4. Aj počet keramických nádob v hrobovom inventári je na oboch analyzovaných pohrebiskách spätý s typom 

hrobu. V Chotíne IA je vyšší počet keramických nádob príznačný pre žiarové hroby, kým v IB je početnejšie za-

stúpenie keramiky vo výbave charakteristické skôr pre kostrové hroby. 

5. Výsledky analýzy možnej súvislosti medzi prítomnosťou keramiky vyrobenej na kruhu v inventári hrobu  

a jeho typom síce na oboch pohrebiskách ukázali, že tento typ keramických nádob je charakteristický skôr pre 

kostrové než pre žiarové hroby, ale zároveň odhalili isté rozdiely medzi oboma pohrebiskami v zložení hrobovej 

výbavy, čo sa týka zastúpenia keramiky vyrobenej na kruhu a jej kombinácie s keramikou vyrobenou v rukách 

vo vzťahu k biologickému pohlaviu a veku pochovaných jedincov. V Chotíne IA je vyšší počet nádob vyrobených 

na kruhu charakteristický skôr pre ženské než pre mužské hroby, kým v IB je to naopak. Na oboch pohrebiskách 

je však spoluvýskyt oboch typov nádob v rámci jedného inventára frekventovanejší v ženských ako v mužských 

hroboch. Prinajmenej v IA môžeme nádoby vyrobené na kruhu zaradiť medzi charakteristické zložky hrobového 

inventára jedincov, patriacich k vyššej strednej a k najbohatšej vrstve.  

6. Výsledky všetkých čiastkových keramických indexov, ako aj indexu keramika – celkový poukázali na cho-

tínskych pohrebiskách na zreteľný súvis predovšetkým medzi dosiahnutými hodnotami daných indexov a typom 

hrobu.  

7. Pri objemovom keramickom indexe (keramika 3) môžeme iba na pohrebisku Chotín IA konštatovať istú 

súvislosť medzi vyššími hodnotami daného indexu a biologickým vekom pochovaných osôb, čo nás oprávňuje 

predpokladať, že objem nádob v hrobe súvisel okrem iného aj s dosiahnutým vekom jedinca. U mužov sú nádoby  

s vyšším objemom časté v hroboch mladších jedincov, zatiaľ čo u žien, naopak, v hroboch starších jedincov. Na 

rozdiel od predchádzajúcich dvoch keramických indexov sa medzi oboma pohrebiskami zistili isté spoločné ten-

dencie. Tieto sa prejavujú tak vo vzťahu k typu hrobu, keď priemerná hodnota skúmaného indexu bola pri žiaro-

vých hroboch vyššia než pri hroboch kostrových, ako aj v skupine antropologicky určených jedincov, keď ženské 

hroby dosahovali vyššie priemerné hodnoty ako hroby dospelých mužov. 

8. Výsledky analýzy hodnôt indexu rozmanitosť typov keramiky vo výbere hrobov, t. j. hrobov s minimálne 

dvoma celými nádobami ukázali na oboch pohrebiskách rovnaký trend ako pri iných keramických indexoch. Na 

zloženie keramického inventára tu v značnej miere vplýval typ hrobu, pretože funkčne rôznorodejšie keramické 

prídavky sú príznačné skôr pre kostrové hroby než pre hroby žiarové.  

9. Je tiež zrejmé, že na výsledné hodnoty zriedkavosti vo výskyte keramických typov nemali zásadný vplyv 

ani sociálny status pochovaného jedinca, ani typ hrobu a ojedinele sa vyskytujúce tvary nádob tak môžeme na 

oboch pohrebiskách považovať za doklad kontaktov nositeľov vekerzugskej kultúry so susednými kultúrami.  

10. Aj výsledky analýzy indexu kategórie nálezov ukázali pomerne výrazné rozdiely medzi oboma chotínskymi 

pohrebiskami tak vo vzťahu k typu hrobu, ako aj vo vzťahu k archeologickému a antropologickému určeniu po-

hlavia jedincov. Zatiaľ čo v Chotíne IA je počet žiarových hrobov s rozmanitejším inventárom vyšší než hrobov 

kostrových, v IB je to naopak. V Chotíne IB zároveň pozorujeme aj vyšší percentuálny podiel tých hrobov, v kto-

rých inventári sa vyskytlo štyri a viac kategórií nálezov. V Chotíne IA muži v porovnaní so ženami percentuálne 
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dosahujú vyššie hodnoty daného indexu, a to predovšetkým v skupine archeologicky určených hrobov, v Chotíne 

IB je tento pomer obrátený. Domnienku, že čím vyšší je počet kategórií nálezov v inventári hrobu, tým vyšší je 

aj sociálny status pochovaného jedinca, potvrdzuje porovnanie hodnôt indexu kategórie nálezov s dosiahnutými 

hodnotami celkového sociálneho indexu len čiastočne. 

11. Výrazný vplyv na výsledné hodnoty indexu materiál mal typ hrobu iba na pohrebisku Chotín IA, kde je 

inventár s rôznorodejším materiálom typický skôr pre žiarové, ako pre kostrové hroby. Tiež môžeme konštatovať, 

že v Chotíne IA najvyššie hodnoty daného indexu, a tým aj materiálovo najvariabilnejší inventár obsahujú hroby 

žien.  

12. Pri výpočte indexu Socistat – celkový pozorujeme medzi oboma chotínskymi pohrebiskami značné podob-

nosti, najmä čo sa týka vplyvu typu hrobu na jeho výslednú hodnotu. Signifikantná súvislosť medzi hodnotami in-

dexu Socistat – celkový a celkového sociálneho indexu sa však ukázala len na pohrebisku Chotín IA, čo je pravde-

podobne aspoň čiastočne podmienené tvarovo a typologicky oveľa rozmanitejšou škálou predmetov, zastúpených 

v inventári hrobov z IA než v IB.  

Výsledné hodnoty celkového sociálneho indexu jednotlivých hrobov z oboch analyzovaných pohrebísk umožnili 

jedincov pochovaných v týchto hroboch následne priradiť k piatim základným skupinám, zodpovedajúcim piatim 

„sociálnym“ vrstvám miestnej vekerzugskej komunity. Je však nesporné, že pri zaradení toho-ktorého hrobu do 

konkrétnej z piatich „sociálnych“ skupín nie je možné striktne sa pridržiavať iba hodnoty jeho sociálneho indexu, 

ale je tu nutné brať do úvahy tak celkový charakter hrobového inventára, ako aj ďalšie hodnotiace znaky, ako na-

príklad prípadnú úpravu a rozmery hrobovej jamy či polohu hrobu na ploche pohrebiska vo vzťahu k ostatným 

hrobom. Iba tak môžeme získať čo najpresnejší obraz o možnom spoločenskom a sociálnom postavení jednotli-

vých členov miestnej komunity. Pomerne spoľahlivo môžeme v archeologickom materiáli zachytiť sociálne nad-

radenú vrstvu, ktorá na chotínskych pohrebiskách zodpovedá najbohatším hrobom. V našich podmienkach je však 

nemožné bezpečne sa vyjadriť k tomu, či majetkové pomery pochovaného jedinca odrážali aj jeho skutočné so-

ciálne postavenie a prílohy v hrobom inventári boli s určitosťou jeho vlastníctvom a nie iba majetkom rodiny, 

ktorá mu ich do hrobu vložila z dôvodu zdôraznenia jeho sociálnej identity (Krekovič, 2005, 11).
403

 Avšak mi-

nimálne na základe nálezov zo žiarových hrobov, ktoré boli spravidla, ak nie všetky, tak aspoň ich časť (najmä 

šperk a súčasti odevu, prípadne bronzové hroty šípov), deformované žiarom, čo dokladá ich uloženie na pohreb-

nú hranicu spolu s telom zomrelého (pozri kapitolu 6), predpokladáme, že hrobové prílohy boli v podmienkach 

oboch hodnotených pohrebísk majetkom pochovaných jedincov.
404

 Analýza jednotlivých zložiek hrobového inven-

tára, ako aj elementov pohrebného rítu na oboch pohrebiskách ukázala pomerne zreteľnú vertikálnu diferenciáciu 

miestnej spoločnosti na úrovni istých sociálnych skupín, ale neumožnila archeologicky postrehnúť jej prípadné 

horizontálne rozvrstvenie, ktoré tu medzi jej príslušníkmi bezpochyby existovalo. Keďže v najvyššej sociálnej 

skupine sa vyskytli aj hroby detí, pri ktorých môžeme predpokladať dedenie sociálneho statusu, nemôžeme  

v podmienkach vekerzugskej kultúry vylúčiť, že mohlo ísť už o nejakú formu stratifikovanej a nie iba rozvrst-

venej spoločnosti, hoci spoľahlivé vzájomné odlíšenie oboch modelov spoločností v archeologickom materiáli je 

spravidla problematické (Krekovič, 2005, 9).  

Výraznou a pomerne heterogénnou skupinou hrobov, nielen na chotínskych pohrebiskách, sú nepochybne hroby  

s militáriami a konským postrojom. Na otázku, či tieto hroby umožňujú v podmienkach miestnej vekerzugskej 

komunity uvažovať o existencii istej špecializovanej bojovníckej vrstvy (už profesionálne zameranej), a tak môžu 

byť ukazovateľom horizontálnej diferenciácie spoločnosti, alebo či prítomnosť zbrane či konského postroja v hrobe 

len indikuje príslušnosť jedinca k privilegovanej vrstve, nemožno spoľahlivo odpovedať. Nemôžeme vylúčiť ani 

tretiu možnosť, a to prelínanie sa oboch funkcií, resp. oboch typov sociálnych diferenciácií. Keďže hroby so zbra-

ňami a súčasťami konských postrojov jednak predstavujú na pohrebiskách vekerzugskej kultúry len zanedbateľné 

percento hrobov a dokonca na niektorých pohrebiskách nie sú doložené vôbec (napríklad Békéscaba-Fényes: Pár-

ducz, 1943; Orosháza-Gyopáros: Juhász, 1976 alebo Nógrádkövesd: Patay, 1955), jednak v zastúpení jednotli-

vých typov zbraní v inventári hrobov medzi pohrebiskami najmä vo východnom Maďarsku pozorujeme značné 

rozdiely,
405

 môžeme s výnimkou hrobov s malým počtom hrotov šípov za najpravdepodobnejšiu považovať ich 

                                                                 
403 M. Hanuliak, vychádzajúc z analýzy charakteru hrobovej výbavy na pohrebiskách z obdobia včasného stredoveku, poukázal 

na možnosť výberu len istých zložiek výbavy pochovaného jedinca zo strany pozostalých, keď sa do hrobov pravdepo-
dobne na základe praktických a ekonomických cieľov ukladali len menej cenné predmety, najmä pokiaľ ide o pracovné 
nástroje, ktorých strata by pre rodinu nebola citeľná či ohrozujúca. Preto v tomto období pohrebný inventár nemôže spo-
ľahlivo odrážať skutočné majetkové pomery zomrelých (Hanuliak, 2004, 205).  

404 Jedným zo zásadných predpokladov čo najviac sa priblížiť k zachyteniu reálneho modelu sociálnej štruktúry pravekých a proto-
historických spoločností je podmienka vlastníctva hrobových príloh zo strany pochovaného jedinca (Steuer, 1982, 82 n.).  

405 Napríklad častý výskyt zbraní pozorujeme na pohrebisku Csanytelek-Újhalastó, kde registrujeme ich nasledujúce kombi-
nácie (Galántha, 1986, 72): hrot kopije a hrot šípu (v šiestich hroboch), hrot kopije a čakan (v troch hroboch) a hrot kopije 
s dlhým nožom (vo dvoch hroboch). Na pohrebisku Nyáregyháza (Kisfaludi, 2004) sa zbrane našli v piatich hroboch, pri-
čom buď ide o samostatne vyskytujúcu sa zbraň (hroty šípov), alebo o dvojkombináciu diaľkových zbraní a bojových no-
žov, čím sa toto pohrebisko značne podobá na chotínske. Na pohrebisku Orosháza-Gyopáros (Juhász, 1976) pozorujeme 
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funkciu ako symbolu vysokého sociálneho statusu jedinca (Kozubová, 2009, 90 nn.; 2010a, 56; 2011a, 81 nn.).
406

 

Z uvedených zistení je tiež zrejmé, že v podmienkach vekerzugskej kultúry celkovo pomerne malý percentuálny 

podiel hrobov so zbraňami a konským postrojom (nie viacej ako 10 %) neoprávňuje vekerzugskú spoločnosť po-

važovať za militárnu.
407

  

Na základe vzájomnej kombinácie jednotlivých kategórií zbraní či ich spoluvýskytu so súčasťami konských 

postrojov môžeme uvedenú kategóriu hrobov rozdeliť na dve základné skupiny, a to na hroby bojovníkov – jazdcov 

a hroby bojovníkov – pešiakov a v rámci nich následne vyčleniť prípadné ďalšie podskupiny. Zatiaľ čo väčšina 

bojovníkov – jazdcov patrila na chotínskych pohrebiskách k najvyššej sociálnej vrstve (výnimkou sú žiarový hrob 

22/52 a kostrový hrob 210/54 z Chotína IA), v prípade bojovníkov – pešiakov môžeme z hľadiska ich sociálneho 

postavenia pozorovať isté rozdiely.  

Za spoločný znak hrobov so súčasťami konských postrojov môžeme pokladať spravidla prítomnosť zbraní 

v ich inventári, najmä bronzových hrotov šípov.
408 

V Chotíne IA, až na kostrový hrob 210/54, všetky hroby s pred-

metmi priamo spätými s jazdectvom obsahovali železné zubadlo, ktoré bolo v najbohatších hroboch doplnené aj 

o súčasti ohlávky (faléry a prevliečky), kým v Chotíne IB príslušnosť pochovaných mužov k vrstve bojovníkov – 

jazdcov symbolicky demonštrujú iba bronzové prevliečky či jazdecké bičíky, teda v týchto hroboch neregistrujeme 

kompletnú garnitúru súčastí konského postroja.
409

 V Chotíne IA kompletná zostava súčastí konských postrojov, 

doplnená ešte aj o početné hroty šípov či iné kategórie zbraní (napríklad hroty kopijí), príp. ich vzájomné kom-

binácie, pretože je doložená iba v najbohatších hroboch, poukazuje na vyššie spoločenské postavenie bojovníka 

– jazdca, než len prítomnosť zubadla v inventári bez ďalších súčastí uzdy, ktorá tak bojovníka zaraďuje k vyššej 

strednej vrstve (radoví jazdci?). Ako však ukázala analýza kvantitatívneho a kvalitatívneho zloženia inventára po-

slednej spomenutej kategórie hrobov, tieto aj napriek výslednej hodnote ich celkového sociálneho indexu v roz-

pätí od 41 do 60 vykazujú zreteľné podobnosti s najbohatšími hrobmi. V Chotíne IB všetky hroby bojovníkov – 

jazdcov patria bezpochyby k najbohatším, a to aj napriek tomu, že ide o porušené hroby, v prípade hrobu 44/61 

musíme dokonca rátať s možnou neúplnou výbavou. Zaujímavé je tiež zistenie, že kompletná garnitúra súčastí 

konského postroja minimálne v podmienkach oboch sledovaných pohrebísk indikuje vyšší sociálny status po-

chovaných jedincov, kým v prípade spolupochovania koňa toto konštatovanie už striktne neplatí. K podobným 

výsledkom dospeli bádatelia aj na základe pozorovaní na mnohých pohrebiskách z obdobia avarského kaganátu, 

kde pomerne vysoký počet jazdeckých hrobov so spolupochovaným zauzdeným koňom a jednoduchou hrobovou 

výbavou pravdepodobne súvisel skôr s pohrebným rítom a zdôraznením profesionálneho zamerania pochované-

ho jedinca než s jeho sociálnym statusom (Zábojník, 2005, 31, pozn. 14). Ani na severnom Kaukaze nie je na 

pohrebiskách zo včasnej doby železnej spoľahlivým ukazovateľom vyššieho sociálneho postavenia pochovaných 

mužov výskyt súčastí konských postrojov v hroboch, ale, naopak, importovaných zbraní (Reinhold, 2007, 309 n.).  

Skupinu bojovníkov – pešiakov môžeme na základe počtu zastúpených kategórií zbraní v ich inventári rozdeliť 

na dve podskupiny, presnejšie na hroby s jednou kategóriou zbraní, čiže so samostatne sa vyskytujúcou zbraňou 

a na hroby s dvomi kategóriami zbraní. Najpočetnejšie sú hroby prvej podskupiny, predovšetkým s diaľkovými 

zbraňami v podobe hrotov šípov, ktoré nie sú doložené len v hroboch dospelých mužov, ale sporadicky ich výskyt 

zaznamenávame aj v hroboch dospelých žien, spravidla pochovaných žiarovo a výnimočne tiež detí. V ich prípade 

                                                                                                                                                                                                        
okrem absencie diaľkových zbraní častý výskyt úderových zbraní, tieto spravidla samostatne, sporadicky aj s bojovým no-
žom. Pre pohrebisko Törökszentmiklós-Surján (Csalog – Kisfaludi, 1985) je obzvlášť charakteristický tak samostatný výskyt 
zbraní, a to diaľkových, úderových a bodných s rukoväťou (bojové nože), ako aj úplná absencia bodných zbraní s násadou 
(kopije). Na pohrebisku Tápiószele (Párducz, 1966) je výskyt zbraní doložený takmer výlučne v žiarových hroboch a pre 
pohrebisko je celkovo príznačný samostatný výskyt militárií v hrobovom inventári, najmä bodných zbraní s násadou 
a úderových zbraní. Sporadicky sú tu čakany kombinované s bojovými nožmi. Na pohrebisku Szentes-Vekerzug (Párducz, 
1952; 1954; 1955) je podiel hrobov so zbraňami síce veľmi malý, ale ako na jednom z mála pohrebísk vekerzugskej kultú-
ry tu registrujeme trojkombináciu zbraní, a to diaľkové, úderové a bodné zbrane s rukoväťou (bojové nože) alebo diaľkové, 
úderové a bodné s násadou. Ku vzájomným kombináciám úderových zbraní s ďalšími kategóriami militárií bližšie pozri  
A. Kozubová (2010a, 57).  

406 Porovnateľne vysoké percentuálne zastúpenie hrotov šípov ako na chotínskych pohrebiskách bolo zistené iba na pohrebisku 
Csanytelek-Újhalastó, kde sa hroty šípov vyskytli v takmer 9 % všetkých hrobov (Galántha, 1986, 72; Kozubová, 2009, 90).  

407 Napríklad percentuálny podiel hrobov so zbraňami na keltských pohrebiskách z územia Slovenska je zreteľne vyšší než vo 
vekerzugskej kultúre, minimálne dvojnásobne (Haruštiak, 2009, 119, 141). Vo vekerzugskej kultúre nepredpokladáme do-
držiavanie prísnej formy nám neznámych kultových či iných pravidiel v ukladaní do hrobov len istého výberu príloh, vrátane 
zbraní a súčastí konských postrojov, ako je to príznačné napríklad pre kalenderberskú skupinu, kde sa aj v hroboch príslušní-
kov privilegovanej vrstvy len ojedinele vyskytli symboly moci v podobe zbraní, konského postroja či predmetov súvisiacich 
so stolovaním (Studeníková, 2011, 240).  

408 Na základe zastúpenia funkčných typov súčastí uzdy v hroboch bojovníkov – jazdcov tu môžeme vyčleniť tri skupiny: 
hroby s kompletnou garnitúrou súčastí konských postrojov, hroby so zubadlami a hroby obsahujúce buď iba dekoratívne 
súčasti konského postroja (ozdoby ohlávky), alebo predmety späté s výstrojom jazdca (jazdecké bičíky). Uvedené skupiny 
možno ďalej členiť na podskupiny na základe absencie alebo prítomnosti zbrane či zbraní (bližšie podkapitola 3.5.).  

409 Kombinácia zubadla a súčastí ohlávky – prevliečok, avšak bez sprievodných zbraní je doložená aj v žiarovom hrobe 1/76  
z Nitry-Dolných Krškán (Romsauer, 1993, 20, obr. 10: 3). 
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je však nesporné, že neboli použité vo svojej skutočnej funkcii ako zbraň, ale už iba sekundárne, ako napríklad 

amulet či súčasť náramkov. V bohatých hroboch žien a detí môžeme tiež predpokladať prelínanie sa ich funkcie 

amuletu a indikátora sociálneho statusu, keď príslušnosť týchto žien, príp. detí k vyššej spoločenskej vrstve bola 

zároveň aspoň symbolicky zdôraznená prítomnosťou jedného či dvoch hrotov šípov v ich hrobovej výbave. Preto 

prítomnosť veľmi malého počtu hrotov šípov v inventári hrobu neoprávňuje pochovaného jedinca automaticky 

priradiť k „vojenskej“ zložke miestnej komunity.
410

 Uvedené sa pravdepodobne vzťahuje aj na mužské hroby  

s jedným hrotom šípu, pri ktorých nie je vylúčená ani ich kultová funkcia v priebehu pohrebných ceremónií alebo 

symbolické vyjadrenie prítomnosti zbrane v hrobe (Eckhardt, 1996, 150; Hellmuth, 2006a, 83; Kozubová, 2009, 

89). Pomerne zarážajúca je absencia kompletnej garnitúry konského postroja spolu so zbraňami v hroboch dos-

pelých žien. V tých sa síce mohli sporadicky vyskytnúť solitérne súčasti konských postrojov, ako faléry či pre-

vliečky, ale kombinácia železného zubadla a súčastí ohlávky uzdy, avšak bez zbraní, je zatiaľ spoľahlivo doložená 

iba v ženskom hrobe 59 z Algyő (Bende, 2003).
411

 Tu musíme mať na zreteli aj to, že zastúpenie militárií v hro-

bovom inventári nemuselo byť podmienené iba konkrétnou spoločenskou a sociálnou príslušnosťou pochovaného 

jedinca, pretože minimálne v podmienkach chotínskych pohrebísk je vlastníctvo zbrane vo svojej skutočnej funkcii 

bezpečne doložené najskôr až u osôb vo veku juvenis, hoci ich počet stúpa až od veku adultus a výhradne sa viazalo 

iba na osoby mužského pohlavia. Menej časté sú hroby, ktoré obsahovali inú kategóriu zbraní, ako napríklad dlhé 

bojové nože, tieto občas dokonca so zachovanými nákončiami pošiev alebo železné meče a železné hroty kopijí, 

v Chotíne IB aj železné čakany, v ktorých boli pochovaní iba dospelí muži. Až na nepatrné výnimky (kostrový 

hrob 46/61 z Chotína IB) ide spravidla o hroby z vyššej strednej vrstvy a týchto bojovníkov môžeme priradiť k ra-

dovým pešiakom. Kombináciu dvoch kategórií zbraní môžeme v podmienkach chotínskych pohrebísk považovať 

za preukazný znak výnimočného spoločenského postavenia pochovaného jedinca, pretože táto je takmer bez vý-

nimky doložená len v najbohatších hroboch dospelých mužov.
412

 Hoci uvedené konštatovania ukázali isté sociálne 

rozdiely medzi členmi bojovníckej vrstvy, kam patrili spravidla najbohatšie hroby a hroby vyššej strednej vrstvy, 

predsa len títo prislúchali k vyššej a k najvyššej spoločenskej vrstve.  

Zatiaľ čo vekerzugskí bojovníci, tak jazdci, ako aj pešiaci, svoju odlišnosť od ostatných členov miestnej veker-

zugskej komunity, sčasti aj výnimočnosť a vysoký sociálny status demonštrovali takmer výhradne vlastníctvom 

insígnií bojovníka a jazdca, čiže zbraňami a konským postrojom, v skupine hrobov bez zbraní a konského postroja 

sa v podmienkach chotínskych pohrebísk môžu skrývať príslušníci rôznych sociálnych skupín, a to nielen muži, 

ale aj ženy a deti. V tejto „nevojenskej“ zložke miestnej komunity sa sociálne rozdiely a pravdepodobne aj prí-

slušnosť k rôznym sociálnym vrstvám prejavujú pomerne zreteľne tak v kvantitatívnom a kvalitatívnom výbere 

ozdôb tela a súčastí odevu, ako aj v početnosti a v zložení garnitúry predmetov dennej potreby. Analýza hrobov 

bez zbraní a súčastí konského postroja na oboch hodnotených pohrebiskách jasne potvrdila platnosť pravidla, že 

čím je sociálne postavenie pochovaného jedinca vyššie, tým je zastúpenie oboch kategórií nálezov v jeho inven-

tári početnejšie a z funkčného hľadiska rozmanitejšie. Táto početnosť a typologická pestrosť oboch kategórií  

nálezov mohla byť najmä pri šperkoch a súčastiach odevu zdôraznená aj použitím jednak viacerých surovín na 

ich výrobu, jednak aj menej dostupných a pravdepodobne tiež importovaných materiálov, ako drahé kovy, sklo 

či jantár, a zároveň mohla byť doplnená početným keramickým inventárom, ktorý v podmienkach väčšiny veker-

zugských pohrebísk tvorili tiež pomerne exkluzívne nádoby vyrobené na kruhu.  

Na chotínskych pohrebiskách je zarážajúca absencia hrobov s výrobnými nástrojmi, ktoré by sme mohli bez-

pečne spájať s hrobmi remeselníkov a ktoré sa výnimočne objavujú na iných pohrebiskách vekerzugskej kultúry, 

najmä vo východnom Maďarsku (napríklad hlinené kovolejárske tégliky z hrobu 69 zo Szentesa-Vekerzug: Ke-

menczei, 2009, tab. 75: 17, 19). Výnimkou sú iba prasleny, pochádzajúce takmer výhradne zo ženských hrobov, 

ktoré by sme tak mohli považovať za hroby pradiarok. Je však otázne, či prítomnosť praslenu alebo praslenov  

                                                                 
410 Z hľadiska interpretácie odlišnú situáciu zaznamenávame v severopontskej oblasti, kde najmä od záveru stredoskýtskeho a po-

čas neskoroskýtskeho obdobia pozorujeme na mnohých pohrebiskách predovšetkým v stepnej zóne pomerne početné hro-

by dospelých žien so zbraňami v podobe kopijí a diaľkových zbraní, ktoré sú interpretované ako hroby žien – bojovníčok. 

Keďže ide spravidla o príslušníčky strednej vrstvy, prítomnosť zbrane či zbraní v ich výbave tak môže ukazovať skôr na exis-

tenciu v miestnych podmienkach profesionálne zameranej vojenskej zložky spoločnosti (bližšie napríklad Il´inskaja – Te-

renožkin, 1983, 117, 176 nn.; Fialko, 1991; 2011; Machortych, 2011; Redina, 1989, 30). Výnimočne sa v týchto hroboch 

našli aj súčasti konského postroja (Steblev: Skoryj, 1997 alebo Ternovoe-I: Guljaev, 1995). Zbrane tvorili súčasť inventára 

niektorých hrobov žien aj na pohrebiskách kobanskej kultúry v Seržen´-Jurt a v Tli, pričom tento zvyk je v prípade prvého 

z pohrebísk doložený až v poslednej fáze pochovávania, pre ktorú sú charakteristické skýtske vplyvy a prítomnosť zbrane  

v ženskom inventári tu môžeme interpretovať len ako symbol vyššieho sociálneho postavenia ženy (Kozenkova, 2002; Techov, 

1985). Zriedkavejšie ako v ženských hroboch sú v severopontskej oblasti zbrane, predovšetkým hroty šípov a sporadicky 

aj kopijí, doložené v hroboch nedospelých jedincov, a to najmä v závere stredoskýtskeho a v neskoroskýtskom období (na-

príklad pohrebisko Mamaj-Gora: Andruch, 2000, 116).  
411 Nie všetky hroby vekerzugskej kultúry s konským postrojom boli podrobené antropologickej analýze.  
412 V prípade dvojkombinácie zbraní tu registrujeme spoluvýskyt diaľkových zbraní s bodnými (bojové nože a kopije) alebo s úde-

rovými zbraňami (čakany). Trojkombinácia zbraní tu doložená nie je.  
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v hrobe týchto žien môžeme považovať za doklad ich praktického využitia pri pradení alebo ako súčasť vretena 

ukazovali skôr na akýsi symbolický význam pradenia a tkania, ako to bolo napríklad v prípade halštatskej kultúry 

(Eibner, 1997, 129 nn.; Rebay, 2006, 242). Keďže halštatská spoločnosť bola organizovaná na iných princípoch 

ako vekerzugská, prikláňame sa skôr k prvej z uvedených možností.  

Rovnako neboli na chotínskych pohrebiskách doložené také predmety, na základe ktorých by bolo možné spo-

ľahlivo identifikovať jedincov s rituálnymi či kultovými funkciami vo vekerzugskej spoločnosti, aké sa predpokla-

dajú napríklad u sociálne privilegovaných žien kalenderberskej skupiny, označovaných aj ako aktérky rituálnych 

praktík, v ktorých výbave sa vyskytli okrem iného aj hlinené mesiacovité idoly, tkáčske závažia či tzv. kalender-

berské hrnčeky (Nebelsick, 1996, 372 n.; Studeníková, 2008, 89 n.; Teržan, 1986, 228, 230 n.; 1996). Vo veker-

zugskej kultúre môžeme s istými rituálnymi alebo kultovými úkonmi spájať napríklad hlinené pečatidlá či ploché 

kamenné podložky, ktoré mohli byť typologicky vzdialenými pendantmi rituálnych plytkých oválnych a štvorhran-

ných kamenných mís – oltárikov zo severopontsko-kaukazského regiónu vo včasnoskýtskom období?
413

 Alebo 

vkladanie súprav pozostávajúcich z praslenu/praslenov, hlineného pečatidla, plochej kamennej podložky, minia-

túrnej nádoby či dutého kosteného valcovitého predmetu do hrobov dospelých žien malo nám neznámy rituálny 

či religiózny podtext? V danom kontexte sa ako zaujímavý javí výskyt a možná interpretácia malých opracova-

ných kameňov so zaoblenými hranami a úštepov v hroboch niektorých dospelých žien na pohrebisku Chotín IA. 

Malo päť opracovaných rôznofarebných kamienkov v hrobe staršej ženy 111/53 spolu s opracovaným črepom 

v tvare rovnoramenného trojuholníka (tab. 48: 7, 13 – 15, 20, 21) len praktickú funkciu akéhosi pracovného ná-

stroja alebo ich výskyt v počte dva a viac kusov v hroboch výhradne starších žien z najvyššej a z vyššej strednej 

sociálnej vrstvy v kombinácii s miniatúrnymi nádobami a praslenmi (kostrové hroby 251/54 a 255/54) môže in-

dikovať predmety osobitného charakteru, napríklad pomôcok na veštenie (Rebay, 2006, 184 n.)? Zastávali ženy 

pochované v týchto hroboch v miestnej komunite určitú sakrálnu funkciu? Keďže časť malých kameňov mala 

tupé hrany a do hrobov sa ukladali spravidla vo dva a viac exemplároch, ako pravdepodobnejšie sa javí buď ich 

kultové funkčné naznačenie, alebo mohlo ísť o predmety so symbolickou – ochrannou funkciou. Zvyk použitia 

kamenných okruhliakov v pohrebnom ríte je doložený na širokom priestranstve eurázijských stepí a lesostepí v kul-

túrach a kultúrnych skupinách včasnej doby železnej a je tu spájaný s rituálnymi praktikami, na čo poukazujú 

často stopy pôsobenia ohňa na ich povrchu (Ėrlich, 2007, 62, 65; Galanina, 1997, 164; Leskov et al., 2005, 71 n.; 

Petrenko, 2006, 99). Obzvlášť časté sú nálezy kamenných okruhliakov na „protomeótskych“ a včasnomeótskych 

plochých a mohylových pohrebiskách zo severozápadného Kaukazu, kde sa na základe ich polohy v priestore hrobu 

vo vzťahu k pochovanému jedincovi takmer výhradne mužského pohlavia uvažuje o ich funkcii ako amuletov (na-

príklad ploché pohrebisko Kelermes: Ėrlich, 2007, 62; Galanina, 1989, 85). Spravidla z viacerých okruhliakov 

pozostával inventár ženských hrobov na pohrebiskách najmä zo stepnej zóny severného Pričiernomoria, pri kto-

rých sa predpokladá, že ide o ženy – liečiteľky. Drobné kamienky v týchto hroboch sa vyskytovali spolu s plo-

chými kamennými podložkami a zrkadlami (Il´inskaja – Terenožkin, 1983, 182). Výskyt okruhliakov patrí tiež 

k charakteristickým zvláštnostiam pohrebného rítu ciumbrudskej skupiny (Vasiliev, 1976a, 34 n.). Sumarizujúc 

uvedené zistenia týkajúce sa funkčného naznačenia okruhliakov a úštepov v ženských a mužských hroboch, je 

nepochybné, že tieto sa nepoužívali ako pracovné nástroje, ale boli späté jednak s pohrebným rítom a jednak tiež 

s rituálnymi činnosťami a mohli mať aj ochranný charakter. S rituálnou funkciou mohla súvisieť aj unikátna mi-

niatúrna miska na dvoch antropomorfných nôžkach zo žiarového hrobu 60/53 z Chotína IA (tab. 16: 24), ktorá sa 

vyskytla spolu so sklenenými korálikmi s vrstvenými očkami, na pohrebisku nie príliš častými, a s ďalšou minia-

túrnou nádobou vyrobenou v rukách. Charakter hrobového inventára síce jasne ukazuje na osobu ženského pohla-

via, avšak neposkytuje žiadne indície pokiaľ ide o jej vek. Nie je tak vylúčené, že obe miniatúrne nádoby mohli 

byť len hračkami v hrobe nedospelého jedinca. Možnú previazanosť s kultovými praktikami môže tiež indikovať 

výskyt zrkadiel s bočnou rúčkou východného typu v hroboch dospelých žien, spravidla pochovaných žiarovo.
414

 

V severopontsko-kaukazskom regióne sa pri zrkadlách prelínala ich praktická funkcia toaletného predmetu s ri-

tuálnou funkciou a zrkadlá sú tu ako súčasť špeciálneho súboru predmetov sakrálneho charakteru považované za 

jeden zo symbolov kňažiek (bližšie pozri napríklad Kuznecova, 1995; 2002; 2010). Na rituálny význam zrkadiel 

poukazujú ich početné vyobrazenia na tzv. jeleních stélach z nálezísk vo východných regiónoch Eurázie a ich 

pomerne časté drevené imitácie najmä v detských hroboch na pohrebiskách pazyryckej kultúry na Altaji (Kubarev, 

1987, 217, 225, 255, tab. 16: 11, 24: 5, 54: 5; Volkov, 1981). Na rozdiel od zrkadiel v severopontsko-kaukazskej 

oblasti mali zrkadlá v kultúrach stredoázijských včasných nomádov výlučne funkciu amuletu, príp. talizmanu (Ku-

barev, 1996, 336 n.). Otázne však je, či rovnaké funkčné naznačenie zrkadiel, aké mali v oblastiach svojho pôvodu, 

                                                                 
413 K tzv. kamenným oltárikom pozri bližšie napríklad Galanina, 1997, 72; Petrenko, 2006, 98 n.; Guljaev, 1995, 93; Moškova, 

2000; Murzin, 1984, 87; Kovpanenko – Bessonova – Skoryj, 1989, 69. 
414 Zatiaľ čo zrkadlo zo žiarového hrobu 76/53 z Chotína IA nevykazuje stopy po pôsobení ohňa, tak značne žiarom deformo-

vané zrkadlo zo žiarového hrobu 8/61 z Chotína IB bolo pravdepodobne uložené na pohrebnú hranicu spolu s telom zomrelej 
ženy.  
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minimálne však v severnom Pričiernomorí a na Kaukaze, môžeme automaticky aplikovať aj na zrkadlá z pohre-

bísk vekerzugskej kultúry.  

Oveľa početnejšou skupinou, než najbohatšie hroby, sú hroby s chudobnejšou výbavou, ktorých interpretácia 

z hľadiska ich priradenia k istej sociálnej vrstve môže byť sťažená viacerými možnými faktormi. Zdá sa však, že 

prítomnosť takýchto hrobov na sledovaných pohrebiskách nesúvisela ani s možnosťou existencie pravidla neukla-

dať do hrobov isté typy nálezov, napríklad zbraní, ani s unifikáciou hrobovej výbavy (Krekovič, 2005, 11), pre-

tože počas celého trvania pochovávania na oboch pohrebiskách máme doloženú pomerne početnú skupinu bohato 

vybavených hrobov. 

Jednotlivé „sociálne“ skupiny sa navzájom líšia nielen kvantitatívnym a kvalitatívnym zložením hrobového 

inventára, metrickými údajmi a úpravami hrobových jám či ich polohou v rámci pohrebiska, ale aj svojou počet-

nosťou. Medzi najbohatšími hrobmi na pohrebisku Chotín IA je zastúpených päť mužov a osem žien, z nich jedna 

mohla byť nedospelá, zatiaľ čo v Chotíne IB štyria muži, šesť žien a jedno dieťa.
415 

Na základe uvedených zis-

tení je zrejmý vyrovnaný podiel mužov a žien v najvyššej sociálnej vrstve, ktorý tak nepotvrdzuje dominanciu 

sociálne privilegovaných mužských jedincov. Podľa P. K. Wasona v rámci sociálnej diferenciácie mohol byť status 

jedinca tak získaný, ako aj zdedený (Wason, 1994, 98 n.). V spoločnostiach, kde sa status získaval a nie dedil, bol 

spravidla vyhradený mužským jedincom, a preto nie je prekvapujúce, ak v najvyššej sociálnej vrstve zreteľne do-

minujú práve dospelí muži. Naopak, dokladom dedenia sociálneho statusu môže byť zastúpenie v najvyššej sociál-

nej vrstve hrobov žien a najmä detí (ibidem, 98 n.). Uvedené kritériá, a to rovnaký počet žien a mužov v skupine 

najbohatších hrobov, ako aj zastúpenie hrobov detí v najvyššej sociálnej skupine v rámci oboch analyzovaných 

pohrebísk, len potvrdzujú hypotézu o možnej stratifikácii a nie iba o rozvrstvení miestnej vekerzugskej spoloč-

nosti. Podiel najbohatších hrobov v jednotlivých fázach pochovávania na pohrebiskách je nasledujúci. Do prvej 

polovice sú datované minimálne dva mužské hroby, a to kostrový hrob 40/52 v Chotíne IA a kostrový hrob 44/61  

v Chotíne IB, ku ktorým môžeme priradiť aj ženský hrob 25/52 z Chotína IA. Najpočetnejšie sú najbohatšie hroby 

doložené v druhej polovici 6. stor. pred Kr., kde môžeme zaradiť až minimálne tri mužské (kostrový hrob 120/53 

a žiarový hrob 87/54 z IB a kostrový hrob 49/61 z IB) a jeden ženský hrob (kostrový hrob 2/52 z IA). Len rámcové 

datovanie do 6. stor. pred Kr. umožňuje sprievodný inventár v prípade kostrových hrobov 1/61 a 46/61 z Chotína 

IA. Do prvej polovice 5. stor. pred Kr. patria kostrový hrob 220/54 a žiarový hrob 39/53 z Chotína IA a najmlad-

ším je nepochybne žiarový hrob 52/53 z Chotína IA so sponou laténskeho typu, pri ktorej nemôžeme vylúčiť jej 

zaradenie ani do druhej polovice 5. stor. pred Kr. Z poznatkov o chronologickom zaradení najbohatších hrobov 

je zrejmé, že v každej z troch zachytených vývojových fáz pochovávania sú doložené minimálne dva hroby pri-

vilegovaných dospelých mužov. V skupine hrobov z vyššej strednej vrstvy je pomer počtu hrobov žien k mužským 

hrobom v IA tridsať ku ôsmim a v IB sedem ku trom. Iba v Chotíne IA je v tejto „sociálnej“ skupine spoľahlivo 

doložený aj jeden detský hrob. Keďže v skupine priemerne vybavených hrobov sú na základe jednoznačných atri-

bútov najmä v podobe praslenov ženy identifikovateľné jednoduchšie než muži, tak nielen v Chotíne IA, ale aj  

v IB je pomer ich počtu k počtu mužských hrobov výrazne vyšší, takmer dvojnásobný. V Chotíne IA je to až 

40 žien k 24 mužom, ku ktorým možno doplniť pätnásť nedospelých jedincov a v Chotíne IB štrnásť žien k šiestim 

mužom a iba tri deti a mladiství. Rovnako ako v skupine jednoducho vybavených hrobov, aj v hroboch bez inventára 

počet jedincov tak s antropologicky, ako aj s archeologicky určeným pohlavím, príp. vekom v sledovanom súbore 

výrazne klesá.  

Výsledky vyhodnotenia sociálnych indexov a tým aj zistenia týkajúce sa sociálneho rozvrstvenia miestnej ko-

munity, ku ktorým sme dospeli na chotínskych pohrebiskách, nie je možné na základe synkretického charakteru 

pohrebného rítu vekerzugskej kultúry automaticky aplikovať aj na jej ostatné pohrebiská predovšetkým vo vý-

chodnom Maďarsku. Na základe doteraz chýbajúceho komplexného vyhodnotenia pohrebného rítu tak nie je zrejmé, 

či mnohé diferencie medzi jednotlivými pohrebiskami mohli byť spôsobené chronologickými aspektmi, preskú-

maním len malej časti ich plochy alebo boli podmienené aj sociálne. Ďalším problémom je chýbajúci jednotný 

model či schéma interpretácie spoločenskej štruktúry halštatskej kultúry v západohalštatskej, v juhovýchodoalp-

skej a vo vzťahu k vekerzugskej kultúre dôležitej predovšetkým v severovýchodoalpskej oblasti. Pre každý z uve-

dených kultúrnych regiónov boli vypracované samostatné modely spoločenskej štruktúry a je tak otázne, ktorá  

z navrhovaných schém sa najviac blíži zisteniam z chotínskych pohrebísk.  

Napríklad, na základe hĺbkovej analýzy mohylových pohrebísk kalenderberskej skupiny v Soproni-Burgstall, 

Bad Fischau-Feichtenboden a v Nových Košariskách rozlíšila B. Teržan v ich materiálnej náplni aj napriek istým 

                                                                 
415 Pohlavie všetkých jedincov pochovaných v najbohatších hroboch bolo možné spoľahlivo určiť buď antropologicky (v Chotí-

ne IA kostrové hroby 2/52, 25/52, 40/52, 111/53, 120/53 a 251/54; v Chotíne IB kostrové hroby 20/61, 26/61, 44/61, 46/61, 
49/61 a 59/61), alebo na základe výrazného hrobového inventára archeologicky (v Chotíne IA žiarové hroby 39/53, 52/53 
a 87/54 a kostrové hroby 179/53 a 269/54; v Chotíne IB žiarový hrob 14/61 a kostrové hroby 1/61, 79/62 a 82/62). V prípade 
troch kostrových hrobov (145/53 a 220/54 z IA a 2/61 z IB) nezodpovedalo antropologicky určené pohlavie jedinca archeo-
logickému určeniu (pozri podkapitolu 5.3.). 
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odlišnostiam štyri sociálne skupiny (Teržan, 1986, 228 n.; 1990, 164 n.). Dve z nich, prvú a tretiu reprezentujú muži 

a ženy s vysokým sociálnym postavením, v ktorých výbave sa vyskytli v prípade mužov šperk a súčasti odevu muž-

ského charakteru, ťažké železné „koráliky“ a zriedkavo tiež zbrane a v prípade žien okrem ozdôb tela a súčastí 

odevu aj prasleny, tkáčske závažia, mesiacovité idoly a kalenderberské hrnčeky, ktoré tieto ženy spájajú s rituál-

nymi aktivitami (Studeníková, 2011, 239). Druhá sociálna skupina sa charakterom hrobovej výbavy podobá 

tretej, len sa vyznačuje „nekompletnou“ zostavou príloh a posledná štvrtá skupina neobsahovala žiadne prílohy. 

Uvedené členenie do štyroch sociálnych skupín podľa B. Teržan je dá do istej miery aplikovať aj na ploché po-

hrebisko Statzendorf (Rebay, 2006, 250). Niekoľko modelov spoločenskej štruktúry bolo vypracovaných aj pre 

mohylové pohrebiská v Štajersku a Korutánsku, predovšetkým pre pohrebiská Kleinklein a Frög, v prípade kto-

rých sa v súvislosti s hrobmi s dvoma a viacerými pochovanými jedincami dostala do popredia, a doteraz ostáva 

otvorenou, otázka možného uplatňovania zvyku sprievodných pohrebov, tzv. Totenfolge v prostredí spoločen-

ských elít vo východoalpskej halštatskej oblasti (Dobiat, 1980, 125; Studeníková, 2008, 87; Teržan, 1986, 239; 

1990, 205 nn.; Tomedi, 2002, 290 nn., 320 nn.).
416

 Hoci v hrubých rysoch by sme jednotlivé načrtnuté modely 

interpretácie spoločenskej štruktúry halštatských spoločností mohli použiť aj pre chotínske pohrebiská, výrazné 

rozdiely však medzi oboma kultúrno-geografickými regiónmi zaznamenávame predovšetkým v odlišných cha-

rakteristikách ich „elít“ a v rozdielnom spôsobe demonštrovania výnimočného postavenia príslušníkov privilegova-

nej vrstvy v pohrebnom ríte. Nápadné rozdiely pozorujeme nielen v samotnom výbere predmetov – symbolov 

moci, ktoré sa ukladali do hrobov, ale aj vo zvýraznení sociálneho postavenia halštatských elít odlišnou formou 

hrobu (mohyly, komorové hroby s dromosom z kameňa a dreva) či sprievodnými pohrebmi (obetovanie ľudí). Za-

tiaľ čo v prostredí kalenderberskej skupiny sa potvrdila existencia špecifickej privilegovanej vrstvy žien s rituál-

nou funkciou, vrstva jedincov so sakrálnou funkciou vo vekerzugskej spoločnosti zatiaľ preukázateľne doložená 

nie je.  

Vekerzugskú kultúru môžeme na základe najmä charakteru materiálnej kultúry, v obmedzenej miere aj pohreb-

ného rítu priradiť ku kultúram a kultúrnym skupinám s východnými prvkami, ku ktorým sa zaraďuje aj ciumbrud-

ská skupina s ťažiskom rozšírenia v centrálnom a v severovýchodnom Sedmohradsku (Marinescu, 1984; Vasiliev, 

1976a; 1980; Vulpe, 1984; 1990, 127 nn.). Okrem zastúpenia predmetov východného typu, najmä militárií v ma-

teriálnej náplni oboch kultúrnych javov isté podobnosti medzi nimi zaznamenávame aj v pohrebnom ríte, a  to 

predovšetkým v pochovávaní na plochých pohrebiskách a iba v zriedkavo sa vyskytujúcich dokladoch úprav 

interiérov hrobov. Pri hlbšej analýze materiálnej kultúry, pohrebného rítu, sídliskovej štruktúry
417

 či pri rekon-

štrukciách krojov
418

 sú však medzi oboma kultúrami badateľné zreteľné rozdiely. Časť z nich môže byť podmie-

nená aj chronologicky, pretože kým najstaršie hroby vekerzugskej kultúry môžeme datovať do druhej polovice  

7. stor. pred Kr. (Kemenczei, 2009, 111) a je nesporné, že daná kultúra pretrváva až do prvej polovice 4. stor. pred 

Kr. (Kemenczei, 2009, 114; Scholtz, 2010a, 287), tak počiatky ciumbrudskej skupiny môžeme klásť už do prvej 

polovice 7. stor. pred Kr. (Chochorowski, 1998, 480), avšak na základe absencie preukazne datovaných hrobových 

celkov z 5. stor. pred Kr. je zrejmé, že táto dožíva iba do konca 6. stor. pred Kr. Materiálna kultúra
419

 a pohrebný 

rítus
420

 ciumbrudskej skupiny sú na rozdiel od vekerzugskej kultúry pomerne uniformné.  

                                                                 
416 Pre západohalštatský kultúrny okruh bola problematika sociálnej štruktúry a fenomén tzv. kniežacích hrobov naposledy 

zhrnutá v Hansen, 2010, 202 – 211 (tu aj s ďalšou literatúrou). 
417 Doteraz nebolo preskúmané ani jedno sídlisko ciumbrudskej skupiny.  
418 Ženský kroj ciumbrudskej skupiny je v porovnaní s vekerzugskou kultúrou síce menej variabilný, predsa len tu sledujeme 

isté spoločné tendencie, prejavujúce sa v dominantnom zastúpení najmä ozdôb hlavy – záušníc, príp. náušníc. Naopak, v cium-
brudskej skupine je v hroboch žien menej častý náramenný kruhový šperk či ozdoby hrdla v podobe sklenených korálikov 
(uprednostňovanie hlinených korálikov) a schránok mäkkýšov z rodu Cypraea, avšak častejšie tu v hroboch nachádzame 
rôzne plechové nášivky z drahých kovov. V oboch kultúrach dopĺňajú ženský kroj zrkadlá východného typu, a spínadlá ode-
vu v podobe spôn či ihlíc v ňom masovejšie uplatnenie nenašli (sporadický výskyt spôn cudzej provenienciu, v prípade cium-
brudskej skupiny predovšetkým balkánskeho typu) (Marinescu, 1984; Vasiliev, 1976a, 35 nn.; 1980; Vulpe, 1990, 127 nn.). 

419 Keramika: absencia na kruhu točenej keramiky, malá typologická variabilita keramických tvarov a výzdobných motívov 
na nádobách; militáriá: početné sú najmä diaľkové zbrane, doložený je výskyt súčastí tulcov na šípy a úderových zbraní – 
najmä čakanov vekerzugského typu, obzvlášť charakteristické sú dýky a krátke meče typu akinakes; konský postroj: len 
sporadický výskyt súčastí ohlávok, príp. súčastí zubadiel; toaletné predmety: zrkadlá s centrálnou aj bočnou rúčkou, ab-
sencia britiev; pracovné nástroje: absencia hlinených pečatidiel a dutých kostených valcovitých predmetov, zriedkavý výskyt 
praslenov; výskyt zoomorfne zdobených predmetov nejasnej funkcie – „štandárd“ (bližšie pozri Vasiliev, 1980).  

420 Takmer výlučne uplatňovanie kostrového rítu, keď 182 hrobov z doteraz celkovo preskúmaných 194 je kostrových, v rámci 
ktorých dominuje uloženie jedincov vo vystretej polohe na chrbte, žiarové hroby sa sporadicky objavujú až v 6. stor. pred Kr.  
a väčšina z nich bola preskúmaná na pohrebisku Băiţa (Teleaga – Zirra, 2003, 99, zoznam na str. 99 n.; Vasiliev, 1976b); 
absencia spoľahlivo doložených hrobov s osamoteným telom koňa, len vzácne sa v hroboch ľudských jedincov našli zvyšky 
koní v podobe kostí končatín (napríklad Teiuş: Horedt, 1953, 800 nn.); pomerne jednotný spôsob uloženia tiel pochova-
ných jedincov – absolútna prevaha vystretej polohy na chrbte; k zvláštnostiam pohrebného rítu patria predovšetkým častý vý-
skyt v hroboch mäsitých prídavkov v podobe zvieracích kostí, zuhoľnateného zrna, kúskov okra a kriedy a okruhliakov 
(Marinescu, 1984, 51, 65 nn.; Vasiliev, 1976a; 1980, 42 – 60; Vulpe, 1990, 127 nn.). Pohrebný rítus ciumbrudskej skupi-
ny celkovo vykazuje viacej podobností so severopontsko-kaukazským regiónom, než je to v prípade vekerzugskej kultúry. 
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Rovnako ako vo vekerzugskej kultúre môžeme aj v ciumbrudskej skupine vyčleniť skupinu hrobov, ktoré sa 

z kvantitatívneho aj kvalitatívneho hľadiska vyznačujú neobvyklou hrobovou výbavou. V danej súvislosti je však 

potrebné poukázať v podmienkach ciumbrudskej skupiny na absenciu kompletne preskúmaných pohrebísk, čo 

neumožňuje aplikovať metódu štatistických výpočtov sociálnych indexov na jednotlivé jej pohrebiskové lokality 

a týmto je v značnej miere obmedzená aj možnosť spoľahlivej rekonštrukcie vertikálnej stratifikácie ciumbrud-

skej spoločnosti. Preto naše závery tu majú iba predbežný charakter. Na pohrebiskách ciumbrudskej skupiny boli 

preskúmané len malé skupiny pozostávajúce spravidla z 10 až 20 hrobov, z ktorých iba veľmi malé percento – 

približne jedna štvrtina, bolo neporušených, resp. uzatvorených s jasnými nálezovými okolnosťami (Vulpe, 1990, 

127 n.). Aj tento fakt v značnej miere sťažuje vyhodnotenie ciumbrudskej skupiny z rôznych aspektov. Kým všetky 

hroby na eponymnom pohrebisku Ciumbrud môžeme označiť za jednoducho až priemerne vybavené, čo je obzvlášť 

badateľné v prípade hrobov s ozdobami tela (Ferenczi, 1965; 1966; 1967; 1969; 1971), tak na dvoch ďalších po-

hrebiskách Budeşti-Fînaţe a Mărişelu v severovýchodnom Sedmohradsku pozorujeme odlišnú situáciu. Na prvom 

z pohrebísk bolo preskúmaných spolu desať kostrových hrobov, z ktorých drvivá väčšina je charakterom výbavy 

blízka hrobom z Ciumbrudu, a ich inventár spravidla pozostával z keramických príloh či zo železného noža alebo 

krúžkových záušníc (Marinescu, 1984, 48 n., obr. 2, 6). Výnimkou sú však tri kostrové hroby, z ktorých najmä 

hroby 3 a 6 sa vyznačovali mimoriadne bohatou a v podmienkach hodnotenej kultúrnej skupiny aj typovo neob-

vyklou výbavou. Detský hrob 3 obsahoval početné ozdoby tela v podobe troch bronzových záveskov kruhového 

tvaru, zdobených prelamovaním, troch bronzových kruhových záveskov s obvodovými závesnými otvormi, ne-

obvyklého bronzového závesku v tvare štylizovaných vtáčích protóm, železného ťažkého „korálika“ (!) a unikátnu 

miniatúru bronzovú pošvu dýky či dlhého noža (ibidem, obr. 3: 1 – 9).
421

 Inventár hrobu 6 s pochovaným dospe-

lým mužom tvorili zbrane v podobe vzájomnej kombinácie hrotov šípov, hrotu kopije dokonca s jedinečným chrá-

ničom zdobeným valcovitým prelamovaním (typ Smolenice-Molpír) a dýky typu Posmuş, ďalej bol doplnený  

o ozdoby tulca na šípy, keramické prílohy a schránky mäkkýšov z rodu Cypraea (ibidem, obr. 5: 10). V porov-

naní s oboma spomenutými hrobmi sa výbava ženy pochovanej v hrobe 5 síce javí ako relatívne chudobná, avšak 

v kontexte zvyšných hrobov na pohrebisku je táto nepochybne bohatá a tvorili ju početné ozdoby hrdla – koráliky  

a schránky mäkkýšov z rodu Cypraea, párovo nosené krúžkové záušnice, praslen (jediný na pohrebisku), malý 

železný nôž a až tri keramické nádoby (ibidem, obr. 4: 6). Charakter výbavy najmä hrobu muža a dieťaťa ukazu-

je na ich chronologickú blízkosť (druhá polovica 7. stor. pred Kr.) a nie je tak vylúčené, že spolu so ženou po-

chovanou v hrobe 5 ide o jedincov v istom príbuzenskom vzťahu (rodina?). Kým detský hrob je v podmienkach 

ciumbrudskej skupiny jedinečný, hrob bojovníka – pešiaka má početné analógie aj na ďalších pohrebiskách, ako 

napríklad v Mărişelu (ibidem, obr. 9: 1 – 6, 11: 1 – 13, 12A: 1 – 8), v Aiud-„Parc“ (Vulpe, 1984, obr. 1: 1 – 16, 2:  

1 – 24; 1990, tab. 44C), v Cristeşti (Vulpe, 1990, tab. 45A; Zrinyi, 1965, tab. 11), v Teiuş (Vasiliev – Badea – Man, 

1973, obr. 4 – 7; Vulpe, 1990, tab. 46C) či v Băiţa (Vasiliev, 1976b, tab. 18 – 19, 21 – 22, 25; Vulpe, 1990, tab. 

47C, 47D, 47E). Spoločným znakom týchto hrobov je vzájomná kombinácia diaľkových zbraní v podobe vysokého 

počtu hrotov šípov s bodnými zbraňami s rukoväťou (s dýkami typu akinakes), príp. s násadou (hroty kopijí) či 

so sečnými zbraňami (s krátkymi mečmi typu akinakes) alebo s úderovými zbraňami (so železnými čakanmi ve-

kerzugského typu alebo so železnými dvojostrými sekerkami typu Ferigile), nezriedka dokonca v trojkombinácii 

(diaľkové zbrane – dýky/krátke meče – čakany/bojové sekerky alebo diaľkové zbrane – dýky/krátke meče – kopije) 

(bližšie pozri Hellmuth, 2006a, 83; Kozubová, 2009, 89; 2010a, 57; Vulpe, 1990, 15 nn.).  

Na základe jednak charakteru a množstva zastúpených kategórií zbraní (samostatne sa vyskytujúca zbraň, dvoj- 

alebo trojkombinácie) a jednak prítomnosti a charakteru sprievodných nálezov v hroboch so zbraňami môžeme 

tieto rozdeliť na dve skupiny, ktoré podľa všetkého zodpovedajú dvom sociálnym vrstvám. Pre prvú skupinu hro-

bov, ktoré môžeme označiť ako hroby typu Budeşti-Fînaţe, je charakteristická trojkombinácia, zriedkavo aj dvoj-

kombinácia zbraní a prítomnosť ďalšieho pomerne početného a typovo neobvyklého sprievodného inventára, ktorý 

okrem keramických príloh pozostával aj z ozdôb tela (schránky mäkkýšov z rodu Cypraea, napríklad Budeşti-

Fînaţe – hrob 6: Marinescu, 1984, obr. 5: 10 či kruhové závesky s obvodovými závesnými uškami, napríklad Aiud-

„Parc“ – hrob 8: Vulpe, 1984, obr. 3: 3 alebo drobné košíčkovité závesky/prevliečky, napríklad Băiţa – hrob 1: 

Vasiliev, 1976b, tab. 18: 5 – 13), pracovných nástrojov (železné nože a kamenné brúsiky so závesným otvorom, 

napríklad Mărişelu – dvojhrob 11: Marinescu, 1984, obr. 11: 2), ozdôb tulcov na šípy (kovania v tvare kríža či 

malé bronzové rozetkovité kovania s otvorom v strede, napríklad Băiţa – hrob 7: Vasiliev, 1976b, tab. 22, Mări-

şelu – hrob 4: Marinescu, 1984, obr. 9: 5 či Budeşti-Fînaţe – hrob 6: ibidem, obr. 5: 7), chráničov hrotov kopijí 

(Budeşti-Fînaţe – hrob 6: ibidem, obr. 5: 9), súčastí konských postrojov (napríklad prevliečky, Aiud-„Parc“ – hrob 

8: Vulpe, 1984, obr. 3: 4) či predmetov nejasného funkčného naznačenia (napríklad Mărişelu – hrob 4: Marinescu, 

1984, obr. 9: 2). Druhú skupinu reprezentujú tie hrobové celky, ktorých výbava pozostávala buď len zo samo-

statne sa vyskytujúcej zbrane, v danom prípade z hrotov šípov (napríklad Mărişelu – hrob 1: Marinescu, 1984, 

                                                                 
421 Na základe polohy jednotlivých záveskov v hrobe vo vzťahu ku kostrovým zvyškom dieťaťa je veľmi pravdepodobné, že 

mohli slúžiť nielen ako ozdoby hrdla, ale aj ako ozdoby opasku.  
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obr. 7), zriedkavo železných čakanov (Băiţa – hrob 3: Vasiliev 1976b, tab. 20: 8), alebo z dvojkombinácie zbraní, 

tieto však spravidla bez ďalších sprievodných nálezov, príp. len so železným nožom (napríklad Mărişelu – hrob 

12: Marinescu, 1984, obr. 12). Ako typický príklad takéhoto hrobu môžeme uviesť kostrový hrob z Batoş, ktorý 

okrem krátkeho železného meča typu akinakes ešte obsahoval šesť bronzových hrotov šípov a keramické črepy 

(Vasiliev, 1966, obr. 3).  

Z uvedených predbežných zistení vyplýva, že v rámci ciumbrudskej spoločnosti, podobne ako na chotínskych 

pohrebiskách, existovali minimálne dve sociálne skupiny bojovníkov, z ktorých prvá zodpovedá najvyššej a druhá 

vyššej strednej vrstve.
422 

Nálezy konského postroja sú tu síce v hroboch zastúpené, avšak nanajvýš sporadicky, čo 

neumožňuje predpokladať existenciu privilegovanej jazdeckej vrstvy bojovníkov, tak ako je to vo vekerzugskej 

kultúre. Kým minimálne na chotínskych pohrebiskách práve prítomnosť konského postroja v inventári hrobov so 

zbraňami demonštruje rozdielne sociálne postavenie bojovníkov, tak v ciumbrudskej skupine túto funkciu prebe-

rá množstvo a charakter zastúpených kategórií militárií. Povinnou zložkou výzbroje ciumbrudského bojovníka 

bez ohľadu na jeho sociálny status sú diaľkové zbrane a následné diferencie sú badateľné až na úrovni sprievod-

ných kategórií militárií. Isté rozdiely vo vzájomných kombináciách mohli byť podmienené aj lokálne, ako naprí-

klad výskyt hrobov s dýkami typu Posmuş registrujeme len v severovýchodnom Sedmohradsku (Gawlik, 1997 – 

1998, obr. 1).  

Na základe predbežných analýz hrobového inventára ciumbrudskej skupiny môžeme konštatovať nasledujúce. 

Podiel hrobov so zbraňami je v ciumbrudskej skupine zjavne vyšší ako vo vekerzugskej kultúre, avšak takmer 

výhradne ide o hroby dospelých mužských jedincov, ktorí na základe absencie súčastí konských postrojov v in-

ventári patrili pravdepodobne k bojovníkom – pešiakom. Charakter hrobovej výbavy ciumbrudských bojovníkov 

je z hľadiska kvantity a kvality pomerne homogénny a drvivú väčšinu z nich umožňuje priradiť k sociálne privi-

legovanej vrstve miestnej spoločnosti. Práve značná frekvencia výskytu hrobov s militáriami, ako aj pomerne vy-

soký počet rôznych kategórií zbraní zastúpených v rámci jedného hrobového inventára umožňuje na rozdiel od ve-

kerzugskej kultúry aspoň hypoteticky uvažovať o „profesionálne“ zameranej bojovníckej vrstve, ktorej prísluš-

níci zároveň patrili k privilegovanej sociálnej skupine. Podiel oboch pohlaví v skupine najbohatších hrobov je 

nerovnomerný vo výrazný neprospech žien
423

 a na základe dominantného zastúpenia mužov v hroboch najvyš-

šej sociálnej vrstvy môžeme ciumbrudskú spoločnosť charakterizovať skôr ako rozvrstvenú, než stratifikovanú 

(Krekovič, 2005, 10). Na druhej strane hrob 3 z Budeşti-Fînaţe s pochovaným dieťaťom s nepochybne vyso-

kým sociálnym postavením evokuje v podmienkach ciumbrudskej skupiny možnosť aspoň čiastočného dedenia 

statusu.  

Porovnanie zistených výsledkov analýzy hrobového inventára ciumbrudskej skupiny, ktoré však nateraz majú 

iba pracovný charakter, s vekerzugskou kultúrou, predovšetkým s pohrebiskami v Chotíne ukázalo, že rozdiely 

medzi oboma hodnotenými kultúrnymi javmi existovali aj napriek mnohým podobnostiam medzi nimi tiež na úrov-

ni spoločenskej štruktúry. Pramenná báza, ktorú máme k dispozícii pre potreby rekonštrukcie sociálnej štruktúry 

ciumbrudskej skupiny, sa od vekerzugskej kultúry síce líši kvalitatívne a kvantitatívne, predsa len umožňuje aspoň 

v hrubých rysoch konštatovať isté podobnosti a odlišnosti medzi nimi. Zásadná podobnosť medzi oboma kultú-

rami spočíva v ponímaní zbraní ako symbolov moci a v ich ukladaní do hrobov s cieľom demonštrovať týmto 

vysoké sociálne postavenie pochovaného jedinca v miestnej spoločnosti. Hroby so zbraňami, ktoré reprezentujú 

vojenskú zložku ciumbrudskej spoločnosti a ktoré môžeme priradiť dospelým mužom, sa v archeologickom ma-

teriáli ukazujú zreteľnejšie, než hroby bez zbraní, v ktorých sa skrývajú nielen ženy a deti, ale aj muži. Keďže 

pohrebiská ciumbrudskej skupiny neboli antropologicky vyhodnotené, spoľahlivo identifikovať mužov v skupine 

hrobov bez zbraní iba na základe archeologických indícií je veľmi ťažké, ba až nemožné. Preto rovnako ako na 

chotínskych pohrebiskách aj tu pozorujeme deficit mužských hrobov. Najbohatším mužským hrobom z Chotína 

IA a IB so zbraňami a súčasťami konských postrojov, ako aj im podobným vekerzugským hrobom z juhozápad-

ného Slovenska (Maňa, Senec-Štrková kolónia) a z východného Maďarska (napríklad Cegléd-Hordógyár, Mátra-

terenye a Tiszalök-Börtön, príp. Alsótelekes-Dolinka) v ciumbrudskej skupine z hľadiska kvantity a kvality hro-

bového inventára zodpovedajú hroby so zbraňami typu Budeşti-Fînaţe. Hroby so zbraňami druhej skupiny, resp. 

hroby typu Batoş môžeme s vyššou strednou vrstvou, definovanou pre chotínske pohrebiská porovnať len z hľa-

diska podobného sociálneho statusu pochovaných mužských jedincov, pretože charakter hrobovej výbavy medzi 

nimi vykazuje pomerne zreteľné rozdiely.
424

 Problematické sú však hroby žien, pretože tieto sa jednak v podmien-

                                                                 
422 Uvedené označenia majú zatiaľ iba pracovný charakter. 
423 Rovnocenným ženským ekvivalentom k uvedeným bohatým mužským hrobom typu Budeşti-Fînaţe je iba hrob 5 na po-

hrebisku Mărişelu, v ktorom sa našlo v podmienkach ciumbrudskej skupiny jedinečné zrkadlo s centrálnou rúčkou a na 
výnimočné postavenie ženy ukazujú okrem bronzovej spony so zachycovačom v tvare bojótskeho štítu aj tri bronzové 
hroty šípov (Marinescu, 1984, 50, obr. 10: 1 – 9).  

424 K vzájomným kombináciám jednotlivých kategórií zbraní v ciumbrudskej skupine, vo vekerzugskej kultúre a v kultúre Ferigile 
a k rozdielom medzi nimi pozri A. Kozubová (2010a, 57).  
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kach ciumbrudskej skupiny v porovnaní s hrobmi so zbraňami a jednak v porovnaní s bohatými ženskými hrobmi 

nielen na chotínskych, ale aj na ostatných vekerzugských pohrebiskách vyznačujú pomerne jednoduchou a homo-

génnou hrobovou výbavou, v istých ohľadoch blízkou výbave chotínskych žien zo skupiny priemerne a jednoducho 

vybavených hrobov. Kritériá definované pre najbohatšie vekerzugské hroby dospelých žien môžu byť pre ženy  

z ciumbrudskej skupiny použité iba v značne obmedzenej miere, najmä čo sa týka garnitúry pracovných nástrojov 

či vzájomnej kombinácie ozdôb hlavy, ozdôb horných končatín a početných materiálovo rôznorodých ozdôb hrdla. 

Zdá sa však, že ciumbrudské ženy svoj vysoký sociálny status demonštrovali najmä v ozdobách odevu v podobe 

plechových nášiviek vyrobených z drahých kovov (napríklad hrob 7 na pohrebisku Blaj: Vasiliev, 1972, 68, tab. 

8: 3 – 5, 9: 1 – 8; 1970) či v zriedkavo sa vyskytujúcich typoch predmetov, ako napríklad v zrkadlách s centrálnou 

rúčkou či v ojedinelých sponách balkánskeho typu (hrob 5 z Mărişelu: Marinescu, 1984, obr. 10: 1 – 9). Otázne 

je, či sociálny status týchto žien bol rovnocenný so sociálnym postavením mužov z prvej alebo z druhej skupiny 

hrobov so zbraňami. 

Sumarizujúc uvedené zistenia, môžeme iba súhlasiť s názorom E. Krekoviča (2005, 9), že žiadna zo schém 

spoločenskej štruktúry, z ktorých odbornou verejnosťou najpoužívanejšie sú schémy rozvrstvenej a stratifikovanej 

spoločnosti, neexistovala v čistej forme a uplatnenie tej-ktorej formy či dokonca niekoľkých foriem súčasne alebo 

ich modifikácií záviselo od konkrétnych kultúrno-geografickým podmienok.  
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Tabela 3 Chotín IA. Výsledné hodnoty jednotlivých sociálnych indexov, vrátane celkového sociálneho indexu 
hr

ob
 

ty
p 

hr
ob

u 

po
hl

av
ie

 a
nt

ro
po

lo
gi

ck
y 

po
hl

av
ie

 a
rc

he
ol

og
ic

ky
 

ve
k 

an
tr

op
ol

og
ic

ky
 

ve
k 

ar
ch

eo
lo

gi
ck

y 

in
de

x 
ke

ra
m

ik
a 

1 

in
de

x 
ke

ra
m

ik
a 

2 

in
de

x 
ke

ra
m

ik
a 

3 

in
de

x 
ke

ra
m

ik
a 

– 
ce

lk
ov

ý 

in
de

x 
ro

zm
an

ito
sť

 ty
po

v 

ke
ra

m
ik

y 

in
de

x 
zr

ie
dk

av
os

ť 
vý

sk
yt

u 

ty
po

v 
ke

ra
m

ik
y 

in
de

x 
po

če
t d

ro
bn

ýc
h 

pr
ed

m
et

ov
 

in
de

x 
ro

zm
an

ito
sť

 ty
po

v 

dr
ob

ný
ch

 p
re

dm
et

ov
 

in
de

x 
zr

ie
dk

av
os

ť 
vý

sk
yt

u 

ty
po

v 
dr

ob
ný

ch
 p

re
dm

et
ov

 

in
de

x 
ka

te
gó

rie
 n

ál
ez

ov
 

in
de

x 
m

at
er

iá
l 

in
de

x 
S

oc
is

ta
t –

 k
er

am
ik

a 

in
de

x 
S

oc
is

ta
t –

 d
ro

bn
é 

pr
ed

m
et

y 

in
de

x 
S

oc
is

ta
t –

 c
el

ko
vý

 

ce
lk

ov
ý 

so
ci

ál
ny

 in
de

x 

1 Z     60 0 50 48 67 3 0 0 0 13 17 50 0 11 20 

2 Z     100 40 90 91 60 7 0 0 0 13 17 82 0 18 32 

3 Z     40 0 20 26 100 1 0 0 0 13 17 37 0 8 15 

4 Z     20 0 10 13 100 2 0 0 0 13 17 18 0 4 10 

5 Z  m  dospelý 60 33 – – 100 – 11 100 1 38 33 55 8 20 – 

6 Z     20 0 30 22 100 4 0 0 0 13 17 13 0 3 13 

7 Z     20 0 0 9 100 0 0 0 0 13 17 24 0 5 10 

8 kenotaf     20 0 0 9 100 0 5 100 2 25 33 24 4 9 18 

9 Z     20 0 0 9 100 0 0 0 0 13 17 24 0 5 10 

10 kenotaf     20 0 20 17 100 1 0 0 0 13 17 13 0 3 11 

11 Z  ž   0 0 0 0 0 0 16 100 3 13 67 0 14 14 25 

12 kenotaf  ž  dospelý 0 0 0 0 0 0 42 88 8 25 83 0 32 31 41 

13 kenotaf  ž  dospelý 60 33 40 51 100 21 26 60 7 38 50 45 23 32 44 

14 Z     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Z  ž   20 100 10 35 100 1 16 100 18 38 67 13 15 17 40 

16 kenotaf     20 0 20 17 100 1 0 0 0 13 17 13 0 29 17 

17 Z     0 0 0 0 0 0 5 100 1 13 17 0 0 5 9 

18 Z  ž   0 0 0 0 0 0 16 100 1 25 33 0 13 12 19 

19 Z     20 0 10 13 100 6 5 100 1 25 17 18 3 7 15 

20 Z  ž   20 100 10 35 100 1 21 100 3 38 67 13 19 21 42 

21 Z     20 0 0 9 100 0 21 75 4 38 50 13 14 16 31 

22 Z  m  dospelý 40 0 10 22 100 1 42 50 10 50 50 39 40 46 48 

23 Z  ž  dospelý 80 25 60 66 100 5 37 43 7 38 33 68 32 46 50 

24 Z  m   0 0 0 0 0 0 5 100 7 13 17 0 4 3 9 

25 Z  ž   20 0 20 17 100 1 11 100 1 38 33 16 8 11 25 

26 Z  ž   20 0 0 9 100 1 16 100 10 38 50 13 15 17 30 

27 Z     20 0 20 17 100 1 0 0 0 13 17 13 0 3 11 

28 Z  ž   40 50 20 26 100 1 11 100 1 38 17 29 7 13 24 

29 Z     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 Z     40 0 20 26 100 1 5 100 1 25 17 37 3 11 19 

31 Z     40 0 40 35 100 1 0 0 0 13 17 29 0 6 16 

32 Z  ž   40 0 20 26 100 2 16 100 3 38 33 37 12 20 31 

33 Z  ž   20 0 0 9 100 0 11 50 1 25 17 24 8 13 17 

34 Z  ž   80 0 50 57 67 2 16 67 3 38 67 71 14 29 47 

35 Z  ž   40 0 50 39 100 1 11 100 1 38 50 32 11 17 35 

36 Z     40 100 30 52 100 5 0 0 0 13 17 37 0 8 20 

37 Z     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 Z     20 0 30 22 100 1 0 0 0 13 17 18 0 3 13 

39 Z  ž  dospelý 60 0 30 39 100 2 37 86 7 63 83 58 36 48 61 

40 Z  ž  dospelý 20 0 0 9 100 0 47 67 19 63 83 24 55 59 59 

41 Z     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 Z  ž  dospelý 20 0 10 13 100 1 26 60 38 38 33 18 21 24 31 

43 Z  ž   60 0 50 48 100 1 16 100 3 50 50 55 16 28 44 

44 Z     0 0 0 0 0 0 11 100 1 25 50 0 10 10 22 

45 Z     0 0 0 9 0 0 5 100 1 13 17 0 3 3 7 

46 Z     20 0 20 17 100 1 0 0 0 13 17 37 0 8 13 

47 Z     20 0 0 9 100 0 0 0 0 13 17 13 0 3 9 

48 Z     60 0 50 48 67 2 11 100 1 38 50 47 11 20 38 

49 Z     20 0 30 22 100 1 0 0 0 13 17 13 0 5 13 

50 Z  m   0 0 0 0 0 0 5 100 1 13 17 0 5 5 9 

51 Z     60 33 30 47 100 2 5 0 0 13 17 47 0 10 20 

52 Z  ž  dospelý 60 33 50 55 100 42 63 67 20 50 67 74 51 66 68 

53 Z     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

54 Z  ž   0 0 0 0 0 0 11 100 3 13 33 0 9 9 15 

55 Z  ž   40 0 30 41 100 5 16 67 1 38 50 29 11 17 36 

56 Z  ž  dospelý 20 0 0 9 100 0 37 43 35 38 50 13 33 35 39 

57 Z     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

58 Z  ž   20  30 22 100 1 5 100 1 25 17 18 4 8 18 
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59 Z  ž  dospelý 0 0 0 0 0 0 16 100 3 25 33 0 11 10 19 

60 Z  ž   80 25 40 58 75 100 11 100 13 25 67 63 14 27 43 

61 Z  ž  dospelý 60 0 20 35 67 2 37 71 6 38 67 58 26 38 49 

62 Z  m  dospelý 100 20 100 91 80 12 11 50 1 25 33 100 7 29 43 

63 Z     0 0 0 0 0 0 5 100 1 13 17 0 4 3 9 

64 Z     20 0 0 9 100 0 0 0 0 13 17 13 0 3 9 

65 Z    dospelý 0 0 0 0 0 0 16 67 2 25 33 0 11 11 19 

66 Z  ž  dospelý 40 0 20 26 100 1 26 60 4 38 33 39 21 29 34 

67 Z  m  dospelý 60 50 50 59 100 2 16 67 17 38 50 42 11 20 42 

68 Z  m  dospelý 80 0 100 78 75 2 21 75 12 38 50 58 18 30 49 

69 Z  m   20 0 30 22 100 1 11 100 1 25 33 29 8 14 24 

70 Z  ž   80 67 – – 100 – 11 100 1 38 33 55 11 23 – 

71 Z     20 0 20 17 100 1 0 0 0 13 17 13 0 3 11 

72 Z  ž   40 0 10 26 100 3 26 100 5 50 83 37 18 25 48 

73 Z     40 0 10 22 100 10 0 0 0 13 17 21 0 5 13 

74 Z  m   20 0 0 9 100 0 16 67 1 25 33 24 11 16 23 

75 Z     0 0 0 0 0 0 11 100 1 13 50 0 11 10 19 

76 Z  ž  dospelý 20 0 20 17 100 1 26 100 36 50 67 16 23 25 42 

77 Z     40 0 10 22 100 1 5 100 1 25 33 29 4 10 22 

78 Z     40 0 – – – – 0 0 0 13 17 – 0 – – 

79 Z     – – – – – – 0 0 0 13 17 13 0 3 – 

80 Z  ž   20 0 20 17 100 1 11 50 1 25 17 16 8 12 18 

81 Z  m  dospelý 40 50 50 50 100 3 21 50 2 38 50 32 15 23 41 

82 Z  ž   80 33 40 60 75 3 11 100 2 38 33 61 8 21 38 

83 Z  m?   0 0 0 0 0 0 16 100 2 25 33 0 7 7 18 

84 Z     20 0 30 22 100 1 0 0 0 13 17 18 0 4 13 

85 Z  ž  dospelý 0 0 0 0 0 0 16 67 2 25 33 0 12 12 19 

86 Z  m  dospelý 40 0 30 30 100 1 47 78 100 63 67 29 43 48 58 

87 Z  m  dospelý 80 0 60 61 75 2 63 58 33 50 67 61 53 65 69 

88 Z  m  dospelý 40 0 50 39 100 1 11 100 1 38 33 39 8 17 32 

89 Z  m  dospelý 0 0 0 0 0 0 11 100 1 25 33 0 10 9 18 

90 Z  m   20 0 0 9 100 0 11 50 1 25 33 13 7 10 20 

91 Z  ž  dospelý 20 0 0 9 100 0 16 100 2 38 83 11 11 13 36 

92 Z  m   0 0 0 0 0 0 11 100 7 13 33 0 7 7 15 

93 Z  ž   80 33 60 68 100 2 11 50 1 25 17 58 8 21 32 

94 Z  m  dospelý 60 100 30 61 100 3 11 50 1 25 33 45 7 17 33 

95 Z  ž   60 0 50 48 100 1 5 100 1 25 17 50 4 15 25 

96 Z    dospelý 20 0 0 9 100 0 42 50 11 38 83 24 43 47 50 

97 Z     20 0 0 9 100 0 0 0 0 13 17 13 0 3 9 

98 Z    dospelý 20 0 0 9 100 0 5 100 3 25 33 13 5 7 18 

99 Z     20 0 0 9 100 0 0 0 0 13 17 13 0 3 9 

100 Z  ž   20 0 20 17 100 1 16 67 3 38 33 13 12 14 27 

101 Z  m  dospelý 20 0 20 17 100 1 11 100 3 25 33 16 8 12 23 

102 Z  m   60 0 40 43 100 1 5 100 1 25 33 50 4 15 27 

103 Z     20 0 20 17 100 1 0 0 0 13 17 16 0 3 11 

104 Z     20 0 20 17 100 1 0 0 0 13 17 13 0 3 11 

105 Z  m  dospelý 60 0 60 52 100 2 11 100 1 38 33 45 8 17 34 

106 Z     20 0 0 9 100 0 0 0 0 13 17 11 0 2 9 

107 Z     40 100 20 48 100 2 0 0 0 13 17 18 0 4 18 

108 Z  ž   0 0 0 0 0 0 11 50 1 13 33 0 7 7 15 

109 Z  m  dospelý 20 0 0 9 100 0 11 100 1 38 33 13 8 10 23 

110 Z  m+ž?  dospelý 0 0 0 0 0 0 37 71 40 38 50 0 31 30 35 

111 Z  ž   40 0 30 30 100 1 16 100 1 50 33 24 11 16 33 

112 Z  ž  nedospelý 100 50 50 76 50 3 32 100 6 50 67 71 24 39 60 

113 Z  m  dospelý 40 0 40 26 100 2 11 50 1 25 33 37 7 15 25 

114 Z     0 0 0 0 0 0 11 100 1 13 33 0 8 8 15 
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115 Z     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

116 Z     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

117 Z  m  dospelý 40 0 50 39 100 1 21 50 2 38 50 29 17 23 39 

118 Z     20 0 0 9 100 0 5 100 1 25 33 13 5 8 18 

119 Z  m   0 0 0 0 0 0 11 100 1 25 33 0 8 8 17 

120 Z     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

121 Z     20 0 0 9 100 0 0 0 0 13 17 13 0 3 9 

122 Z     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 K     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 K ž  M  20 0 20 17 100 1 84 44 22 50 83 13 72 73 69 

3 K    infans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 K    infans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 K ž  J  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 K ž  M  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 K  ž infans  0 0 0 0 0 0 16 67 1 13 33 0 11 10 16 

8 K ž  infans  40 0 30 28 100 1 16 100 6 25 33 29 13 18 27 

9 K ž  A – M  20 0 20 17 100 1 0 0 0 13 17 13 0 3 11 

10a K ž  M  100 0 80 78 60 2 0 0 0 13 17 71 0 16 28 

10b K ž? ž M  0 0 0 0 0 0 37 29 6 13 33 0 26 25 25 

11a K ž  infans  – 0 – – – – 0 0 0 – – – 0 – – 

11b K    infans – 0 – – – – 0 0 0 – – – 0 – – 

12 K  ž  dospelý 40 50 40 45 100 5 16 67 10 25 67 37 15 23 40 

13 K m  M  0 0 0 0 0 0 26 80 35 50 50 0 18 17 33 

14 K    infans 60 33 40 51 100 2 5 100 1 25 33 42 4 13 28 

15 K  ž infans  0 0 0 0 0 0 11 50 1 13 17 0 7 7 11 

16a K   infans  0 0 0 0 0 0 5 100 1 13 17 0 3 3 9 

16b K   infans  0 0 0 0 0 0 5 100 1 13 17 0 3 3 9 

17 K    infans 0 0 0 0 0 0 5 100 1 13 17 0 4 3 9 

18 K m  A – M  0 0 0 0 0 0 11 50 2 13 17 0 7 7 11 

19 K m  A – M  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 K ž  A  20 100 10 35 100 5 32 100 4 63 50 13 27 29 48 

21 K m  M  0 0 0 0 0 0 11 100 2 13 17 0 7 7 11 

22 K ž  A – M  20 0 20 17 100 1 16 100 2 38 50 13 11 13 31 

23 K     0 0 0 0 0 0 5 100 1 13 17 0 3 3 9 

24 K m  A – M  0 0 0 0 0 0 16 67 4 25 33 0 13 12 19 

25 K ž  A – M  80 25 50 62 75 8 42 63 7 50 67 76 35 50 61 

26 K ž  A – M  20 0 10 13 100 10 16 100 2 50 50 16 16 19 34 

27 K ž  A – M  60 33 40 51 100 15 26 80 3 38 50 53 21 32 44 

28 K     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 K ž  M  0 0 0 0 0 0 11 50 2 13 17 0 7 7 11 

30 K ž  M  0 0 0 0 0 0 5 100 1 13 17 0 4 3 9 

31 K ž?  A – M  20 0 0 9 100 0 5 100 1 25 17 11 4 6 14 

32 K     20 0 0 9 100 0 0 0 0 13 17 24 0 5 10 

33 K     0 0 0 0 0 0 16 67 1 25 67 0 11 11 27 

34 K     40 0 20 26 100 4 0 0 0 13 17 32 0 7 15 

35a K m  M  0 0 0 0 0 0 – – – – – 0 – – – 

35b K   infans  0 0 0 0 0 0 – – – – – 0 – – – 

36 K    infans 20 0 30 22 100 1 0 0 0 13 17 13 0 3 13 

37 K     0 0 0 0 0 0 5 100 1 13 33 0 7 6 13 

38 K     20 0 20 17 100 1 5 100 1 25 33 13 4 6 19 

39 K     20 0 10 13 100 4 0 0 0 13 17 13 0 3 10 

40 K m  J – A  20 100 10 35 100 1 53 70 57 63 83 13 67 69 69 

41 K  m  dospelý 0 0 0 0 0 0 42 75 32 50 33 0 35 34 36 

42 K ž  A – M  40 50 40 46 100 5 42 63 6 50 67 34 32 39 56 

43 K ž  A – M  80 67 60 75 100 6 26 80 3 38 67 53 23 33 55 

44 K     20 0 10 13 100 2 0 0 0 13 17 18 0 4 10 

45a K ž  A – M  60 0 20 35 100 3 21 100 4 38 67 50 17 28 43 

45b K    infans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 K     20 0 20 17 100 1 0 0 0 13 17 13 0 3 11 
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47 K ž?  M  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 K ž  M  40 100 10 43 100 5 11 0 3 13 33 37 8 16 26 

49 K ?  A  0 0 0 0 0 0 11 50 2 13 17 0 7 7 11 

50 K ?  A  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

103 K    infans 0 0 0 0 0 0 5 100 1 13 17 0 3 3 9 

104 K     0 0 0 0 0 0 21 25 4 13 33 0 14 13 18 

105 K ž  A  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

106 kenotaf     40 100 20 48 100 2 0 0 0 13 17 29 0 6 19 

107 K ž? ž A – M  20 0 20 17 100 1 5 100 2 25 33 16 8 11 20 

108 K  ž   40 0 20 26 100 40 11 100 1 25 67 50 7 18 33 

109a K  ž   40 0 20 26 100 1 26 60 26 38 83 29 27 32 47 

109b K    infans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

110 K    infans 20 100 10 30 100 1 5 100 1 25 17 18 4 7 19 

111 K ž  M  100 0 60 70 100 8 63 50 32 38 100 89 43 89 82 

112 K    infans 20 100 10 35 100 1 5 100 1 25 17 13 3 6 20 

113 K ž?  infans  20 0 10 13 100 1 11 100 4 25 50 13 8 11 25 

114 K ž? ž A – M  0 0 0 0 0 0 5 100 1 13 33 0 7 6 13 

115 K   infans  0 0 0 0 0 0 5 100 9 13 50 0 11 11 18 

116 K    infans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

117 K     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

118 K ž  M  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

119 K m? m A – M  40 0 30 30 100 2 16 100 9 50 50 47 19 29 40 

120 K m  A – M  40 100 10 43 100 1 100 21 28 50 83 13 100 100 85 

121 K ž  M  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

122 K m  M  0 0 0 0 0 0 5 100 1 13 17 0 4 3 9 

123 K ž  M  0 0 0 0 0 0 21 50 4 13 33 0 15 14 18 

124 K ž  M  40 50 30 41 100 7 42 63 12 50 67 32 27 39 55 

125 K ž  J  60 0 30 39 100 1 16 100 3 38 67 32 7 20 41 

126 K ž  M  40 100 10 43 100 1 16 100 3 38 33 37 11 19 34 

127 K    infans 0 0 0 0 0 0 5 100 1 13 17 0 3 3 9 

128 K ž?  A – M  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

129 K m? ž A – M  100 60 100 100 60 6 5 100 17 25 50 76 8 25 47 

130 K ž  M nedospelý 80 0 60 61 100 9 11 100 3 25 50 66 11 25 37 

131 K  ž infans  20 0 10 13 100 2 26 100 7 25 50 18 21 25 32 

132 K ?  J  0 0 0 0 0 0 11 100 2 13 33 0 7 6 15 

133 K  ž   20 0 20 17 100 1 5 100 1 25 17 13 4 7 16 

134 K    infans 20 0 0 9 100 0 16 67 3 25 33 9 10 15 23 

135 K ž  A – M  20 0 0 9 100 0 0 0 0 13 17 13 0 3 9 

136 K     60 33 50 55 100 2 0 0 0 13 17 42 0 9 22 

137 K     0 0 0 0 0 0 11 100 2 25 33 0 7 7 17 

138 K m  M  0 0 0 0 0 0 11 50 1 13 17 0 7 7 11 

139 K ž  A – M  20 0 20 17 100 1 5 100 1 25 17 16 3 6 16 

140 K ž?  A – M  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

141 K ž  A  0 0 0 0 0 0 11 50 1 13 17 0 7 7 11 

142 K ž  A – M  40 0 40 35 100 1 11 100 1 38 33 29 8 14 30 

143 K m  M  80 25 80 75 75 3 5 100 8 25 33 55 6 18 35 

144 K  ž   20 0 0 9 100 0 16 100 2 38 33 13 12 14 25 

145 K m ž M  100 20 80 83 80 25 89 53 17 50 67 100 63 84 85 

146 K m  infans  20 0 10 13 100 2 26 60 5 38 50 18 21 25 34 

147 K  ž infans  20 0 10 13 100 2 21 75 2 38 50 18 18 22 33 

148 K  ž   60 0 30 39 67 1 32 83 11 50 67 37 24 32 50 

149 K     20 0 0 9 100 0 0 0 0 13 17 24 0 5 10 

150 K     20 0 10 13 100 6 0 0 0 13 17 18 0 4 10 

151 K    infans 20 0 0 9 100 0 0 0 0 13 17 13 0 3 9 

152 K     40 0 30 30 100 2 0 0 0 13 17 29 0 6 15 

153 K     40 100 20 48 100 2 0 0 0 13 17 29 0 6 19 

154 K     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

155 K ž?  A – M  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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156 K m  M  40 50 30 41 100 1 16 100 18 38 50 29 13 19 38 

157 K    nedospelý 60 33 70 64 100 2 0 0 0 13 17 42 0 9 24 

158 K ?  A – M  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

159 K     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

160 K     20 0 0 9 100 0 11 50 7 25 33 11 8 10 20 

161 K    infans 20 0 20 17 100 1 21 75 3 25 50 16 14 17 30 

162 K ž  J – A  80 25 80 75 75 2 26 60 4 38 50 58 20 32 50 

163 K     100 25 60 75 100 3 5 100 2 25 33 71 8 23 36 

164 K ?  A – M  60 0 30 39 100 2 5 100 1 25 33 58 4 17 27 

165 K     60 33 50 55 100 2 0 0 0 13 17 42 0 9 22 

166 K ž  M  20 0 20 17 100 1 11 100 4 25 50 16 12 15 27 

167a K     – 0 – – – – – – – – – – – – – 

167b K     – 0 – – – – – – – – – – – – – 

167c K     – 0 – – – – – – – – – – – – – 

168 K m  M – S  60 33 50 55 100 2 21 100 4 50 50 47 16 26 45 

169 K     20 0 0 9 100 1 0 0 0 13 17 24 0 5 10 

170a K ž  A  – – – – – – 11 100 3 – – – 15 – – 

170b K m  M  – – – – – – 5 100 1 – – – 7 – – 

170c K   infans  – – – – – – 11 100 1 – – – 7 – – 

171 K     40 50 30 41 100 3 5 100 1 25 17 34 3 10 23 

172 K ž  M  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

173 K ? m M  20 100 10 35 100 1 26 60 5 38 50 13 20 23 39 

174 K m  M  40 100 10 43 100 1 11 100 1 25 33 37 8 10 27 

175 K  ž  dospelý 80 0 60 61 75 2 21 75 16 38 67 61 20 32 50 

176 K  ž infans  60 0 40 43 100 3 5 100 1 25 17 53 4 15 24 

177 K   infans  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

178 K  ž  dospelý 100 20 70 78 80 6 21 100 5 38 67 79 20 37 55 

179 K  ž   80 25 60 66 75 4 37 86 15 38 100 68 39 53 67 

180 K    infans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

181 K  ž   40 0 10 22 100 1 16 67 5 25 50 37 14 21 31 

182 K m  M  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

183 K m  ?  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

184 K     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

185 K ?  M  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

186 K    infans 20 0 0 9 100 0 0 0 0 13 17 24 0 5 10 

187 K     20 0 20 17 100 1 0 0 0 13 17 13 0 3 11 

188 K   infans  40 0 20 26 100 42 5 100 1 25 33 26 4 9 23 

189a K ž  ? dospelý 0 0 0 0 0 0 42 63 18 38 83 0 37 36 45 

189b K m  A – M  20 0 10 13 100 1 16 67 4 38 67 18 19 23 35 

190 K     20 0 20 17 100 1 0 0 0 13 17 13 0 3 11 

191 K ?  A – M  40 0 20 26 100 10 0 0 0 13 17 21 0 5 14 

192 K  ž infans  20 0 0 9 100 0 5 100 1 25 33 13 4 6 18 

193 K     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

194 K ž  A – M  20 0 0 9 100 0 5 100 1 25 33 13 4 6 18 

195 K ž  A – M  20 0 0 9 100 0 0 0 0 13 17 13 0 3 9 

196 K ž? ž J  20 0 0 9 100 0 5 100 1 38 33 13 4 6 20 

197 K m  M  40 50 40 46 100 5 26 100 13 50 50 34 23 30 45 

198 K m  A – M  20 0 0 9 100 0 0 0 0 13 17 13 0 3 9 

199 K   infans  20 0 20 17 100 1 5 100 1 25 33 16 4 7 19 

200 K  ž   20 100 20 39 100 5 11 100 10 25 67 13 14 16 36 

201 K  ž   20 0 0 9 100 0 5 100 1 25 33 13 4 6 18 

202 K    infans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

203 K   infans  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

204 K     40 0 20 26 100 2 0 0 0 13 17 34 0 8 15 

205 K ž  J  20 100 10 35 100 1 5 100 1 25 33 16 7 9 24 

206 K     20 100 20 39 100 5 0 0 0 13 17 13 0 3 16 
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207 K    infans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

208 K ž  A – M  20 0 20 17 100 1 16 67 1 38 33 16 11 14 27 

209 K m  A  20 0 10 13 100 1 21 50 2 25 33 13 15 17 25 

210 K m  A  0 0 0 0 0 0 42 50 11 50 33 0 38 37 36 

211 K   infans  20 0 20 17 100 1 0 0 0 13 17 13 0 3 11 

212 K ?  A – M  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

213 K m?  A – M  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

214 K    infans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

215 K     0 0 0 0 0 0 5 100 1 13 17 0 2 3 9 

216 K     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

217 K     20 0 10 13 100 1 5 100 2 13 33 18 4 8 16 

218 K     60 0 40 43 100 7 11 100 4 25 33 47 7 17 30 

219 K ? m A – M  0 0 0 0 0 0 5 100 1 13 17 0 4 3 9 

220 K ž? m J  80 50 70 65 75 4 74 71 49 100 100 66 88 99 100 

221 K     60 50 40 54 100 2 0 0 0 13 17 42 0 9 22 

222 K     20 0 20 28 100 4 0 0 0 13 17 13 0 3 14 

223 K m  A – M  0 0 0 0 0 0 5 100 1 13 17 0 4 3 9 

224 K   infans  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

225 K ž  A  0 0 0 0 0 0 5 100 2 13 17 0 4 4 9 

226 K m  A  40 0 30 30 100 1 5 100 1 25 33 32 4 11 24 

227 K ž  M  20 0 0 9 100 0 21 50 2 38 33 24 17 21 27 

228 K   infans  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

229 K   infans  40 0 40 35 100 1 0 0 0 13 17 29 0 6 16 

230 K m?  infans  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

231 K   infans  0 0 0 0 0 0 11 100 2 25 50 0 11 10 22 

232 K   infans novorod. 0 0 0 0 0 0 5 100 3 13 17 0 4 4 9 

233 K     0 0 0 0 0 0 26 100 3 38 33 0 20 19 26 

234 K     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

235 K     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

236 K ž  J  0 0 0 0 0 0 11 100 3 13 50 0 10 10 19 

237 K ž  M  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

238 K ž  M  0 0 0 0 0 0 5 100 1 13 17 0 4 4 9 

239 K ž? ž A – M  0 0 0 0 0 0 5 100 10 13 17 0 4 4 9 

240 K m?  A – M  80 33 50 64 75 3 11 100 3 38 33 74 7 24 39 

241 K     40 0 30 30 100 11 5 100 1 25 33 24 4 9 23 

242 K     20 0 20 17 100 1 0 0 0 13 17 13 0 3 11 

243 K ž?  A – M  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

244 K  ž  dospelý 20 100 10 35 100 1 5 100 1 25 17 13 4 7 20 

245 K     0 0 0 0 0 0 11 100 1 13 17 0 8 8 11 

246 K  ž infans  60 0 30 30 100 2 26 80 34 38 67 47 15 25 42 

247a K m  A – M  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

247b K ž  A  20 100 10 35 100 1 5 100 29 25 33 4 13 6 24 

247c K   infans  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

248a K   infans  – – – – – – 0 0 0 – – – 0 – – 

248b Z  m  dospelý – – – – – – 79 60 25 – – – 68 – – 

249 K     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

250a K m  A – M  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

250b K ž  A  80 0 70 65 100 43 16 100 1 50 33 66 11 25 43 

251 K ž? ž S  60 33 50 55 100 7 63 58 18 50 67 55 61 71 69 

252 K m  A  60 50 40 54 100 2 5 100 1 25 33 53 5 16 31 

253 K ž  M  40 0 20 26 100 1 0 0 0 13 17 39 0 9 15 

254 K   infans  20 0 0 9 100 0 16 100 1 25 50 24 12 17 26 

255 K ž  M  40 0 20 26 50 3 32 83 6 25 67 37 30 37 42 

256 K   infans  40 0 30 30 100 4 0 0 0 13 17 26 0 6 15 

257 K ž  J – A  20 0 0 9 100 0 0 0 0 13 17 24 0 5 10 

258 K ž  A  20 0 0 9 100 0 0 0 0 13 17 13 0 3 9 
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259 K   infans  20 0 10 13 100 1 0 0 0 13 17 18 0 3 10 

260 K m?  A – M  20 0 0 9 100 0 0 0 0 13 17 13 0 3 9 

261 K ž  S  20 0 0 9 100 0 26 80 3 50 67 13 27 28 41 

262a K ž  M  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

262b K m  M  0 0 0 0 0 0 5 100 1 13 17 0 5 13 11 

263 K ž?  A – M  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

264 K     20 0 0 9 100 0 0 0 0 13 17 13 0 3 9 

265 K ?  J  60 50 30 50 100 1 5 100 1 25 33 53 4 16 30 

266 K ž  J  40 0 10 22 100 1 5 100 1 25 33 29 7 12 22 

267 K ž?  A – M  20 0 0 9 100 0 0 0 0 13 17 13 0 3 9 

268 K  ž   40 50 40 46 100 2 5 100 1 25 17 29 4 10 24 

269 K  m  dospelý 80 67 50 71 67 2 84 44 13 75 50 53 71 80 82 

270 K ž  M  60 50 30 50 100 1 11 100 2 25 33 53 8 20 32 

271 K   infans  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

272 K  ž   20 0 0 9 100 0 16 67 1 25 33 24 11 15 23 

273 kenotaf     40 0 20 26 100 1 5 100 1 13 33 24 4 9 19 

274 K     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

275 K ž  A  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

276 K ž  S  80 33 40 60 67 3 26 80 5 50 67 74 24 39 55 

277 K     0 0 0 0 0 0 5 100 1 13 17 0 3 3 9 

278 K     20 0 10 13 100 1 0 0 0 13 17 18 0 4 10 

279 K     40 100 30 52 100 5 0 0 0 13 17 34 0 8 20 

280 K     0 0 0 0 0 0 5 100 1 13 17 0 3 3 9 

281 K     20 0 0 9 100 0 5 100 2 25 33 13 8 10 18 

282 K     0 0 0 0 0 0 5 100 1 13 17 0 3 3 9 

283 K m?  A – M  20 0 0 9 100 0 0 0 0 13 17 13 0 3 9 

284 K     20 0 0 9 100 0 11 100 2 25 50 13 8 11 24 

285 K    infans 0 0 0 0 0 0 32 67 24 13 50 0 36 35 30 

286 K     0 0 0 0 0 0 5 100 1 13 17 0 4 3 9 

287 K ž  infans  0 0 0 0 0 0 5 100 1 13 17 0 3 3 9 

288 K ž  A  0 0 0 0 0 0 11 50 1 13 17 0 7 7 11 

289 K  ž   40 50 20 37 100 2 16 100 3 50 50 34 14 21 40 

290 kenotaf     20 0 20 17 100 1 0 0 0 13 17 13 0 3 11 

291 K m  infans  0 0 0 0 0 0 5 100 1 13 17 0 4 4 9 

292 kenotaf  ž   100 0 70 74 75 9 5 100 2 25 17 95 5 25 33 

293 K     20 0 0 9 100 0 5 100 1 25 33 24 7 12 19 

294 kenotaf     20 0 10 13 100 2 0 0 0 13 17 21 0 4 10 

295 K     0 0 0 0 0 0 16 33 5 13 17 0 11 10 13 

296 kenotaf     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

297 K     40 0 20 26 100 1 0 0 0 13 17 39 0 9 15 

298 K ž  ?  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

299 K ž  J  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

300 K     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabela 4 Chotín IB. Výsledné hodnoty jednotlivých sociálnych indexov, vrátane celkového sociálneho indexu 
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1 K  m  dospelý 40 50 25 42 50 25 68 8 18 40 40 56 73 76 65 

2 K m? ž A – S  100 25 100 100 80 22 16 100 9 80 60 100 10 22 68 

3 K ž  J – A  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 K  ž   20 0 25 21 100 13 32 83 13 80 60 19 17 18 51 

5 K     20 0 0 9 100 0 0 0 0 20 20 11 0 1 12 

6 K ?  J  20 0 13 15 100 22 0 0 0 20 20 19 0 2 14 

7 K  ž   0 0 0 0 0 0 5 100 4 20 40 0 3 3 17 

8 Z ? ž J – S  0 0 0 0 0 0 42 63 78 80 80 0 25 24 55 

9 K m  A – M  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10a K     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10b K ? ž A – S  20 0 25 21 100 4 5 100 4 40 40 19 4 6 27 

11 K ž  A  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 K m  A  20 0 0 9 100 0 21 75 15 60 60 22 14 17 41 

13 K     20 0 13 15 100 5 11 100 3 40 40 11 3 5 27 

14 Z  ž   60 100 25 64 67 14 53 60 65 80 80 71 44 50 80 

15 K ž  A – M  60 0 38 46 100 23 11 100 5 40 60 56 5 12 41 

16a K ž? ž A  – – – – – – – – – – – – – – – 

16b Z     – – – – – – – – – – – – – – – 

17 K m?  A  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Z     40 0 63 48 100 11 0 0 0 20 20 33 0 4 22 

20 K  m infans  60 0 75 72 100 100 21 100 21 60 80 59 17 23 62 

21 Z  ž  dospelý 40 0 25 31 100 51 16 67 5 40 60 30 7 10 38 

23 Z     0 0 0 0 0 0 5 100 35 20 40 0 1 1 16 

24 K  ž   20 100 13 39 100 4 5 100 4 40 40 19 4 6 32 

25 Z     20 0 13 15 100 4 0 0 0 20 20 19 0 2 14 

26 K ? ž J – A  40 0 38 36 100 22 42 63 47 60 100 48 21 26 64 

27 K ? ž A – S  40 0 38 36 100 5 5 100 35 40 40 22 1 4 30 

28 kenotaf     20 0 38 27 100 5 0 0 0 20 20 11 0 1 17 

29 Z     0 0 0 0 0 0 16 100 8 40 40 0 9 9 26 

30 kenotaf     20 0 38 21 100 4 0 0 0 20 20 15 0 2 15 

31 K ž? ž A – M  40 100 13 48 100 7 11 100 5 40 40 37 7 10 36 

32 kenotaf     20 0 0 9 100 0 0 0 0 20 20 11 0 1 12 

33 kenotaf     20 100 13 39 100 7 0 0 0 20 20 26 0 3 20 

34 K ž?  J  20 0 0 9 100 0 0 0 0 20 20 11 0 1 12 

35 K ž  A  0 0 0 0 0 0 11 100 4 20 40 0 3 3 18 

36 Z ?  A – M  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 kenotaf     0 0 0 0 0 0 5 100 2 20 20 0 2 2 11 

38 K m?  A  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 K ? m A – M  20 100 13 39 100 7 5 100 2 20 20 26 2 5 22 

40 K ? m A – M  40 0 38 36 100 5 5 100 2 40 20 22 2 5 26 

41 K  ž infans  20 0 25 21 100 5 5 100 2 40 40 11 2 3 27 

42 K ž? ž A – S  20 0 13 15 100 22 32 50 13 80 60 19 21 22 51 

43 K ž  A  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 K m  A – M  60 0 50 52 67 9 21 100 81 80 80 44 14 19 61 

45 kenotaf     20 0 0 9 100 0 0 0 0 20 20 11 0 1 12 

46 K m  A  20 100 25 45 100 13 26 100 43 100 80 19 19 20 66 

47 Z     20 0 38 27 100 6 0 0 0 20 20 15 0 2 17 

48 kenotaf  ž ?   20 0 0 9 100 0 5 100 9 40 60 11 6 6 29 

49 K m  A – M  20 0 0 9 100 0 100 53 100 100 100 33 100 100 100 

50a K ? m A – S  0 0 0 0 0 0 32 67 41 40 40 0 19 18 32 

50b K     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 kenotaf  ž   20 0 0 9 100 0 11 50 5 40 60 11 7 8 31 

52 K ž? ž J  0 0 0 0 0 0 5 100 7 20 40 0 3 3 17 

53 kenotaf     20 0 0 9 100 0 0 0 0 20 20 11 0 1 12 

54 K  ž infans  20 0 38 21 100 4 11 50 3 40 40 19 5 7 29 

55 Z ?  J – A  20 0 0 9 100 0 5 100 2 40 40 11 2 4 24 

56 Z     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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 57 Z     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

58 Z ž? ž A – M  40 50 63 60 100 18 11 100 3 60 40 30 6 9 44 

59 K ž  J – A  40 50 38 48 100 49 47 56 47 80 100 44 37 41 77 

60 Z ? ž J – S  0 0 0 0 0 0 21 75 3 40 80 0 13 12 37 

61 Z ? m A – S  20 0 25 21 100 4 5 100 2 40 40 15 2 4 27 

62 K ž  M  20 0 13 15 100 18 5 100 2 40 40 30 2 6 26 

63 K  ž infans  20 0 25 21 100 5 5 100 9 40 60 11 6 7 32 

65 K     40 0 38 36 100 6 0 0 0 20 20 26 0 3 19 

66 Z     60 50 38 58 100 13 0 0 0 20 20 71 0 8 26 

67 Z     60 0 50 52 100 12 0 0 0 20 20 63 0 8 24 

68 K  m   40 50 38 48 100 12 26 80 16 60 80 41 23 27 59 

69 Z  m   0 0 0 0 0 0 11 50 3 20 20 0 5 5 14 

70 K  ž   60 0 63 58 100 33 16 33 11 40 40 44 9 14 41 

71 K     20 0 25 21 100 4 0 0 0 20 20 19 0 2 15 

72 K     20 0 0 9 100 0 0 0 0 20 20 33 0 4 13 

73 Z     20 0 25 21 100 4 5 100 4 40 40 15 3 5 27 

74a Z  ž   0 0 0 0 0 0 21 75 8 40 40 0 12 12 28 

74b Z  ž   40 0 38 36 50 9 26 60 8 60 40 33 16 19 44 

75 Z     40 0 38 36 100 12 0 0 0 20 20 26 0 3 19 

76 K  ž   20 0 13 15 100 4 16 67 6 40 40 19 10 11 30 

77 K     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

78 Z     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

79 Z  ž   40 0 50 42 100 13 47 44 34 100 40 30 38 40 66 

80 K     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

81 K  m  dospelý 60 50 25 52 100 30 5 100 2 40 40 52 2 8 35 

82 K  ž   20 0 13 15 100 18 47 100 60 80 100 30 30 32 67 

83 K     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

84 Z     40 0 38 36 100 6 5 100 2 40 40 26 2 5 31 

85 K  ž   20 0 25 21 100 5 11 100 12 40 60 11 8 9 34 

86 K     20 0 25 21 100 4 0 0 0 20 20 19 0 2 15 

87 K     40 50 50 54 100 19 0 0 0 20 20 30 0 4 24 

88a K     – – – – – – – – – – – – – – – 

88b K     – – – – – – – – – – – – – – – 

89 K  ž   0 0 0 0 0 0 5 100 7 20 40 0 4 4 17 

90 K  ž   0 0 0 0 0 0 16 100 10 40 60 0 11 10 31 

91 K  m  dospelý 40 50 38 48 100 20 32 50 31 60 60 41 17 21 54 

92 Z  m   20 100 25 39 100 6 11 50 3 40 40 26 5 8 34 

93 Z     60 0 25 40 67 13 0 0 0 20 20 41 0 5 21 

94 K    dospelý 0 0 0 0 0 0 5 100 2 20 20 0 0 2 12 

95 K     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

96 K     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

97 K  ž   0 0 0 0 0 0 5 100 39 20 60 0 7 6 22 

98 K  ž   0 0 0 0 0 0 5 100 1 20 20 0 0 3 12 
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8.  
VZŤAHY VEKERZUGSKEJ KULTÚRY  
S OKOLITÝMI KULTÚRNYMI REGIÓNMI  
(krátky exkurz na základe chotínskych pohrebísk) 

V rámci celého územia rozšírenia vekerzugskej kultúry môžeme drobné predmety, najmä militáriá a konský 

postroj, ako aj keramiku z hľadiska pôvodu rozdeliť na štyri základné skupiny, pričom ťažisko rozšírenia niekto-

rých typov drobných a keramických artefaktov sa nachádza buď v oblasti halštatskej kultúry, predovšetkým v jej 

východoalpskom regióne, alebo v stepnej a lesostepnej oblasti juhu východnej Európy a na severnom Kaukaze, 

alebo na území centrálneho a východného Balkánu, alebo ide o predmety, ktoré sú špecifické iba pre vekerzugskú 

kultúru a majú tak lokálny charakter (Kozubová, 2008, 49; 2009, 65 n.; 2011b, 349).
425 

Na tomto mieste iba stručne 

zhrnieme výsledky analýzy jednotlivých kategórií drobných predmetov a keramiky z hľadiska ich pôvodu, pričom 

zistené výsledky doplníme aj o poznatky získané pri vyhodnotení jednotlivých aspektov pohrebného rítu. Hneď  

v úvode však treba zdôrazniť, že v nálezovom materiáli z chotínskych pohrebísk sú doložené iba predmety tzv. 

východného typu, predmety svojím pôvodom späté s prostredím halštatskej kultúry a predmety, ktoré sú typické 

iba pre vekerzugskú kultúru. Naopak, v inventári hrobov z oboch hodnotených pohrebísk sa nevyskytli nálezy, kto-

rých ťažisko rozšírenia sa nachádza na centrálnom a východnom Balkáne. Preto sa tejto skupine predmetov, resp. 

nálezov balkánskeho typu v našej publikácii nevenujeme.
426

 

8.1. PROBLEMATIKA VÝCHODNÝCH VPLYVOV VO VEKERZUGSKEJ KULTÚRE 

Problematika východných vplyvov vo vekerzugskej kultúre predstavuje zložitý proces, ktorý doteraz nebol 

komplexne vyhodnotený,
427

 pretože okrem identifikovania konkrétnych predmetov tzv. východného typu v ma-

teriálnej náplni vekerzugskej kultúry či ciumbrudskej skupiny a spresnenia kultúrnej oblasti či oblastí ich pôvodu 

veľkou neznámou aj naďalej ostáva charakter a mechanizmus týchto vplyvov, v neposlednej miere aj chronolo-

gický aspekt.  

S vplyvom severopontsko-kaukazského regiónu na kultúrny vývoj vekerzugskej kultúry môžeme spájať pre-

dovšetkým zbrane a obrannú výstroj tzv. východného typu, a to najmä diaľkové a úderové zbrane, čiastočne aj 

bodné zbrane s rukoväťou a niektoré súčasti konských postrojov. Práve tieto kategórie nálezov sú nielen vo veker-

zugskej, ale aj v ciumbrudskej skupine, s ňou súbežnej, späté s „mužskou sférou“. Zdá sa tak, že muži – bojovníci, 

keďže patrili k mobilnejšej zložke miestneho spoločenstva, boli viac otvorení vplyvom z okolitých susedných kul-

túrnych regiónov (podobné konštatovanie platí aj pre mužskú časť keltskej populácie; Bujna, 2004, 331). V oveľa 

menšej miere sa východné vplyvy prejavovali v ozdobách tela a v súčastiach a ozdobách odevu, a to v ozdobách 

hlavy – záušniciach, schránkach mäkkýšov – ulitníkov z rodu Cypraea a v niektorých typoch nášiviek/aplikácií, 

čiže v predmetoch, ktoré sú vo vekerzugskej kultúre späté so „ženskou sférou“. S východnými vplyvmi rovnako 

súvisí aj rozšírenie do východných regiónov Karpatskej kotliny niektorých typov toaletných predmetov – zrka-

diel s rôzne tvarovanou rúčkou
428

 a predmetov nie celkom jasného funkčného naznačenia, pravdepodobne kulto-

vých polyfunkčných kovových „štandárd“ so zoomorfnou výzdobou.  

                                                                 
425 Prevažná časť nasledujúceho textu odznela ako príspevok A. Kozubovej na konferencii „III (IX) Всероссийский археологи-

ческий съезд“ Великий Новгород – Старая Русса 2011 г., ktorý bol publikovaný vo forme krátkej štúdie (Kozubová, 
2011b) a jeho konečná verzia v ruskom jazyku sa pripravuje do tlače.  

426 Ich výraznú koncentráciu v rámci územia rozšírenia vekerzugskej kultúry zaznamenávame najmä na pohrebisku Szentes-
Vekerzug (Csallány – Párducz, 1944 – 1945; Párducz, 1952; 1954; 1955). Balkánske vplyvy vo vekerzugskej kultúre môžeme 
spájať s výskytom niektorých typov ozdôb tela – záveskov, náramkov a najmä však so sponami.  

427 Základné tendencie v tejto problematike naposledy naznačil vo svojej práci T. Kemenczei (2005). 
428 Kým zrkadlá s centrálnou rúčkou v tvare uška majú v eurázijskej stepnej a lesostepnej oblasti svoj pôvod už od záveru doby 

bronzovej, tak rozšírenie zrkadiel s bočnou rúčkou v severnom Pričiernomorí a na severnom Kaukaze súviselo s vplyvmi 
z pričiernomorských gréckych kolónií. 
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Nezanedbateľnou je tiež otázka možných východných vplyvov v pohrebnom ríte vekerzugskej kultúry, spätá 

najmä s posúdením fenoménu výskytu hrobov s telom koňa na lokalitách staršej doby železnej vo východokar-

patskom regióne. Ako sa zdá, práve hroby s telom koňa na pohrebiskách vekerzugskej kultúry vykazujú viacej 

podobností s hrobmi koní z „protomeótskych“ a včasnomeótskych pohrebísk na severozápadnom Kaukaze (9. – 

prvá polovica 6. stor. pred Kr.) než s hrobmi s telom koňa z nálezísk v severnom Pričiernomorí, synchrónnych  

s vekerzugskou kultúrou. S možnými východnými vplyvmi mohli súvisieť niektoré zvláštnosti pohrebného rítu, 

ako napríklad umiestnenie hrobov do priestoru vymedzeného priekopou či doklady použitia ohňa (pozri podkapi-

toly 6.6. a 6.8.).  

Na tomto mieste treba zdôrazniť, že predmety tzv. východného typu nemožno v rámci vekerzugskej kultúry 

analyzovať oddelene, ale treba ich zasadiť do širšieho časového a teritoriálneho kontextu, čiže ich skúmať vo vzťa-

hu k ostatným kultúram a kultúrnym skupinám včasnej doby železnej s východnými prvkami a v rámci nich sledo-

vať prípadné spoločné tendencie alebo rozdiely vo vývoji a v charaktere východných vplyvov. Preto treba najprv 

konkrétnu kategóriu nálezov, ktorá je v odbornej literatúre tradične spájaná s východnými vplyvmi, podrobiť 

hĺbkovej analýze s cieľom zistiť, do akej miery výskyt predmetov tzv. východného typu vo vekerzugskej kultúre 

súvisí s východnými vplyvmi a aký charakter tieto vplyvy mali, keďže, ako ukázali doterajšie analýzy, pri mno-

hých typoch predmetov, ktoré tradičné bádanie spája s východnými vplyvmi, ide o nálezy, ktoré charakterizujú 

materiálnu náplň len vekerzugskej kultúry a tieto sa za hranicami jej rozšírenia buď takmer nevyskytujú, alebo 

ak áno, potom ide o doklady kontaktov nositeľov vekerzugskej kultúry so susednými kultúrnymi regiónmi (ha-

dovité záušnice a hlinené pečatidlá).  

1. Hroty šípov vo vekerzugskej kultúre tvoria typologicky rozmanitú a zároveň najfrekventovanejšiu kategóriu 

zbraní, ktorá je takmer výlučne zastúpená v hrobových celkoch. Hroty šípov tzv. východného (skýtskeho) typu 

sú tu zastúpené trojkrídelkovitými, trojbokými a trojkrídelkovito-trojbokými exemplármi so skrytou tuľajkou. Na 

rozdiel od ciumbrudskej skupiny, pre ktorú sú takmer výhradne charakteristické hroty šípov s rôzne dlhou vysu-

nutou tuľajkou so spätným háčikom alebo bez neho, vo vekerzugskej kultúre sú takéto exempláre „starších“ typov 

hrotov šípov jedinečné a vyskytujú sa iba v jej najstarších hrobových celkoch z druhej polovice 7. stor. pred Kr. 

Len časť typov hrotov šípov vekerzugskej kultúry a ich variantov má priame analógie na lokalitách v severopont-

skej oblasti a uvedené zistenie sa týka iba trojkrídelkovitých exemplárov s kosoštvorcovým, trojuholníkovým 

a mandľovitým tvarom listu. Hroty šípov s kosoštvorcovým tvarom listu patria do 6. stor. pred Kr., najmä však 

do jeho druhej polovice. Naopak, hroty šípov s trojuholníkovým a mandľovitým tvarom listu môžeme datovať 

pomerne široko, a to od konca 7. až do polovice 5. stor. pred Kr. Zatiaľ čo vežovitý tvar listu trojkrídelkovitých 

hrotov šípov môžeme považovať výlučne za miestne špecifikum vekerzugskej kultúry, ktoré za hranicami jej roz-

šírenia svoje uplatnenie nenašli, trojkrídelkovito-trojboké exempláre s vežovitým tvarom listu patria už k lokál-

nym variantom vo vývoji hrotov šípov východného typu a boli miestnym osídlením používané v priebehu druhej 

polovice 6. a prvej polovice 5. stor. pred Kr.  

Na základe niektorých pohrebiskových a sídliskových lokalít z Karpatskej kotliny môžeme konštatovať, že naj-

staršie hroty šípov so skrytou tuľajkou sa tu spoľahlivo objavili už v priebehu druhej polovice 7. storočia pred Kr., 

príp. na prelome 7. a 6. storočia pred Kr., hoci bežne používaným typom diaľkovej zbrane sa stali až v priebehu 

prvej polovice 6. storočia pred Kr. a značnú obľúbenosť dosiahli pravdepodobne až od polovice 6. storočia pred 

Kr. Niektoré nálezy zo severného Kaukazu však síce môžu indikovať prvý výskyt trojkrídelkovitých hrotov šípov 

so skrytou tuľajkou už v závere prvej polovice 7. storočia pred Kr., ale prvý výskyt tohto typu diaľkových zbraní 

v severopontsko-kaukazskom regióne je tradičným ruským a ukrajinským archeologickým bádaním datovaný až 

od polovice 6. stor. pred Kr.  

Hroty šípov rozšírené vo vekerzugskej kultúre poukazujú na novú tradíciu vo vyhotovení tejto kategórie zbra-

ní v Karpatskej kotline a sú popri iných nálezoch, vrátane bodných zbraní s rukoväťou, dôležitým ukazovateľom 

flexibility nositeľov vekerzugskej kultúry prispôsobiť a pretvoriť predmety východného typu na lokálne formy 

(bližšie pozri Kozubová, 2009; 2011b).  

2. S diaľkovými zbraňami sú úzko späté aj súčasti tulcov na šípy. Kým bronzové kovania tulcov na šípy v tvare 

kríža so zoomorfnou výzdobou, pozostávajúcou z prvkov charakteristických práve pre výtvarné umenie skýtskej 

a jej príbuzných kultúr eurázijských nomádov, majú celý rad analógií v severnom Pričiernomorí, im čiastočne 

synchrónne krížové kovania s geometrickou výzdobou alebo bez výzdoby môžeme považovať za lokálne špecifi-

kum vekerzugskej kultúry. Kovania v tvare kríža môžeme tak v Karpatskej kotline, ako aj v severopontskej oblasti 

datovať do 6. stor. pred Kr.  

Za najstaršie nálezy súčastí tulcov na šípy v rámci Karpatskej kotliny môžeme považovať špecifické kostené 

ozdoby v tvare zvieracích postáv z niektorých hrobových celkov z východného Maďarska zo záveru 7. stor. pred 

Kr., ktoré nemajú blízke analógie na náleziskách zo severopontsko-kaukazského regiónu. S určitosťou však môže-

me povedať, že ide o výrobky miestnych dielní, čoho dokladom je aj geometrická výzdoba v podobe kruhových 

očiek, pokrývajúca telo zvieraťa a dlhšie rameno týchto ozdôb tulcov na šípy. Do rovnakého časového úseku ako 
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kostené ozdoby tulcov na šípy môžeme zaradiť aj v podmienkach vekerzugskej kultúry jedinečný nález úzkeho 

valcovitého viacnásobne profilovaného bronzového predmetu z hrobu B zo Sajószentpéteru, slúžiaceho na uza-

tvorenie príklopky tulca/gorytu východného typu, ktorý má blízke analógie predovšetkým v stepnej zóne severného 

Pričiernomoria a jeho pôvod je tak nepochybne v severopontsko-kaukazskom regióne (Kemenczei, 1994, 90, obr. 

5: 4; Kozubová, 2009, 110; 2011b, 349 n.).  

3. Úderové zbrane vekerzugskej kultúry predstavujú špecifické, morfologicky výrazné železné bojové sekerky  

s jedným ostrím, označované tiež ako čakany vekerzugského typu, ktoré podľa umiestnenia otvoru na porisko 

môžeme rozdeliť na dva základné typy: na čakany so symetricky a na čakany s asymetricky umiestneným otvo-

rom na porisko. K obom typom čakanov však nenachádzame analógie na lokalitách zo včasnej doby železnej  

v severnom Pričiernomorí, ale v kobanskej kultúre z centrálneho Predkaukazska, ako aj v protomeótskej skupine 

nálezísk a predovšetkým vo včasnomeótskej kultúre na severozápadnom Kaukaze. Z niektorých nálezísk zo včasnej 

doby železnej v západnom Zakaukazsku pochádza pomerne početná skupina železných bojových sekeriek, ktoré 

sú morfologicky takmer identické s čakanmi vekerzugského typu so symetricky umiestneným otvorom na porisko. 

Môžeme tak konštatovať, že pôvod tohto typu čakanov, ktorý nemá v strednej Európe analógie ani v starších ty-

poch sekeriek, ani v sekerkách halštatskej kultúry, je spätý s kaukazským regiónom, kde ich najstaršie nálezy patria 

do druhej polovice 8. stor. pred Kr. Zatiaľ čo v kobanskej kultúre sa používali až do záveru 6., príp. do začiatku 

5. stor. pred Kr., v meótskej kultúre sa vo svojom výskyte časovo obmedzujú iba na 7. stor. pred Kr. Ťažisko 

výskytu oboch typov čakanov spadá vo vekerzugskej kultúre a v susedných oblastiach strednej Európy do celého 

6. stor. pred Kr. Naopak, v ciumbrudskej skupine možno niektoré nálezy čakanov so symetricky umiestneným 

otvorom na základe sprievodných nálezov spoľahlivo datovať už do prvej polovice až polovice 7. stor. pred Kr. 

V danej súvislosti vyvstáva otázka možnosti sprostredkovania čakanov tohto typu do karpatsko-dunajského pries-

toru zo severokaukazskej oblasti cez ciumbrudskú skupinu. Odlišnosťou medzi kaukazskými a karpatskými exem-

plármi je absencia spoľahlivo doloženej rytej výzdoby práve na kaukazských železných sekerkách. Jej prítomnosť 

na niektorých čakanoch z východného Maďarska môžeme interpretovať ako lokálnu, hoci nie príliš frekventovanú 

zvláštnosť vekerzugskej kultúry, keďže práve geometrický motív v podobe cikcakovitých línií je pomerne častým 

výzdobným motívom na kostených predmetoch a predmetoch z parohoviny z jej pohrebiskových a sídliskových 

lokalít (Kisfaludi, 1997; Kozubová, 2008; 2010a, 51).  

Oveľa menej morfologických zhôd s nálezmi z Kaukazu vykazujú železné bojové sekerky – čakany s asymet-

ricky umiestneným otvorom na porisko a, odhliadnuc od podobných čakanov zo západného Zakaukazska, môžu 

byť považované za prejav lokálneho vývoja analyzovanej kategórie úderových zbraní. Výnimkou sú iba čakany 

variantu II3, resp. typu Repjachovataja Mogila, ktoré sú v rámci vekerzugskej kultúry doložené iba vo východ-

nom Maďarsku a ich nálezy nielen tu, ale aj v severopontsko-kaukazskom regióne možno spoľahlivo datovať do 

druhej polovice 7. až začiatku 6. stor. pred Kr. V danom prípade je zaujímavé zistenie, že v tých hrobových cel-

koch vekerzugskej kultúry, v ktorých sa vyskytli čakany variantu II3, aj ostatné kategórie zbraní, a to hroty kopijí, 

majú východný pôvod (bližšie pozri Kozubová, 2010a; 2010b).  

Aj keď kaukazský pôvod čakanov vekerzugského typu je nesporný, naďalej nie celkom jasný je mechanizmus 

ich objavenia sa vo východokarpatskom priestore, keďže nálezy bojových železných sekeriek podobných veker-

zugským čakanom v severnom Pričiernomorí úplne chýbajú, čím nateraz môžeme vylúčiť ich sprostredkovanie do 

Karpatskej kotliny po súši cez step či lesostep Ukrajiny. V danom prípade sa ako pravdepodobnejšia javí morská 

cesta, vedúca od východného pobrežia Čierneho mora až k jeho západnému, príp. severozápadnému pobrežiu. Či 

sú potvrdením daného predpokladu nálezy dvoch špecifických železných čakanov s  asymetricky umiestneným 

otvorom na porisko, podobné variantu II2, ale so značne širokým ostrím z birituálneho pohrebiska Celic -Déré 

v Moldavsku, ťažko rozhodnúť, keďže tieto sú datované až do 6. stor. pred Kr. a sú tak bezpochyby mladšie ako 

najstaršie nálezy čakanov vekerzugského typu z nálezísk nielen ciumbrudskej skupiny, ale aj vekerzugskej kultú-

ry (Kozubová, 2010a, 60; Simion, 2000, 72, obr. 81: 3; Skoryj, 2006, 151, obr. 5: 5, 6).  

Na základe zistení týkajúcich sa vzájomného výskytu čakanov s inými kategóriami zbraní, príp. so súčasťami 

konského postroja, môžeme konštatovať, že v podmienkach vekerzugskej kultúry najcharakteristickejšou je kom-

binácia čakanov s bodnými zbraňami s rukoväťou (bojové železné nože) alebo s násadou (hroty kopijí). Práve  

kombináciu čakana so železným bojovým nožom v rámci jedného hrobového celku môžeme považovať za lokálnu 

zvláštnosť vekerzugskej kultúry. Zároveň môžeme konštatovať, že na pohrebiskách vekerzugskej kultúry nemáme 

doložený spoluvýskyt čakana a dýky alebo krátkeho meča typu akinakes, ktorý je, naopak, obzvlášť typický pre 

pohrebisko kobanskej kultúry v Tli v južnom Osetsku (Techov, 1985; 2002). Kombinácia čakana s kopijou a prí-

padne s hrotmi šípov je, naopak, charakteristická pre severozápadný Kaukaz na náleziskách z protomeótskeho  

a včasnomeótskeho obdobia (Ėrlich, 2007; Kozubová, 2010a; 2010b). 

4. Bodné zbrane s rukoväťou z nálezísk vekerzugskej kultúry môžeme rozdeliť z hľadiska funkcie na dve zá-

kladné skupiny: na dýky a krátke dvojsečné meče typu akinakes a na meče s jedným ostrím a dlhé bojové nože. 

Keďže sú však vo vekerzugskej kultúre všetky nálezy bodných zbraní s rukoväťou ojedinelými nálezmi, pri ich 
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chronologickom zaradení sa môžeme opierať iba o datovanie nepočetných konštrukčne a tvarovo takmer iden-

tických dýk a krátkych mečov z hrobových celkov ciumbrudskej skupiny a kultúry Ferigile. Kým dýky a krátke 

dvojsečné meče typu akinakes s priamymi analógiami v lesostepnej zóne Ukrajiny a Moldavska môžeme datovať 

do 7. a prvej polovice 6. stor. pred Kr., meče s jedným ostrím sú mladšie a patria do druhej polovice 6.a pravde-

podobne tiež do prvej polovice 5. stor. pred Kr.  

Krátke meče s jedným ostrím, ktoré sú charakteristické takmer výlučne pre vekerzugskú kultúru a ťažisko ich 

rozšírenia sa nachádza práve v západnej časti karpatsko-dunajského priestoru, nemajú priame analógie v severo-

pontsko-kaukazskom regióne. Bodné a sečné zbrane z lokalít vekerzugskej kultúry síce patria z hľadiska pôvodu 

medzi militáriá východného typu, môžeme ich však považovať za lokálny, najmä pre vekerzugskú kultúru cha-

rakteristický typ zbraní, ktorý kombinuje znaky dvojsečných zbraní typu akinakes (srdcovitá, obličkovitá, „mo-

týľovitá“ záštita; vodorovná rovná, príp. mierne oblúkovito prehnutá obdĺžniková hlavica) s čepeľou s jedným 

ostrím.  

V podmienkach vekerzugskej kultúry je špecifickým nálezom bimetalická dýka typu Posmuş z Tiszabercel, 

ktorých ťažisko rozšírenia sa nachádza v centrálnom a v severovýchodnom Sedmohradsku (ciumbrudská skupina)  

a ktoré nepochybne predstavujú najstaršie nálezy bodných zbraní s násadou typu akinakes v strednej a juhovýchod-

nej Európe. Aj tu je badateľný zreteľný vplyv z kaukazskej kultúrnej oblasti, keďže tieto, spravidla bimetalické 

dýky ciumbrudskej skupiny vykazujú značné podobnosti so železnými dýkami z niektorých nálezísk zo Zakau-

kazska, vrátane pohrebísk v Tli a Samtavre. Práve nálezy dýk typu Posmuş z nálezísk v karpatsko-dunajskom 

priestore sú jasným príkladom toho, že predmety východného typu je v strednej Európe nevyhnutné vyhodnocovať 

v chronologickom kontexte miestneho materiálu, resp. pokúsiť sa ich datovať nezávisle od datovania ich východ-

ných paralel.  

Železné bojové nože s kostenou rukoväťou a so zoomorfnou hlavicou v podobe hlavy dravého vtáka môžeme 

aj napriek ich značným podobnostiam s nálezmi zo severopontsko-kaukazskej oblasti najmä z okruhu pamiatok 

včasnoskýtskej kultúry považovať za lokálne výrobky vekerzugskej kultúry kopírujúce východné predlohy, o čom 

svedčí aj geometrická výzdoba na rukoväti väčšiny týchto predmetov pozostávajúca z kombinácie šrafovaných 

trojuholníkov a koncentrických krúžkov, ktorá na východných analógiách chýba. Nálezy týchto nožov možno  

v oboch kultúrnych regiónoch datovať pomerne široko, a to od druhej polovice 7. až do prvej polovice 5. stor. pred 

Kr. (čiastočne pozri Kozubová, 2011a; 2011b; 2012a; Kozubová – Skakov, 2012).  

5. Bronzové a železné šupiny z pancierov tvoria v podmienkach vekerzugskej kultúry nepočetnú skupinu ná-

lezov východného typu a ich výskyt vo východokarpatskom regióne môžeme s najväčšou pravdepodobnosťou 

spájať so severným Pričiernomorím. Ich výskyt je vo vekerzugskej kultúre ohraničený záverom 7. a prvou polo-

vicou 6. stor. pred Kr. Aj napriek výskytu takých efektívnych typov zbraní akými sú hroty šípov východného typu 

alebo železné čakany, môžeme konštatovať, že v Karpatskej kotline nie sú adekvátne efektívne spôsoby ochrany 

tela bojovníka zastúpené v takej miere, ako je to v prípade severného Pričiernomoria, a výskyt šupinových pan-

cierov tu má iba epizódny charakter (bližšie pozri Kozubová, 2009; 2010a).  

6. Na bodných zbraniach s násadou – hrotoch kopijí a oštepov sú východné vplyvy badateľné iba v nanajvýš 

obmedzenej miere. Uvedené zistenie sa týka iba nálezov typu V (hroty oštepov), ktoré sú sporadicky doložené 

nielen na juhozápadnom Slovensku, ale aj vo východnom Maďarsku a vzdialenejšie analógie k nim nachádzame 

najmä v hrotoch kopijí z neskorej doby bronzovej tak zo severného Kaukazu, ako aj z karpatsko-dunajského prie-

storu. Ďalšou výnimkou je len pohrebisko Alsótelekes-Dolinka, kde sa v niektorých hroboch z druhej polovice  

7. stor. pred Kr. vyskytli výborne zachované hroty kopijí podobné hrotom zo včasnoskýtskych hrobových celkov 

zo severopontsko-kaukazskej oblasti, t. j. hroty kopijí so širokým rebrom na zaoblenom liste, ktoré sa tu objavu-

jú už v predskýtskom období. Ich podobnosť ešte zvyšuje prítomnosť spevňovacieho prstenca na tuľajke, ako aj 

sprievodné nálezy v podobe čakanov. Aj kombinácia kopije, príp. dvoch kopijí a železného čakana v rámci jed-

ného hrobového celku je vo vekerzugskej kultúre príznačná viac-menej iba pre pohrebisko Alsótelekes-Dolinka 

a je tu časovo ohraničená druhou polovicou 7. stor. pred Kr. (Kozubová, 2010a, 57).  

7. V prípade nálezov jednotlivých súčastí konského postroja môžeme z hľadiska ich pôvodu vyčleniť tri sku-

piny nálezov, z ktorých železné zubadlá typu Szentes-Vekerzug sú miestnym produktom vekerzugskej kultúry, 

faléry a niektoré typy prevliečok majú blízke alebo vzdialenejšie analógie buď v nálezoch halštatskej kultúry  

v strednej Európe, alebo, naopak, v severopontsko-kaukazskej oblasti. K nepočetným dekoratívnym a funkčným 

súčastiam konského postroja z lokalít vekerzugskej kultúry, ktorí majú blízke paralely v severnom Pričiernomorí 

a na Kaukaze, môžeme zaradiť bronzové rozdeľovače remeňov ohlávky uzdy v tvare vtáčieho zobáka, bronzové 

prevliečky s platničkou v tvare trojlístka (typ I) a kostené bočnice s horným koncom ukončeným v podobe zvie-

racej hlavičky a s opačným koncom v tvare zvieracieho kopýtka, ktoré všetky patria do včasnoskýtskeho obdobia. 

Naopak, bronzové prevliečky s platničkou kosoštvorcového tvaru (typ III), avšak na rozdiel od chotínskeho exem-

plára takmer výlučne s jedným tyčinkovým uškom na spodnej strane platničky, sú početne zastúpené v nálezových 

komplexoch skýtskeho obdobia v stepnej a lesostepnej zóne severného Pričiernomoria, kde sú charakteristické 
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pre konský postroj z 5. stor. pred Kr., predovšetkým pre jeho prvú polovicu. Východný pôvod majú aj kostené 

valcovité rozdeľovače remeňov ohlávky uzdy, ktoré sa v severopontsko-kaukazskom regióne používali relatívne 

dlhý časový úsek, a to od 7. až do 5. stor. pred Kr. Nálezy polofabrikátov niektorých súčastí konských postrojov 

z kosti a parohoviny, vrátane rozdeľovačov remeňov, z niektorých sídlisk vekerzugskej kultúry v severový-

chodnom Maďarsku svedčia o miestnej produkcii niektorých predmetov východného typu (bližšie pozri  Ko-

zubová, 2011a; 2012a). Sporadický výskyt rozdeľovačov remeňov vo vekerzugskej kultúre zodpovedá situácii  

v severopontsko-kaukazskom regióne, kde sú rozdeľovače rovnako málo frekventovanou skupinou nálezov, čo 

platí najmä pre mladšie obdobia skýtskej kultúry. Na druhej strane je však vo vekerzugskej kultúre zarážajúci  

sporadický výskyt prevliečok v porovnaní so severným Pričiernomorím a  severným Kaukazom, kde sú práve 

rôzne tvarované prevliečky kvantitatívne výrazne zastúpenou skupinou súčastí konského postroja predskýtskeho  

a skýtskeho obdobia (Kozubová, 2011a, 93). 

V súvislosti s vyhodnotením predmetov východného typu tu treba obrátiť pozornosť ešte na jednu, v podmien-

kach vekerzugskej kultúry originálnu skupinu nálezov. V niektorých hroboch dospelých mužov, zriedkavo aj  

mladistvých, patriacich k miestnej elite, ktoré možno datovať do druhej polovice/záveru 7. a do 6. stor. pred Kr., 

sa vyskytli špecifické kostené duté valcovité predmety, ktorých funkčné naznačenie ako súčastí rúčok jazdeckých 

bičíkov sa podarilo identifikovať na základe východných, vrátane západosibírskych analógií nagajok z nálezísk 

zo včasnej doby železnej. Nálezy súčastí rúčok jazdeckých bičíkov z lokalít vekerzugskej kultúry sme na základe 

morfologických znakov priradili k nagajkám typu Peski, rozšírených v severnom Pričiernomorí v 4. stor. pred Kr. 

Avšak vekerzugské exempláre sa od svojich východných analógií odlišujú predovšetkým charakterom výzdob-

ných motívov. Na základe prítomnosti geometrickej výzdoby na ich povrchu, ako aj z chronologického hľadiska, 

pretože vekerzugské nagajky sú oveľa staršie ako severopontské exempláre typu Peski, ich bezpochyby môžeme 

považovať za predmety miestnej produkcie (bližšie pozri Kozubová, 2008).  

8. S konským postrojom a vozom je vo vekerzugskej kultúre nepriamo spätá aj kategória nálezov nejasného 

funkčného naznačenia, presnejšie kovových zoomorfných „štandárd“ (hrkálok), z ktorých absolútna väčšina 

nemá známe nálezové okolnosti. Výnimkou sú iba nálezy z Gyöngyösu a Nagytarcsa, ktoré môžeme zaradiť do 

skupiny najstarších nálezových komplexov vekerzugskej kultúry. Nálezové okolnosti jednotlivých predmetov  

z Gyöngyösu nie sú celkom jasné, okrem železných zubadiel vekerzugského typu a železných obručí kolies voza, 

sa na rovnakom mieste našlo šesť bronzových zoomorfne zdobených predmetov – „štandárd“ (Kemenczei, 2000, 

28 n., 33, obr. 1 – 6), ktoré majú priame analógie predovšetkým v Prikubáni, v lesostepnej zóne Ukrajiny a v Sed-

mohradsku, kde sú datované do celého 7. stor. pred Kr. Na základe uvedených analógií „nálezový celok“ z Gyön-

gyösu patrí najneskôr do záveru 7. stor. pred Kr. Lokalita Nagytarcsa je v literatúre často označovaná ako sporný 

depot, ktorý okrem štyroch železných zubadiel typu Szentes-Vekerzug obsahoval aj tri bronzové zoomorfne zdo-

bené „štandardy“ (Kemenczei, 2009, tab. 163 – 165). Na základe ich podobností tak so „štandardami“ z lesostep-

ného Podnepria, ako aj na základe podobností s nálezmi z Gyöngyösu, kde rovnako registrujeme spoluvýskyt 

zubadiel vekerzugského typu, „štandárd“ a bronzových zvončekov v rámci jedného nálezového celku, môže-

me „depot“ z Nagytarcsа datovať do druhej polovice až záveru 7. stor. pred Kr. (bližšie pozri Kozubová, 2011a; 

2012a).  

9. V hroboch žien a pravdepodobne aj detí a mladistvých vekerzugskej kultúry východné vplyvy registrujeme  

v oveľa menšej miere, než je to v prípade hrobov so zbraňami či konským postrojom. Spoluvýskyt predmetov  

východného pôvodu v niektorých ženských hroboch s ozdobami tela a súčasťami či ozdobami odevu halštatského 

typu má zásadný význam nielen pre jemnejšie datovanie takýchto hrobových celkov, ale aj pre vyhodnotenie chro-

nologického aspektu vývoja východných vplyvov vo vekerzugskej kultúre. Naopak, hroby so zbraňami takúto 

možnosť ponúkajú zriedkavo.
429

 

Pre ženský kroj vekerzugskej kultúry sú na rozdiel od halštatskej kultúry obzvlášť charakteristické rôzne ozdoby 

hlavy, príp. ozdoby pokrývok hlavy. Ide o jav, ktorý sa vo svojom výskyte vo východokarpatskom regióne neobme-

dzuje iba na neskorú halštatskú dobu, ale túto svojráznu tradíciu v ženskom a sčasti aj mužskom kroji pozorujeme 

na širokom priestranstve strednej a východnej Európy a Kaukazu už v období, ktoré predchádzalo vekerzugskej 

kultúre a ktoré je synchrónne s kultúrou Mezőcsát. Avšak vo včasnej dobe železnej je značná rôznorodosť typov 

ozdôb hlavy a pokrývok hlavy typická práve pre vekerzugskú kultúru, v oveľa menšej miere pre ciumbrudskú 

skupinu.  

                                                                 
429 Jemnejšie datovanie nálezových celkov vekerzugskej kultúry je možné buď pomocou nálezov cudzej proveniencie, alebo 

pomocou nálezových komplexov z prostredia halštatskej kultúry, ktoré obsahujú predmety vekerzugskej proveniencie. Tu 
tiež treba zdôrazniť, že nálezy zbraní a konského postroja, resp. hroby so zbraňami a konským postrojom tvoria vo veker-
zugskej kultúre len veľmi malé percento z celkového počtu nálezov, resp. hrových celkov, a preto nemôžu mať určujúci 
význam pre datovanie hlavnej masy hrobov vekerzugskej kultúry. Preto treba hľadať aj iné chronologické indikátory, ako 
napríklad ozdoby tela alebo keramiku.  
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K typom ozdôb hlavy z lokalít vekerzugskej kultúry, ktoré buď majú nepochybne východný pôvod, alebo ich 

výskyt na náleziskách zo včasnej doby železnej v Karpatskej kotline by mohol byť rôznou mierou spätý so seve-

ropontsko-kaukazským regiónom, zaraďujeme záušnice, v rámci ktorých môžeme vydeliť štyri základné typy. Naj-

početnejšie sú hadovité záušnice a jednoduché malé krúžkové záušnice. Kým krúžkové záušnice menších rozme-

rov s rôzne tvarovanými koncami síce majú početné analógie v prevažnej miere iba na lokalitách zo včasnej doby 

železnej v stepnej a lesostepnej zóne severného Pričiernomoria, z chronologického hľadiska však nateraz nie je 

zrejmé, či ich výskyt v Karpatskej kotline súvisel práve s impulzom zo severopontskej oblasti. Ak je totižto dato-

vanie východoeurópskych nálezov krúžkových záušníc spoľahlivé (6. až 3. stor. pred Kr., s ťažiskom najmä na 

5. a 4. stor. pred Kr.), tak na niektorých lokalitách halštatskej kultúry, ako napríklad na pohrebisku v Hallstatte, 

sa krúžkové záušnice javia ako staršie. Ešte zložitejšou sa vo vekerzugskej kultúre javí otázka pôvodu hadovitých 

záušníc, pretože tieto v súbežných susedných kultúrnych oblastiach, tak v prostredí halštatskej a lužickej kultúry, 

ako aj v kultúrach a kultúrnych skupinách včasnej doby železnej na Balkáne, v severnom Pričiernomorí a na Kau-

kaze, nemajú svoje priame ani vzdialenejšie analógie, ktoré nie sú doložené ani v materiálnej náplni kultúr a kul-

túrnych skupín z Karpatskej kotliny, časovo predchádzajúcich vekerzugskej kultúre (kultúra Mezőcsát či kalen-

derberská skupina). Nepochybné je iba to, že tento typ ozdôb hlavy v Karpatskej kotline predstavuje cudzí prvok. 

Môžeme však konštatovať, že v prípade hadovitých záušníc ako ozdôb hlavy ženského kroja ide nepochybne 

o predmety špecifické iba pre vekerzugskú kultúru, ktoré sa za hranicami jej rozšírenia vyskytli iba ojedinele 

a majú tak preukázateľne lokálny charakter.  

Isté podobnosti s hadovitými záušnicami vykazujú iba masívne bronzové záušnice s pečatidlovými, hríbovitými 

alebo len so zhrubnutými preloženými koncami, avšak vždy bez kužeľovitej hlavičky zo severopontsko-kaukazskej 

oblasti z predskýtskeho obdobia. Nie je tak vylúčené, že severopontsko-kaukazské záušnice predstavujú prototyp 

k hadovitým záušniciam vekerzugskej kultúry, ktoré sú aj napriek istému časovému hiátu pokračovaním vývoja 

tohto typu ozdôb hlavy. Nepriamo na to ukazujú nielen viaceré morfologické podobnosti medzi záušnicami z oboch 

kultúrnych regiónov, ale aj nanesenie fólie z drahého kovu na krúžok niektorých exemplárov. Komplexná analý-

za hrobových celkov vekerzugskej kultúry s hadovitými záušnicami ukázala, že tento typ ozdôb hlavy ešte nebol 

charakteristický pre najstarší horizont vekerzugskej kultúry z druhej polovice 7. stor. pred Kr., ale v miestnom, 

výlučne ženskom kroji sa presadil až od začiatku/prvej polovice 6. stor. pred Kr. a dožíva tu až do záveru 5. – 

začiatku 4. stor. pred Kr.  

Oveľa menej početné sú nálezy záušníc ďalších dvoch typov, a to veľké krúžkové záušnice ciumbrudského 

typu s kužeľovitými koncami a malé záušnice s hríbovitou alebo plochou terčovitou hlavičkou, ktorých výskyt 

vo vekerzugskej kultúre možno na rozdiel od hadovitých a malých krúžkových záušníc spoľahlivo datovať už do 

druhej polovice 7. stor. pred Kr. Kým v prípade malých záušníc s hríbovitou hlavičkou, ktorých ťažisko rozšírenia 

sa nachádza v lesostepnej zóne severného Pričiernomoria, môžeme v podmienkach vekerzugskej kultúry hovoriť 

iba o ich epizódnom výskyte a ide nepochybne o predmety východného typu, tak okrem „klasických“ (hladkých) 

krúžkových záušníc ciumbrudského typu sú vo vekerzugskej kultúre doložené aj ich oveľa početnejšie miestne 

tordované modifikácie zo zlata, striebra a elektrónu, ktoré za hranicami jej rozšírenia doložené nie sú. Keďže  

krúžkové záušnice ciumbrudského typu sú v rámci strednej Európy obzvlášť charakteristické pre ciumbrudskú 

skupinu, kde tvoria takmer jediný typ ozdôb hlavy ženského kroja a kde ich najstaršie exempláre patria do prvej 

polovice až polovice 7. stor. pred Kr., môžeme ich výskyt vo vekerzugskej kultúre spájať práve s kontaktmi so 

Sedmohradskom a nie so severopontskou oblasťou, kde sa nálezy tohto typu kruhového šperku nielen vo funkcii 

záušníc, ale tiež náramkov objavujú najskôr v 6. stor. pred Kr. a sú tak mladšie ako exempláre z lokalít ciumbrud-

skej skupiny.  

Nepočetnou kategóriou nálezov vo vekerzugskej kultúre a v ciumbrudskej skupine sú ozdoby odevu v podobe 

rôznych kovových, najmä však zlatých a strieborných nášiviek či aplikácií, predovšetkým tepaním geometricky 

zdobených (kruhové exempláre v podobe rozetky či trojuholníkové exempláre v tvare ďatelinového listu), ku 

ktorým vzdialené analógie nachádzame v severnom Pričiernomorí. Avšak, v prípade kruhových nášiviek – apli-

kácií v tvare rozetky nemôžeme vylúčiť ani ich balkánsky pôvod, pretože väčšina týchto ozdôb pochádza z hro-

bových celkov južného variantu vekerzugskej kultúry podľa J. Chochorowského, kde sú prejavy balkánskych  

vplyvov v rámci celého územia rozšírenia danej kultúry najintenzívnejšie. Chronologicky citlivé sprievodné nálezy 

umožňujú hroby vekerzugskej kultúry s aplikáciami/nášivkami datovať do záveru 6. až prvej polovice 5. stor. 

pred Kr. Spájať výskyt nášiviek – aplikácií vo východokarpatskom regióne s predoázijskými a severokaukazskými 

vplyvmi zo včasnoskýtskeho obdobia sa nám z chronologického hľadiska zdá byť neopodstatnené. Zaujímavými 

sú tiež nálezy nášiviek – aplikácií trojuholníkového tvaru s výzdobou v podobe ďatelinového trojlístka, ktoré na 

celom území svojho rozšírenia, vrátane severopontskej oblasti ukazujú na dlhý vývoj. Ich najstaršie exempláre 

pochádzajú zo západného areálu ich rozšírenia, čiže z nálezísk halštatskej skupiny východného Slovinska, kde sú 

datované do stupňa HC1 s ťažiskom ich rozšírenia v stupňoch HC2 a HD1, kým najstaršie nálezy týchto nášiviek 

v severnom Pričiernomorí, čiže vo východnom areáli ich rozšírenia patria až do druhej polovice 7. – začiatku  

6. stor. pred Kr. a výskyt tu môžeme spájať so západnými vplyvmi. Na konci 6. stor. pred Kr. pokračovanie vo 
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vývoji nášiviek v tvare ďatelinového trojlístka pozorujeme už len vo východnom areáli ich rozšírenia, čiže v seve-

ropontskej oblasti a čiastočne aj vo vekerzugskej kultúre, kde súvisia s východnými vplyvmi.  

So ženskými a čiastočne tiež detskými hrobmi sú vo vekerzugskej kultúre úzko späté nálezy schránok mäk-

kýšov – ulitníkov z rodu Cypraea, ktorých prvý masovejší výskyt v strednej Európe súvisí práve s vekerzugskou 

kultúrou. Je nepochybné, že ide o typ ozdôb hrdla, ktorý sa do karpatského priestoru rozšíril z Kaukazu sprostred-

kovane cez východnú Európu, pretože jeho najstaršie nálezy v severokaukazskom regióne možno spoľahlivo 

zaradiť už do predskýtskeho obdobia. Vo východokarpatskom regióne sú však najstaršie nálezy schránok týchto 

mäkkýšov doložené už v hrobových celkoch zo Sedmohradska a z Moldavska z prvej polovice až polovice 7. stor. 

pred Kr. a vo vekerzugskej kultúre sú obzvlášť charakteristické takmer výlučne pre kostrové hroby z druhej po-

lovice 6. a 5. stor. pred Kr.  

10. Výskyt toaletných predmetov v podobe zrkadiel s bočnou rúčkou vo vekerzugskej kultúre možno bezpo-

chyby spájať so severopontskou oblasťou, hoci s veľkou pravdepodobnosťou už ide o výrobky miestnych dielní 

a nie o importy (bližšie pozri Kemenczei, 2005; 2009; Tézer, 2005). Svedčí o tom okrem iného výskyt zrkadiel 

našich typov I a II, ktoré aj napriek nepočetným, skôr vzdialenejším analógiám najmä v lesostepnej zóne stred-

ného Podnestria sú väčšmi príznačné už pre Karpatskú kotlinu než pre východné regióny Európy. 

11. Nateraz východné vplyvy vo vekerzugskej kultúre nepozorujeme v prípade predmetov dennej potreby a ná-

strojov, avšak východný pôvod môžeme predpokladať pri niektorých predmetoch nejasného či polyfunkčného 

naznačenia, a to pri plochých kamenných podložkách a kamenných úštepoch – silicitov a okruhliakoch. Hoci 

ich prvý výskyt vo východokarpatskom regióne nesúvisí s vekerzugskou kultúrou, ale s kultúrou Mezőcsát zo 

záveru doby bronzovej – začiatku doby halštatskej, tieto typy nálezov predstavujú v podmienkach Karpatskej  

kotliny cudzí prvok a ich rozšírenie v danom kultúrno-geografickom priestore je nepochybne späté so severopont-

sko-kaukazskou oblasťou. Ich výskyt vo vekerzugskej kultúre tak môžeme interpretovať aj ako pokračovanie  

tradícií východných vplyvov zo záveru doby bronzovej.  

12. Problematiku východných vplyvov vo vekerzugskej kultúre je nevyhnuté posudzovať z viacerých aspek-

tov. Keďže samotný pojem východné vplyvy je pochopiteľne značne široký, za jeden z najdôležitejších aspektov 

považujeme presnú špecifikáciu regiónu, resp. oblasti v rámci územia východnej Eurázie, s ktorou môžeme vo 

vekerzugskej kultúre spájať výskyt predmetov východného typu, v danom prípade stepná a lesostepná zóna se-

verného Pričiernomoria a Kaukaz (Predkaukazsko a Zakaukazsko), príp. Povolžie a Priuralie.
430

 S teritoriálnym 

aspektom, resp. s hľadiskom pôvodu je nepochybne úzko späté aj chronologické hľadisko. V nálezových celkoch 

vekerzugskej kultúry sa vyskytli nálezy, ktorých blízke či vzdialenejšie analógie nie sú doložené ani v severnom 

Pričiernomorí, ani na Kaukaze. Kaukazský pôvod podľa nás bezpochyby majú železné bojové sekerky – čakany 

vekerzugského typu a niektoré typy bodných zbraní s rukoväťou, ktoré sú výlučne späté s „mužskou“ sférou. Pre 

druhú skupinu nálezov je charakteristický severopontský pôvod a takéto nálezy sú doložené nielen v hroboch 

mužov (niektoré typy bodných zbraní), ale najmä v hroboch žien. V prípade mužských hrobov väčšina kategórií 

a typov zbraní, ako aj ochranné súčasti výzbroje
431

 majú východný pôvod a v rámci jedného nálezového celku 

nezaznamenávame spoluvýskyt militárií rôznej proveniencie (napríklad vzájomnú kombináciu zbraní východné-

ho a halštatského typu), zatiaľ čo v ženských hroboch nezriedka pozorujeme kombináciu východných prvkov  

s prvkami halštatskými či balkánskymi. Pre tretiu skupinu nálezov je charakteristický tak severopontský, ako aj 

kaukazský pôvod, pretože ide o také typy predmetov, ktoré sú rozšírené na rozsiahlom území, a tak v prípade ich 

nálezov vo vekerzugskej kultúre nie je možné presne definovať región ich pôvodu.  

K ďalším dôležitým hľadiskám analýzy celkového charakteru východných vplyvov vo vekerzugskej kultúre 

patria napríklad:  

– otázka, s čím, resp. s akou sférou je vo vekerzugskej kultúre spätá problematika východných vplyvov (pre-

dovšetkým s jej materiálnou náplňou, pretože v pohrebnom ríte východné prvky zaznamenávame iba zriedka-

vo a na ich výskyt môžu s najväčšou pravdepodobnosťou ukazovať hroby s telom koňa, umiestnenie hrobov 

do priestoru ohraničeného priekopou či doklady použitia ohňa; pozri podkapitoly 6.6. a 6.8.),
432

 

                                                                 
430 S povolžsko-uralskou oblasťou, resp. so sauromatskou kultúrou sú vo vekerzugskej kultúre nepochybne späté niektoré nálezy 

kostených predmetov – súčastí rúčok nagajok a obloženia rukovätí nožov z Csanyteleku a Lajosmizse, ktoré sú zdobené 
motívom hlavičky psovitej šelmy (vlk) s otvorenou tlamou a vycerenými zubami (bližšie pozri Kozubová, 2008, 70 n.).  

431 Uvedené konštatovanie sa netýka iba nálezov súčastí šupinových pancierov, ale tiež veľkých zlatých kovaní v tvare jeleňov, 
ktoré sú spravidla funkčne interpretované ako súčasti štítov, hoci tu nemôžeme vylúčiť ich použitie aj ako ozdôb tulcov na 
šípy či gorytov (bližšie pozri Kemenczei, 1999). 

432 Tu tiež treba vyhodnotiť problematiku tzv. „východných“ vplyvov v prostredí halštatskej kultúry, najmä v jej juhovýcho-
doalpskej oblasti, keďže východné prvky prenikli západne a juhozápadne od Dunaja len výnimočne a pravdepodobne boli 
sprostredkované na základe kultúrnych kontaktov miestneho osídlenia s nositeľmi vekerzugskej kultúry. K takýmto vý-
chodným prvkom môžeme priradiť niektoré zriedkavo sa vyskytujúce súčasti konských postrojov, ako napríklad kostené 
zoomorfne zdobené bočnice či prevliečky v tvare vtáčieho zobáka, ktoré sú doložené aj na lokalitách vekerzugskej kultúry 
(bližšie pozri Kozubová, 2011a; 2012a). Iná situácia sa ukazuje v prípade zlatých nášiviek trojuholníkového tvaru s výzdobou 
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– funkčné hľadisko, čiže aké kategórie a typy nálezov z hľadiska ich funkčného naznačenia môžeme vo veker-

zugskej kultúre spájať s východnými vplyvmi (militáriá tzv. východného typu; niektoré súčasti konských po-

strojov; niektoré typy toaletných predmetov; predmety nejasnej funkcie, pravdepodobne kultové alebo 

polyfunkčné predmety – „štandardy“; čiastočne pravdepodobne aj niektoré keramické tvary, vrátane keramiky 

vyrobenej na kruhu; rozšírenie nálezov schránok mäkkýšov – ulitníkov z rodu Cypraea; tradícia použitia 

v ženskom kroji ozdôb hlavy v podobe záušníc; výskyt istých špecifických prejavov v pohrebnom ríte – 

plochých kamenných podložiek a kamenných úštepov a okruhliakov; Kemenczei, 2004; 2007; Kozubová, 

2008; 2009; 2010a; 2010b; 2011a; 2011b; 2012a; Romsauer, 1991; Tézer, 2005; Vulpe, 1990),  

– sociálny aspekt – analýza hrobov s predmetmi tzv. východného typu na oboch hodnotených pohrebiskách 

ukázala, že tieto sa v prevažnej miere objavujú v hroboch sociálne nadradených jedincov mužského pohla-

via (pozri podkapitolu 7.4.) a podobné tendencie pozorujeme aj na ostatných pohrebiskách vekerzugskej 

kultúry vo východnom Maďarsku; z hľadiska typu hrobov je zaujímavé zistenie, že predmety tzv. východ-

ného typu sa nielen na chotínskych pohrebiskách, ale vo vekerzugskej kultúre celkovo neviažu iba na jeden 

z typov hrobov, ale sú doložené tak v kostrových hroboch, ako aj v hroboch žiarových,
433

 aký bol charakter 

východných vplyvov, resp. pokúsiť sa špecifikovať, či v prípade predmetov východného typu ide o import, 

napodobeninu podľa východných predlôh alebo už o lokálny variant vo vývoji predmetov tzv. východného 

typu, ktorý s pôvodnou predlohou spájajú len isté morfologické znaky a ktorý je vo svojom výskyte obme-

dzený len na územie rozšírenia vekerzugskej kultúry,  

– chronologický aspekt – analýza hrobových celkov s predmetmi tzv. východného typu ukázala, že, odhliadnuc 

od tých typov, ktoré vo východokarpatskom priestore predstavujú už lokálny variant vo vývoji predmetov 

východného typu, tieto sú charakteristické najmä pre starší úsek chronologického rozvitia vekerzugskej 

kultúry, najmä však pre druhú polovicu 7. a prvú polovicu 6. stor. pred Kr., naopak, kontakty s prostredím 

halštatskej kultúry vo vekerzugskej kultúre pozorujeme počas celej jej existencie, podobne ako výskyt pred-

metov balkánskej proveniencie, ktoré sú však obzvlášť charakteristické pre druhú polovicu 6. a prvú polovicu 

5. stor. pred Kr. 

8.2. PROBLEMATIKA HALŠTATSKÝCH VPLYVOV VO VEKERZUGSKEJ KULTÚRE 

Najmä s východohalštatským prostredím môžeme vo vekerzugskej kultúre spájať výskyt niektorých typov 

zbraní a súčastí konských postrojov, niektoré ozdoby tela a najmä súčasti odevu, niektoré typy toaletných pred-

metov a v neposlednej miere aj niektoré tvary nádob vyrobených v rukách. Tu však treba zdôrazniť, že kontakty 

nositeľov vekerzugskej kultúry s halštatskou kultúrou nie sú na prvý pohľad natoľko výrazné, ako je to v prípade 

východných vplyvov, avšak z chronologického hľadiska ich vo východokarpatskom regióne pozorujeme počas 

celej mladšej a neskorej doby halštatskej. Výskyt predmetov halštatského, príp. západného typu je obzvlášť zre-

teľný v hroboch žien, príp. detí a mladistvých a okrem keramických príloh sa prejavuje predovšetkým v kroji.  

1. Aj napriek tomu, že výzbroj a výstroj vekerzugských bojovníkov sú späté takmer výlučne s východnými 

vplyvmi, kontakty s halštatskou kultúrou sa aspoň čiastočne prejavili aj vo výskyte niektorých typov zbraní. Uve-

dené zistenie sa vzťahuje nielen na niektoré ojedinele sa vyskytujúce typy diaľkových zbraní (železné ploché hroty 

šípov typu VI a spevňovacie kovania okrajov a dien tulcov na šípy), ale aj na niektoré typy hrotov kopijí, ku ktorým 

analógie nachádzame najmä, avšak nie výlučne v prostredí halštatskej kultúry (typy I a IV). Celkovo však môžeme 

konštatovať, že výskyt zbraní halštatského typu mal vo vekerzugskej kultúre epizódny charakter a na celkovom 

charaktere výzbroje a výstroje vekerzugských bojovníkov sa na rozdiel od východných vplyvov zásadne nepre-

javil (bližšie pozri Kozubová, 2009).  

2. Takmer zanedbateľné sú vplyvy z prostredia halštatskej kultúry aj na konský postroj, pri ktorom pozorujeme 

rovnaké tendencie ako v prípade východných vplyvov. Kontakty západným smerom dokladajú najmä prevliečky 

ohlávky konskej uzdy, presnejšie prevliečky s dutou polguľovitou hlavicou (typ II) a terčovité prevliečky s vtlače-

                                                                                                                                                                                                        

v podobe ďatelinového trojlístka, ktoré majú nepochybne svoj pôvod na západe – v prostredí halštatskej skupiny východ-
ného Slovinska a odtiaľ sa ako doklad kontaktov rozšírili do lesostepnej zóny Ukrajiny. Nálezy starších typov týchto náši-
viek však na území rozšírenia vekerzugskej kultúry, ktorá logicky prichádza do úvahy ako možný sprostredkovateľ týchto 
kontaktov zo západu na východ, chýbajú a sú tu doložené len ich mladšie typy, ktorých výskyt je spätý so severopontskou 
oblasťou. Nemálo vážnym je tiež presné odlíšenie „pravých“ predmetov tzv. východného typu na lokalitách v Slovinsku 
od nálezov vekerzugského typu, ktoré sú bádateľmi nesprávne označované ako predmety „skýtskeho“ typu (Preložnik, 2007; 
Teržan, 1998).  

433 Ich predpokladaný výlučný výskyt iba v kostrových hroboch sa tu nepotvrdil. Keďže pre severopontskú oblasť a severný Kau-
kaz je počas celej doby železnej dominantný kostrový spôsob pochovávania, dalo by sa logicky očakávať, že predmety vý-
chodnej proveniencie sa aj vo vekerzugskej kultúre budú vo svojom výskyte obmedzovať iba na kostrové hroby. 
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nou stredovou puklicou a so širokým okrajom (typ IV). Najmä na pohrebisku Szentes-Vekerzug registrujeme 

frekventovaný výskyt mierne klenutých hladkých falér väčších rozmerov s dvoma pomerne úzkymi uškami na  

spodnej strane, ktoré sú označované ako faléry typu Magdalenska gora s ťažiskom rozšírenia v Slovinsku. Kos-

tené rozdeľovače s hladkou hríbovitou hlavičkou a kvadratickou alebo kruhovou nôžkou sú presnými kópiami 

bronzových rozdeľovačov, ktoré sú naproti tomu stredoeurópskeho pôvodu a hoci ťažisko ich rozšírenia sa na-

chádza v Karpatskej kotline, ich nálezy sa vyskytli aj vo východoalpskej oblasti halštatskej kultúry, v Chorvátsku  

a v Rumunsku. Zaujímavým je zistenie rozdielov vo frekvencii výskytu ozdôb ohlávky vo vekerzugskej a v halštat-

skej kultúre, pretože kým vo vekerzugskej kultúre sa tieto v konskom postroji uplatňovali iba sporadicky, tak  

v halštatskej kultúre rozdeľovače a najmä prevliečky remeňov tvoria značne frekventovanú skupinu nálezov a sú 

tu typické najmä pre jej starší úsek, zatiaľ čo v mladšej a neskorej dobe halštatskej ich počet v nálezových celkoch 

výrazne klesá (bližšie pozri Kozubová, 2011a). 

3. Pri šperku sa vplyvy z prostredia halštatskej kultúry prejavili najmä v ozdobách hrdla a čiastočne aj pri veľ-

kom kruhovom šperku, čiže pri náramkoch. Kým najmä zdobené sklenené koráliky sú dokladom kontaktov nosi-

teľov vekerzugskej kultúry s regiónmi ležiacimi západne a predovšetkým juhozápadne, tak zdobené koráliky  

z keramickej hmoty môžeme považovať za lokálne špecifikum vekerzugskej kultúry. Časť hlinených korálikov, 

najmä tie zdobené vlnovkou môžeme dokonca s najväčšou pravdepodobnosťou považovať za hlinené imitácie 

sklenených predlôh. Takmer všetky ozdoby hrdla v podobe kovových záveskov z chotínskych pohrebísk patria  

k záveskom západného, resp. halštatského typu (závesky typov I až IV). Aj na pohrebiskách vo východnom Ma-

ďarsku sa sporadicky vyskytli také typy záveskov, ktoré síce nie sú doložené v inventári hrobov z chotínskych 

pohrebísk, ale z hľadiska pôvodu ide nepochybne o závesky, ktoré majú svoje analógie v rôznych regiónoch hal-

štatskej kultúry (napríklad duté valcovité bronzové plechové závesky – tzv. Klapselanhänger alebo bronzové 

tyčinkové závesky). Nepochybne halštatský pôvod majú vo vekerzugskej kultúre najmä bronzové náramky zdo-

bené buď priečnymi rebrami, alebo skupinkami priečnych rebier v kombinácii s hladkými medziúsekmi, či ná-

ramky typu Býčí skála alebo typu Hallwang. Pri väčšine náramkov z lokalít vekerzugskej kultúry však ide o typy, 

ktoré sú rozšírené na širokom priestranstve strednej a čiastočne aj juhovýchodnej Európy a nie je celkom zrejmé, 

či ich výskyt vo východokarpatskom regióne súvisel s kultúrnymi impulzmi zo západu či juhozápadu, čiže z pro-

stredia halštatských skupín. Zdá sa však, že náramky so široko preloženými koncami sú akousi lokálnou zvláštnos-

ťou krojov práve vekerzugskej kultúry.  

Pri náramkoch treba tiež zdôrazniť, že mnohé ich typy/varianty nielen z chotínskych pohrebísk, ale aj zo su-

sedných oblastí nemajú priame či vzdialenejšie, ale najmä dobre datovateľné analógie alebo analógie z prostre-

dia halštatskej kultúry neposkytujú dodatočne vhodné možnosti na jemnejšie datovanie vekerzugských exem-

plárov. 

4. Spínadlá odevu v podobe spôn z pohrebísk vekerzugskej kultúry na juhozápadnom Slovensku z hľadiska 

ich pôvodu môžeme rozdeliť na dve skupiny. Bubienková spona (typ I) je západohalštatskej proveniencie a ha-

dovitá spona (typ II) spolu so sponami s pásikovým lúčikom (typ IV) sú juhovýchodoalpského pôvodu. Všetky 

spony z lokalít vekerzugskej kultúry majú svoj pôvod v susedných kultúrnych oblastiach a nie sú tak primárnou 

zložkou jej materiálnej kultúry. Vo východnom Maďarsku sú spony východoalpského typu zastúpené loďkovi-

tými a hadovitými sponami a sponami typu Certosa, zatiaľ čo spony západohalštatského typu sú tu doložené iba 

prostredníctvom spony s priečne vrúbkovaným lúčikom a so zdvojenou ozdobnou pätkou.  

5. S prostredím halštatskej kultúry môžeme tiež spájať rozšírenie sa vo vekerzugskej kultúre dvojdielnych bri-

tiev. V prípade exemplárov zo staršej doby železnej môžeme konštatovať, že tieto z hľadiska rozšírenia vykazujú 

tri ťažiská výskytu: náleziská vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku a na juhozápadnom Slovensku, po-

hrebisko v Hallstatte a pohrebiská halštatskej skupiny východného Slovinska. V rámci týchto troch regiónov  

pozorujeme isté odlišnosti medzi nimi, ktoré sa prejavujú ako vo výbere jednotlivých výzdobných motívov, tak aj  

v chronologickom zaradení nálezov britiev. Zatiaľ čo na pohrebisku v Hallstatte sú britvy v inventári hrobov do-

ložené počas celého trvania stupňa HD a v rámci celého územia ich rozšírenia tieto zároveň patria k najstarším,  

v Dolenjsku sa dvojdielne britvy prvýkrát objavujú až v stupni HD3 a sú charakteristické najmä pre materiálnu 

náplň nasledujúceho stupňa LTA. V prípade vekerzugských nálezov sa zdá, že tieto sa vo svojom výskyte obme-

dzujú predovšetkým na stupeň HD2 a čiastočne pretrvávajú až do stupňa HD3. Výberom a vzájomnou kombiná-

ciou jednotlivých výzdobných motívov sú vekerzugské exempláre blízke britvám z pohrebiska v Hallstatte. Na 

základe vyššie uvedených zistení sa môžeme domnievať, že výskyt britiev ako jedného z typov toaletných pred-

metov na niektorých pohrebiskách vekerzugskej kultúry súvisí s vplyvmi či kontaktmi s regiónom Salzburgu 

a Soľnej komory.  

6. Zaujímavým sa javí výskyt na pohrebiskách vekerzugskej kultúry niektorých typov nezdobených, najmä 

však zdobených praslenov, ktoré sú obzvlášť charakteristické pre východoalpské regióny halštatskej kultúry, kde 

sa nachádza ťažisko rozšírenia najmä kónických hladkých a zdobených exemplárov, príp. praslenov tzv. turba-

novitého tvaru (napríklad exempláre variantov I5, II5 alebo II9).  
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7. Zreteľné vplyvy z prostredia halštatskej kultúry, ako z jej staršej, tak aj z mladšej a záverečnej fázy, zazna-

menávame vo vekerzugskej kultúre aj v jej keramickom inventári, najmä v súbore keramiky vyrobenej v rukách. 

Značná časť keramických tvarov vykazuje výrazné podobnosti s keramickým materiálom kalenderberskej skupiny, 

čiastočne aj lužickej kultúry. Niektoré neskorohalštatské tvary nádob majú početné analógie na lokalitách nielen 

z neskorej doby halštatskej, ale aj zo začiatku doby laténskej vo východoalpskej oblasti, najmä v  Zadunajsku 

a v Dolnom Rakúsku (pozri podkapitolu 4.1.).  

8. Vzhľadom na možnú prítomnosť cudzincov pochovaných na pohrebiskách vekerzugskej kultúry môžeme 

konštatovať, že z hľadiska zloženia kroja, ako aj výzbroje ide na rozdiel od hrobov s predmetmi tzv. východného 

typu výlučne o jedincov, ktorých pôvod sa nachádzal v oblasti halštatskej kultúry. Inými slovami, kým výskyt  

v hroboch predmetov východného typu nemusí automaticky znamenať aj prítomnosť etnicky odlišného člena 

spoločenstva, tak o niektorých hroboch, v ktorých výbave sa vyskytli nálezy halštatského typu, môžeme uvažo-

vať ako o hroboch „západných cudzincov“. 

8.3. K NÁLEZOM LOKÁLNEHO CHARAKTERU 

K tretej a poslednej skupine nálezov z hľadiska pôvodu, ktorá je najpočetnejšie zastúpená v inventári hrobov 

na chotínskych pohrebiskách, zaraďujeme predmety, ktoré sú špecifické iba pre vekerzugskú kultúru a ide tak 

o nálezy s preukázateľne lokálnym charakterom, hoci v prípade niektorých z nich nemôžeme vylúčiť ich proto-

typy v susedných kultúrnych regiónoch, najmä však v severopontsko-kaukazskej oblasti. 

1. V prípade militárií a konského postroja sa uvedené zistenie vzťahuje predovšetkým na nálezy železných 

nezdobených dlhých bojových nožov a na železné zubadlá typu Szentes-Vekerzug. Všetky nálezy týchto celoko-

vových zubadiel s pevným upevnením bočníc na udidlo pomocou nitu z lokalít vekerzugskej kultúry patria kon-

štrukčne k jednotnému typu a spôsobom upevnenia bočníc na udidlo sa tak odlišujú nielen od zubadiel z výcho-

doeurópskych lokalít z predskýtskeho a skýtskeho obdobia a z lokalít príbuzných kultúr a kultúrnych skupín  

v oblasti Eurázie, ale aj od zubadiel halštatskej kultúry. S najväčšou pravdepodobnosťou sú výsledkom autochtón-

neho vývoja, v rámci ktorého nezohrávali žiadnu úlohu ani oblasti ležiace západne a východne od vekerzugskej 

kultúry, ani domáce podložie, pretože upevnenie pomocou nitov registrujeme v rámci všetkých nálezov zubadiel 

s pevným upevnením bočníc iba na zubadlách typu Szentes-Vekerzug. Zároveň, medzi najstaršími nálezmi zu-

badiel vekerzugského typu a najmladšími zubadlami s pevným upevnením bočníc z alpskej oblasti a zubadlami 

typu Endže-Konstantinovka z Kaukazu, z lesostepnej zóny severného Pričiernomoria a z východného Balkánu je 

istý časový hiát a tiež sa neprekrýva ani ich priestorové rozšírenie (bližšie pozri Kozubová, 2011a; 2012a). 

Pravdepodobne sem môžeme zaradiť aj nálezy železných bojových nožov s pomerne krátkou čepeľou a dlhou 

rukoväťou s kosteným obložením a ukončením v tvare štylizovanej hlavičky dravého vtáka vyhotovenej v ma-

nieroch tzv. skýtskeho zverného štýlu, ktoré sú obzvlášť typické najmä pre východné Maďarsko a v nálezových 

celkoch zo skýtskeho obdobia zo severopontsko-kaukazskej oblasti sa podobné nálezy vyskytli iba sporadicky.  

2. Aj niektoré ozdoby tela sa vo svojom výskyte v rámci Karpatskej kotliny viažu takmer výlučne na lokality 

vekerzugskej kultúry, pretože ich sa hranicami jej rozšírenia zaznamenávame iba sporadicky a ich prítomnosť na 

pohrebiskách halštatskej kultúry v západnom Maďarsku môže ukazovať aj na možné pohreby cudzincov, pôvodom 

z východokarpatského priestoru (napríklad Sopron-Krautacker – hrob 29). K nim môžeme bezpochyby priradiť už 

spomenuté hadovité záušnice, ako aj zdobené koráliky z keramickej hmoty, ktorých výraznú koncentráciu pozo-

rujeme najmä na chotínskych pohrebiskách.  

3. Nepochybne miestny pôvod majú predmety z kosti a parohoviny, vrátane súčastí rúčok jazdeckých bičíkov, 

ktoré dokladajú špecifické miestne spracovanie zvieracích kostí a parohoviny. Uvedené výrobky a predovšetkým 

výzdoba majú často odlišný charakter ako materiálovo identické predmety z lokalít súdobých susedných, ako aj 

geograficky vzdialenejších archeologických kultúr (bližšie pozri Kozubová, 2008).  

4. Aj niektoré pracovné nástroje, a to zdobené hlinené prasleny variantov II1, I2 a I3 môžeme považovať za 

predmety špecifické pre materiálnu náplň vekerzugskej kultúry a ich sporadické zastúpenie v nálezovom mate-

riáli susedných kultúr či kultúrnych skupín naznačuje ich vekerzugský pôvod. 

5. Čo sa týka pôvodu hlinených pečatidiel, absolútna väčšina bádateľov sa prikláňa k názoru, že ich objavenie 

sa vo východokarpatskom regióne súvisí s kultúrnym impulzom z kaukazskej oblasti, pretože práve v tomto širo-

kom kultúrno-geografickom regióne je zaznamenaná výrazná koncentrácia hlinených, zriedkavo tiež bronzových 

pečatidiel tvarovo a výzdobne často podobných pečatidlám vekerzugskej kultúry. Ich nálezy sú tu časté najmä na 

sídliskových lokalitách kobanskej kultúry zo záveru doby bronzovej a zo včasnej doby železnej (10. až 8. stor. 

pred Kr.), ale tieto tu sporadicky pretrvávajú až do 5. až 4. stor. pred Kr. Menej časté sú nálezy kostených a bron-

zových pečatidiel na severnom Kaukaze, najmä však v jeho severozápadnej časti, kde ich najstaršie exempláre 
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patria do včasnoskýtskeho obdobia zo 7. stor. pred Kr., zatiaľ čo najmladšie nálezy bronzových pečatidiel pochá-

dzajú z hrobových celkov zo 4. stor. pred Kr. V danej súvislosti je zarážajúca úplná absencia podobných nálezov 

zo záveru doby bronzovej a zo včasnej doby železnej v severopontskej oblasti a jediný nález hlineného pečatidla 

z gréckej kolónie Nikonij v severozápadnej časti Pričiernomoria zo sídliskovej vrstvy z prvej polovice 5. stor. 

pred Kr. môžeme považovať buď za „import“ z východokarpatského prostredia, alebo ide o miestnu napodobe-

ninu podľa vekerzugských predlôh. Kaukazské pečatidlá majú odlišnú chronologickú pozíciu, sú staršie ako nálezy 

vekerzugskej kultúry a ich mladšie exempláre sa s pečatidlami z východokarpatskej oblasti tvarovo a výzdobne 

zhodujú minimálne. Na synchrónnych náleziskách v severnom Pričiernomorí chýbajú nálezy pečatidiel, ktoré by 

mohli ukazovať na možnú trasu, po ktorej sa pečatidlá z Kaukazu rozšírili do Karpatskej kotliny sprostredkovane 

cez severopontský región. Nepovažujeme preto za dostatočne odôvodnené spájať výskyt hlinených pečatidiel vo 

vekerzugskej kultúre s kaukazským regiónom. Okrem toho, vo vekerzugskej kultúre sú pečatidlá doložené v iných 

nálezových súvislostiach (hrobové celky) ako pečatidlá z kaukazských lokalít (sídliská), ktoré tak pravdepodob-

ne mali aj odlišné funkčné naznačenie. Nesporné je tiež, že v Karpatskej kotline sa počas doby halštatskej výraz-

ná koncentrácia hlinených pečatidiel zistila iba na lokalitách vekerzugskej kultúry a ich podobné nálezy v prostredí 

halštatskej kultúry sú jednak nepočetné a jednak sa od typických vekerzugských pečatidiel odlišujú aj tvarovo. 

Preto hlinené pečatidlá zo strednej Európy môžeme považovať za predmety, ktoré sú špecifické takmer výlučne 

pre materiálnu náplň vekerzugskej kultúry a majú tak preukázateľne lokálny charakter.  

6. K nálezom lokálneho charakteru môžeme v keramickom repertoári vekerzugskej kultúry priradiť aj niektoré 

tvary nádob, ktoré sú spravidla príznačné iba pre jej nálezové celky (džbánky, fľaše). Pokračovanie vo svojom 

vývoji tieto tvary nachádzajú aj v nasledujúcom časovom úseku, kedy sa vo svojom výskyte viažu iba na východné 

regióny laténskej kultúry.  
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9.  
VNÚTORNÁ CHRONOLÓGIA CHOTÍNSKYCH POHREBÍSK 

Na základe detailnej typologicko-chronologickej analýzy jednotlivých zložiek hrobového inventára – drobných 

predmetov a keramiky (pozri kapitoly 3 a 4) sa nám v rámci chotínskych pohrebísk podarilo chronologicky pres-

nejšie zaradiť dohromady 107 hrobových celkov. Prevažná časť hrobov však obsahovala chronologicky málo  

výrazný materiál, ktorý nie je vhodný na jemnejšie datovanie. Typologická analýza materiálu z oboch pohrebísk 

zároveň ukázala, že pre chronologické vyhodnotenie a zachytenie vnútorného vývoja pohrebísk majú dôležitý 

význam najmä tie typy nálezov, ktorých ťažisko výskytu sa nachádza v susedných kultúrnych regiónoch, kde  

majú svoj pôvod, predovšetkým v severopontsko-kaukazskej oblasti a v prostredí halštatskej kultúry.  

Predkladaný návrh vnútornej chronológie oboch hodnotených pohrebísk je nateraz jediným návrhom, ktorý bol 

vypracovaný pre pohrebiská vekerzugskej kultúry na celom území jej rozšírenia a zatiaľ má iba pracovný cha-

rakter s veľkou perspektívou v budúcnosti spresniť datovanie nielen niektorých ďalších typov drobných predme-

tov, ale aj keramiky a tým zároveň ešte jemnejšie špecifikovať vnútorný chronologický vývoj oboch pohrebísk. 

Uvedené konštatovanie neumožňuje získané výsledky chronologického vývoja na chotínskych pohrebiskách 

porovnať s ďalšími pohrebiskami vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku, ktorých chronologický vývoj 

ostáva aj naďalej neznámy.
434

  

Na základe chronologického zaradenia niektorých hrobových celkov sa nám v rámci oboch hodnotených poh-

rebísk podarilo zachytiť tri vývojové fázy. Prvú vývojovú fázu (fáza I) datujeme do poslednej tretiny/záveru 7.  

a prvej polovice 6. stor. pred Kr. a uvedené datovanie korešponduje s datovaním stupňa HD1. Táto fáza zároveň 

predstavuje obdobie prechodu medzi východohalštatskou kultúrou a  vekerzugskou kultúrou. Druhá vývojová 

fáza (fáza II) patrí do druhej polovice 6. stor. pred Kr., čo v podmienkach halštatskej kultúry zodpovedá stupňu 

HD2. Tretiu vývojovú fázu (fáza III) rámcovo datujeme do 5. stor. pred Kr., čo zodpovedá záveru doby halštat-

skej (stupeň HD3) a začiatku doby laténskej (stupeň LTA) a sprevádza ju objavenie sa prvých kultúrnych prvkov 

včasnej doby laténskej. 

Začiatok pochovávania na oboch pohrebiskách spadá do poslednej tretiny 7. stor. pred Kr., resp. do začiatku 

stupňa HD1. Keďže niektoré typu nálezov nie je možné v rámci stupňa HD1 presnejšie chronologicky zaradiť 

a vo svojom výskyte sa viažu na celý stupeň HD1, v rámci prvej vývojovej fázy nevyčleňujeme zvlášť hroby 

z poslednej tretiny až záveru 7. stor. pred Kr. a zvlášť hroby z prvej polovice 6. stor. pred Kr., ale tieto posudzu-

jeme spoločne.  

FÁZA I – do prvej vývojovej fázy sme zaradili nasledujúce hrobové celky: 

Chotín IA – žiarové hroby 6/52, 19/52, 25/52, 32/53, 34/53, 36/53, 38/53, 43/53, 55/53, 61/53, 86/54, 89/54, 

97/54, 102/54, 112/54. 

Chotín IA – kostrové hroby 25/52, 26/52, 27/52, 40/52, 42/52, 108/53, 109/53, 124/53, 125/24, 145/53, 150/53, 

170a, b, c/53, 176/53, 188/54, 200/54, 218/54, 240/54, 255/54. 

Chotín IB: žiarové hroby 47/61, 74a, b/62 a kostrové hroby 41/61, 44/61.  

Za najstaršie hroby na oboch pohrebiskách, ktoré dokladajú jednoznačný vzťah k predchádzajúcemu kultúr-

nemu vývoju, a to ku kalenderberskej skupine halštatskej kultúry, môžeme považovať žiarové hroby 6/52, 19/52 

a 32/53 z Chotína IA a žiarový hrob 47/61 z Chotína IB. Ich inventár obsahoval keramické prílohy, ktorých blízke 

analógie nachádzame na sídliskách a pohrebiskách východohalštatskej kultúry, najmä však kalenderberskej sku-

                                                                 
434 V súvislosti s monografickým spracovaním vekerzugskej kultúry T. Kemenczei (2009, 111 – 114) vypracoval iba jej veľmi 

rámcové trojstupňové členenie. Začiatok najstaršej fázy tento bádateľ datuje do poslednej štvrtiny 7. stor. pred Kr. a charak-
terizuje ju výskytom predmetov nielen východného typu, ktoré majú početné analógie na náleziskách včasnoskýtskej kultúry 
v severopontsko-kaukazskej oblasti, ale pomerne intenzívnymi kontaktmi vekerzugskej kultúry s halštatským prostredím 
stupňa HD1. Kontakty najmä so severovýchodoalpskou oblasťou neskorohalštatskej kultúry (stupne HD2 – HD3) sú prí-
značné pre druhú fázu vo vývoji vekerzugskej kultúry, ktorú daný autor v absolútnych dátach vymedzuje poslednými desať-
ročiami 6. a prvými desaťročiami 5. stor. pred Kr. Tretia fáza podľa T. Kemenczeia už zodpovedá včasnej laténskej dobe 
a autor jej trvanie vymedzuje druhou polovicou 5. až prvým desaťročím 4. stor. pred Kr.  
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piny, kde sú datované do stupňa HC2 a do začiatku stupňa HD1 a ich pretrvávanie ešte v prvej polovici 6. stor. 

pred Kr. nepredpokladáme. V hrobe 6/52 sa vyskytol hrniec súdkovitého tvaru s dvoma tyčinkovitými uškami 

(tab. 2: 3), v hrobe 19/52 jedinečná masívna šálka s neobvyklou plastickou výzdobou v tvare ďatelinového troj-

lístka (tab. 5: 12) a v hrobe 32/53 malá jedinečná dvojkónická váza zdobená na hrdle rytým meandrovitým pásom, 

ohraničeným z oboch strán radom vpichov (tab. 9: 3). Uvedené nádoby majú blízke paralely najmä na hradisku 

Molpír v Smoleniciach zo stupňa HC2 a začiatku stupňa HD1. Inventár hrobu 47/61 obsahoval v podmienkach 

vekerzugskej kultúry jedinečnú dvojkónickú vázu s podsadenou spodnou časťou a vysokým štíhlym valcovitým 

alebo kónickým hrdlom a s vydutím zdobeným vypuklinami vytlačenými z vnútornej strany (tab. 100: 7). Po-

dobné vázy sú časté na pohrebisku Kleinklein, kde sa vyskytli iba v hroboch z tretej fázy pochovávania na po-

hrebisku, ktorá je datovaná na začiatok stupňa HD1. K uvedeným najstarším hrobom zaraďujeme aj dva žiarové 

hroby 61/53 z Chotína IA a 74a, b/62 z Chotína IB s bronzovými náramkami zdobenými priečnymi rebrami alebo 

skupinkami priečnych rebier v kombinácii s hladkými medziúsekmi (tab. 17: 4, 5, 110: 6 – 9), ktorých presné 

paralely sú časté na lokalitách v juhovýchodoalpskej a v panónskej oblasti halštatskej kultúry, kde časovo patria 

do záveru stupňa HC2 a do začiatku stupňa HD1.  

Len istá časť typov drobných predmetov a keramických nádob sa vo svojom výskyte viaže iba na stupeň HD1  

a môžeme ich považovať za výrazný chronologický indikátor počiatočného horizontu pochovávania na oboch 

hodnotených pohrebiskách. Ako však ukázala typologická analýza materiálu, niektoré typy nálezov pretrvávajú 

aj do nasledujúcej vývojovej fázy (do fázy II).  

V hroboch z prvej vývojovej fázy sa z jednotlivých kategórií nálezov vyskytli: militáriá, súčasti konských po-

strojov, ozdoby tela, predmety dennej potreby a pracovné nástroje a keramika. Pre jemnejšie datovanie sú vhodné 

iba zbrane, súčasti konského postroja, niektoré typy kruhového šperku a iba čiastočne aj pracovné nástroje (brú-

siky a prasleny), ale predovšetkým keramika. 

Z militárií je pre fázu I príznačný výskyt niektorých hrotov šípov tzv. východného typu, tieto sa však neviažu 

výhradne iba na najstaršiu fázu, ale pretrvávajú aj do druhej polovice 6. stor. pred Kr. Ako typický príklad mô-

žeme uviesť žiarový hrob 86/54 z Chotína IA, ktorý obsahoval jeden hrot šípu variantu I1 podľa A. Kozubovej 

(tab. 26: 27), ktorého výskyt pretrváva až do prvej polovice 5. stor. pred Kr. (Kozubová, 2009). Naopak, nálezy 

súčastí šupinových pancierov (tab. 26: 22, 23) sa vo svojom výskyte v rámci Karpatskej kotliny viažu výlučne 

na záver 7. a prvú polovicu 6. stor. pred. Kr. (Kozubová, 2010a; 2011a). Výhradne na fázu I sa viažu aj bronzové 

liate zoomorfne zdobené kovania tulcov v tvare kríža variantu I1 podľa A. Kozubovej (Kozubová, 2009). Ako 

typický príklad hrobu so zbraňami z fázy I môžeme uviesť kostrový hrob 40/52, ktorý okrem spomenutého zoo-

morfne zdobeného kovania tulca na šípy obsahoval aj súčasti konských postrojov v podobe prevliečok s dutou 

polguľovitou hlavicou typu II podľa A. Kozubovej (tab. 43: 3, 5), ktoré patria k nálezom tzv. halštatského typu 

(Kozubová, 2011a). K ďalším typom prevliečok, ktoré sú charakteristické výhradne pre fázu I, môžeme priradiť 

terčovité prevliečky typu IV s vtlačenou stredovou puklicou a so širokým okrajom (tab. 100: 6). Iba vo fáze I sa 

používali železné zubadlá variantu II1 podľa A. Kozubovej (tab. 43: 5; Kozubová, 2011a).  

Z ozdôb tela sú pre fázu I obzvlášť charakteristické bronzové náramky s odseknutými koncami, ktorých oblúk  

a konce sú zdobené priečnymi rebrami alebo skupinkami priečnych rebier v kombinácii s hladkými medziúsekmi 

(napríklad tab. 17: 4, 5, 110: 6 – 9). Výlučne na fázu I sa viažu aj bronzové náramky subvariantu I3b (tab. 65: 183). 

V prípade ostatných typov ozdôb tela, ktoré sa našli v hroboch z najstaršej vývojovej fázy, ako napríklad hadovité  

a krúžkové záušnice či zdobené a nezdobené hlinené a nezdobené sklenené koráliky, ide o typy, ktoré nie sú chro-

nologickým ukazovateľom, pretože sú na oboch pohrebiskách doložené aj v nasledujúcich vývojových fázach. 

Zaujímavým je zistenie, že vo fáze I pozorujeme prvý výskyt sklenených korálikov zdobených vlnovkou, ktoré 

sú obzvlášť typické už pre neskorohalštatský úsek, ako aj schránok mäkkýšov – ulitníkov z rodu Cypraea.  

Z predmetov dennej potreby a pracovných nástrojov sú pre fázu I charakteristické predovšetkým zdobené 

prasleny variantu II4 – ploché a guľovité sploštené melónovité prasleny, typické iba pre chotínske pohrebiská 

(napríklad tab. 17: 9), ako aj niektoré prasleny halštatského typu, najmä exempláre variantu II7 – dvojkónické 

prasleny s rytou výzdobou nad a pod vydutím (napríklad tab. 82: 9). 

V keramickom inventári hrobov z najstaršej vývojovej fázy zaznamenávame značný podiel archaických kera-

mických tvarov, ktoré sú bežné v nálezovom materiáli sídlisk kalenderberskej skupiny na juhozápadnom Sloven-

sku a v Dolnom Rakúsku, kde sa vo svojom výskyte viažu iba na stupne HC2 a HD1 a na chotínskych pohrebis-

kách ich tak môžeme považovať za signifikantný indikátor najstaršej vývojovej fázy. K nim patria: 

 hrnce súdkovitého tvaru s dvoma tyčinkovými uškami (napríklad tab. 2: 3), 

 hrnce dvojkónického tvaru s dvoma masívnymi tyčinkovými uškami (napríklad tab. 14: 13), 

 krčahy zdobené vodorovnými plastickými rebrami na hrdle a zvislými rebrami na vydutí (tab. 47: 10), 

 veľké vázy typu III (tab. 100: 7),  

 malé dvojkónické vázy a vázy s odsadeným valcovitým hrdlom od zaobleného vydutia, ktoré sú na vydutí 

zdobené buď zvislými žliabkami, alebo rebrami, príp. žliabkami vytvárajúcimi na vydutí motív trojuholníkov 

alebo zvnútra pretláčanými vypuklinami (tab. 17: 1, 2, 51: 24, 41: 8, 21, 23, 51: 24),  



409 

 malé, takmer miniatúrne dvojkónické vázy s ostro lomeným vydutím a s lievikovito roztvoreným ústím (na-

príklad tab. 10: 3, 14: 14), 

 misy so zatiahnutým ústím typu I zdobené na vnútornej strane dna rytou značkou v podobe písmena X (tab. 

56: 7, 7a), ktoré sú na pohrebiskách a sídliskách halštatskej kultúry v Zadunajsku a v Dolnom Rakúsku cha-

rakteristické iba pre stupne HC1 a HC2, 

 misy a misky polguľovitého tvaru typ II (napríklad tab. 30: 12), 

 hlboké tenkostenné misy kónického tvaru s konkávnym dnom s omfalom (napríklad tab. 31: 6), 

 misky kónického tvaru so zatiahnutým okrajom, ostro lomeným zahnutím a s okrajom šikmo zrezaným do-

vnútra (napríklad tab. 47: 49, 74: 3, 110: 4, 5), 

 malé, takmer miniatúrne amforky dvojkónického tvaru s dvoma malými uškami umiestnenými oproti sebe 

tesne nad maximálnym vydutím (napríklad tab. 56: 2, 82: 17), 

 malé šálky kónického tvaru so šikmo skoseným ústím a pásikovým, pozdĺžne žliabkovaným uškom vytiah-

nutým nad okraj (tab. 58: 3), 

 šálky valcovitého tvaru s omfalom na dne a s pásikovým uškom vytiahnutým nad okraj (tab. 74: 6), 

 malé hlinené rebrované cisty valcovitého tvaru (tab. 70: 3). 

Niektoré typy keramických nádob pretrvávajú aj do nasledujúcej fázy II, ale najpočetnejšie sú zastúpené práve 

vo fáze I a patria k nim: 

 veľké dvojkónické vázy typu I (napríklad tab. 94: 3, 95: 1), 

 mnohé miniatúrne nádoby hrncovitého tvaru (napríklad tab. 51: 8) a miniatúrne misky nezdobené (napríklad 

tab. 8: 8), ako aj zdobené plastickými výčnelkami (napríklad tab. 6: 6).  

Môžeme tak konštatovať, že prítomnosť týchto archaických prvkov v keramickej náplni fázy I, ktoré sú gene-

ticky späté ešte s predchádzajúcim úsekom doby halštatskej, je jedným z najdôležitejších datovacích kritérií  

(Romsauer, 1993, 20). Zaujímavým zistením je, že k uvedeným keramickým tvarom kalenderberskej skupiny sa 

pridružujú aj veľké dvojkónické vázy so širokým vydutím, vysokým úzkym hrdlom a so štyrmi plastickými vý-

čnelkami na alebo pod maximálnym vydutím (typ I), ktoré vo vekerzugskej kultúre môžeme považovať za modi-

fikáciu veľkých amfor lužického charakteru, ktorá sa do jej keramického inventára dostali sprostredkovane cez 

kalenderberskú skupinu (Kozubová, 2008, 74; Romsauer, 1993, 20; Romsauer – Pieta, 1992, 117). Hoci uvedený 

typ váz sa v podmienkach vekerzugskej kultúry vo svojom výskyte viaže na 6. stor. pred Kr., na pohrebisku Chotín 

IA je skôr typický pre fázu I. Na pohrebisku Chotín IB však na základe nie príliš chronologicky výrazného sprie-

vodného inventára niektorých hrobov s vázami typu I nemôžeme vylúčiť jeho pretrvávanie do nasledujúcej fázy 

II z druhej polovice 6. stor. pred Kr. Rovnako zaujímavým sa javí fakt, že keramika s archaickými prvkami je na 

pohrebisku Chotín IA zastúpená početnejšie než na pohrebisku Chotín IB. 

Ku keramike halštatského typu vyrobenej v rukách sa vo fáze I pridružujú aj nádoby vyrobené na hrnčiarskom 

kruhu. Hoci keramika vyrobená na kruhu je v podmienkach oboch pohrebísk zastúpená v hroboch zo všetkých 

troch vývojových fáz, čo sa týka predovšetkým džbánkov typu I a II, ako aj mís so zatiahnutým ústím typu I, nie-

ktoré jej tvary sa vo svojom výskyte takmer výlučne viažu iba na konkrétnu vývojovú fázu. Vo fáze I k nim nepo-

chybne patria džbány (napríklad tab. 64: 1, 2) a stredne veľké dvojkónické vázy typu Kruglik (napríklad tab. 64: 7).  

Sumarizujúc uvedené zistenia, môžeme konštatovať, že pre jemnejšie datovanie a zaradenie hrobových celkov 

do fázy I má prvoradý význam keramika vyrobená v rukách, geneticky spätá s predchádzajúcim úsekom doby 

halštatskej, zatiaľ čo drobné predmety sú pre riešenie otázok relatívnej chronológie až na druhom mieste. Ide 

totiž spravidla o typy, ktoré sa vo svojom výskyte v podmienkach oboch hodnotených pohrebísk neviažu výluč-

ne na najstaršiu vývojovú fázu, ale ťažisko ich výskytu pozorujeme predovšetkým v nasledujúcich dvoch fázach. 

Väčšina hrobov z prvej vývojovej fázy obsahuje výrazný keramický materiál, ale pre túto fázu nie sú príliš cha-

rakteristické hroby so zbraňami a konským postrojom, ktorých nárast počtu pozorujeme až v nasledujúcej druhej 

vývojovej fáze. Zaujímavým sa jedine javí častejší výskyt dekoratívnych ozdôb ohlávky uzdy – prevliečok zá-

padného, resp. halštatského typu v bohatých mužských hroboch. Kým spravidla ženské hroby s výrazným kera-

mickým inventárom a ozdobami halštatskej proveniencie patria už do poslednej štvrtiny – záveru 7. stor. pred Kr. 

a na chotínskych pohrebiskách tak nepochybne predstavujú jedny z najstarších hrobových celkov, tak hroby so 

zbraňami, príp. so súčasťami konských postrojov môžeme spoľahlivo datovať až do začiatku, resp. do prvej po-

lovice 6. stor. pred Kr.  

S najstaršou vývojovou fázou na oboch hodnotených pohrebiskách korešponduje datovanie aj ďalších hrobo-

vých celkov z juhozápadného Slovenska. Dve bronzové prevliečky typu I podľa A. Kozubovej s platničkou v tvare 

trojlístka zo žiarového hrobu 1/76 z Nitry-Dolných Krškán (Romsauer, 1993, obr. 10: 1, 2) majú blízke analógie 

v severopontsko-kaukazskej oblasti z druhej a tretej fázy včasnoskýtskej kultúry a zaraďujú tak hrobový celok 

do druhej polovice až záveru 7. stor. pred Kr. (Kozubová, 2011a, 89; 2012a, 162 n.). Ide tak nepochybne o jeden 

z najstarších nálezových celkov vekerzugskej kultúry na území juhozápadného Slovenska. Do záveru 7. stor. až 

začiatku 6. stor. pred Kr. datujeme aj žiarový hrob 20 na pohrebisku Modrany, v ktorom sa okrem dvojkónické-

ho džbánu vyskytla aj kónická misa s jazykovitými výčnelkami na tanierovito vyhnutom okraji (Dušek, 1976, 
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obr. 9: 7 – 12). Podobne tvarované misy sú typické pre halštatskú kultúru stredného a severovýchodného Zadu-

najska pre stupeň HC s možným pretrvávaním výskytu do začiatku stupňa HD1 a v materiálnej náplni vekerzug-

skej kultúry predstavujú archaický znak (Kozubová, 2008, 73; Stegmann-Rajtár, 2002, 199; 2009, 81). Kostrový 

hrob 2/k na pohrebisku Senec-Štrková kolónia obsahoval malú misku kónického tvaru so zatiahnutým okrajom, 

ostro lomeným zahnutím a s dovnútra šikmo zrezaným okrajom (tab. 122: 1), ktorá umožňuje jeho synchronizáciu  

s chotínskymi hrobmi z fázy I.  

Na oboch hodnotených pohrebiskách možno sledovať aj isté náznaky horizontálnej stratigrafie. Pri vynesení 

polôh jednotlivých hrobov z Chotína IA, ktoré sme zaradili do fázy I, môžeme konštatovať, že väčšina z nich sa 

nachádzala v západnej, najmä však v severozápadnej časti pohrebiska a výraznejšiu koncentráciu najstarších hro-

bov pozorujeme predovšetkým v kvadrantoch okolo samostatného žiaroviska II umiestneného v priestore, ktorý 

je ohraničený priekopou (kvadranty 49 a 50). Ak hroby z fázy I doplníme o tie nálezové celky, ktoré možno dato-

vať iba rámcovo do 6. stor. pred Kr., je zrejmé, že sa taktiež koncentrujú v severozápadnej časti pohrebiska (obr. 

279). Počet jemnejšie datovateľných hrobov z fázy I na pohrebisku Chotín IB je príliš malý na relevantné závery 

a po vynesení ich polohy na plán pohrebiska nezaznamenávame ich koncentráciu v istej časti pohrebiska, či 

kvadrante (obr. 280).  

 

 
 

Obr. 279 Chotín IA. Plán pohrebiska s vynesenými polohami hrobov z fázy I 

 
Osobitnú skupinu tvoria hroby, ktorých inventár umožňuje iba rámcové datovanie do celého 6. stor. pred Kr. 

K týmto hrobom môžeme zaradiť žiarový hrob 22/52 z Chotína IA, ktorý obsahoval bronzové hroty šípov variantu 

I3 a typu III podľa A. Kozubovej (tab. 6: 8, 10). Uvedené typy/varianty bronzových hrotov šípov sa vo východo-

karpatskom priestore vyskytovali počas celého 6. stor. a pretrvávali ešte v priebehu prvej polovice 5. stor. pred Kr., 

hoci výrazné ťažisko ich rozšírenia tu pozorujeme v druhej polovici 6. stor. pred Kr. (Kozubová, 2009). V inven-

tári hrobu 22/52 sa však vyskytlo aj železné zubadlo variantu II1 podľa A. Kozubovej (tab. 6: 18), ktoré je obzvlášť 

charakteristické pre nálezové celky z druhej polovice 7. a z prvej polovice 6. stor. pred Kr. (Kozubová, 2011a; 

2012a). Rámcovo do 6. stor. patrí aj žiarový hrob 28/52 s miniatúrnou nezdobenou miskou (tab. 8: 8), čiastočne 

podobnou miniatúrnej miske zo žiarového hrobu 22/52 (tab. 6: 6). V kostrovom hrobe 13/52 z Chotína IA sa 

našiel dvojdielny kostený predmet v tvare hlavičky dravého vtáka so zahnutým zobákom, ktorý pravdepodobne 

tvoril ukončenie rukoväte bojového noža (tab. 38: 14) a ktorý na základe analógií zo severopontsko-kaukazskej 

oblasti môžeme datovať iba rámcovo do 6. stor. pred Kr. (pozri podkapitolu 3.4.1.2.2.). Železný hrot kopije typu 

III z kostrového hrobu 156/53 z Chotína IA (tab. 59: 4) umožňuje na základe datovania podobných nálezov z lo-

kalít halštatskej kultúry iba jeho rámcové zaradenie do 6. stor. pred Kr. (pozri podkapitolu 3.4.1.2.1.). Rámcovo 

do celého 6. stor. pred Kr. datujeme aj kostrový hrob 1/61 z Chotína IB, v ktorého inventári  sa vyskytli rôzne 
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varianty/subvarianty hrotov šípov, ktoré sa vo svojom výskyte obmedzujú spravidla na 6. stor. pred Kr. (pozri  

podkapitolu 3.4.1.1.1., bližšie pozri Kozubová, 2009). Rovnaké konštatovanie sa vzťahuje aj na birituálny hrob 

16a, b/61 a žiarový hrob 19/61 z Chotína IB, ktorých inventár pozostával z veľkých dvojkónických váz typu I (tab. 

94: 3, 95: 1), ktoré sú typické pre celé 6. stor., avšak v Chotíne IA ich výskyt môžeme na základe chronologicky 

citlivých sprievodných nálezov ohraničiť prvou polovicou 6. stor. pred Kr., zatiaľ čo hroby z Chotína IB spravidla 

neobsahujú také predmety, ktoré by umožnili ich jemnejšie datovanie. Zaujímavá v prípade oboch hrobov z Cho-

tína IB je ich poloha na ploche pohrebiska, kde sú umiestnené v tesnej blízkosti.  

 

 
 

Obr. 280 Chotín IB. Plán pohrebiska s vynesenými polo-

hami hrobov z fáz I, II a III 

 

FÁZA II – do druhej vývojovej fázy sme zaradili nasledujúce hroby: 

Chotín IA – žiarové hroby 56/53, 58/53, 68/53, 70/53, 74/53, 76/53, 81/54, 85/54, 87/54, 110/54, 117/54, 

119/54.  

Chotín IA – kostrové hroby 2/52, 17/52, 41/52, 119/53, 120/53, 129/53, 171/53, 194/54, 197/54, 251/54, 

254/54. 

Chotín IB: žiarové hroby 8/61 a 58/61 a kostrové hroby 46/61, 49/61, 50a, b/61, 68/62, 88a, b/62, 91/62.  

V hroboch z druhej vývojovej fázy zo stupňa HD2, resp. z druhej polovice 6. stor. pred Kr. podľa konvenčného 

datovania sa z jednotlivých kategórií nálezov vyskytli: militáriá, súčasti konských postrojov, ozdoby tela a spínadlá 

odevu v podobe spôn, predmety dennej potreby a pracovné nástroje, predmety neznámej funkcie, toaletné pred-

mety a keramika. Na jemnejšie datovanie sú vhodné iba zbrane, súčasti konského postroja, niektoré typy kruho-

vého šperku a ozdôb hrdla – kovové závesky, ako aj spony a čiastočne tiež keramika. 

Jedným z najdôležitejších nálezových celkov z hľadiska datovania tejto fázy je nepochybne žiarový hrob 56/53 

z Chotína IA, ktorý obsahoval až dve bronzové spony. Zatiaľ čo bronzová liata bubienková spony typu I (tab. 

16: 11) má severozápadohalštatský pôvod, bronzová hadovitá spona so zdobeným lúčikom typu II (tab. 16: 11) 

je juhovýchodoalpskej proveniencie (pozri podkapitolu 3.2.1.1.). V oboch prípadoch ide o spony, ktoré sú v pro-

stredí halštatskej kultúry signifikantné pre stupeň HD2. Obe spony sa vyskytovali spolu s halštatskými typmi 

kovových záveskov – typu III (plechový závesok trapézoidného tvaru, tab. 16: 10) a typu IV (trojuholníkový  

závesok z dvojitého plechu, tab. 16: 9). Ďalší halštatský typ závesku, presnejšie košíčkovitý závesok (tab. 36: 9) 

pochádza aj z kostrového hrobu 2/52 z Chotína IA. Je tak nepochybné, že kým vo fáze I sa kontakty miestneho 

osídlenia s prostredím halštatskej kultúry prejavovali najmä v keramickom inventári a čiastočne aj v konskom 

postroji, na začiatku neskorej doby halštatskej, resp. vo fáze II sú západné – halštatské vplyvy v prostredí veker-

zugskej kultúry markantné najmä v súčastiach kroja – v ozdobách tela a v spínadlách odevu (ak vylúčime možnosť 

prítomnosti západných cudzincov).  
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Veľký kruhový šperk je doplnený o nové typy/varianty náramkov, z ktorých časť pretrváva aj do nasledujúcej 

vývojovej fázy. Iba v stupni HD2 sa v miestnom ženskom kroji používali bronzové náramky subvariantov II2a 

a II2b (so široko preloženými koncami), príp. náramky typu Býčí skála (napríklad tab. 26: 10, 34: 4, 93: 1). V sa-

motnom závere stupňa HD2 sa začínajú uplatňovať aj ďalšie varianty/subvarianty bronzových náramkov, ktoré 

sú však v rámci vekerzugskej kultúry obzvlášť charakteristické až pre stupeň HD3, resp. vývojovú fázu III (sub-

varianty I1a, I2, I3a a II2c, variant II1).  

Novým prvkom hrobového inventára sú toaletné predmety v podobe dvojdielnych britiev (napríklad tab. 101: 4)  

a bimetalických zrkadiel východného typu s bočnou rúčkou (napríklad tab. 92: 1), ktoré sa v nasledujúcej fáze 

vyskytujú iba nanajvýš zriedkavo a uvedené konštatovanie sa týka len nálezov britiev.  

Z militárií sú pre jemnejšie datovanie vhodné niektoré typy/varianty bronzových hrotov šípov, najmä varianty 

I1, ktoré sú v hodnotenom nálezovom materiáli doložené len v druhej polovici 6. stor. pred Kr. (napríklad tab. 

35: 8). Hoci hroty šípov variantu I2 sa sporadicky vyskytli už v hroboch fázy I, ich ťažisko výskytu tu spadá do 

fázy II (napríklad tab. 109: 8). Rovnaké konštatovanie sa vzťahuje aj na hroty šípov variantu I3 (napríklad tab. 

50: 9) a II2 (napríklad tab. 50: 7, 8, 12). Výlučne na fázu II sa vo svojom výskyte viažu bronzové geometricky 

zdobené kovania tulcov v tvare kríža typu II podľa A. Kozubovej (tab. 27: 5; Kozubová, 2009). Do fázy II patrí 

väčšina najbohatších mužských hrobov, ktorých inventár pozostával z rôznych kategórií zbraní a zo súčastí kon-

ských postrojov, výhradne len zo zubadiel. Ich spoločným menovateľom je aj prítomnosť kamenných brúsikov 

so závesným otvorom, ktoré, ako sa zdá, sa v podmienkach chotínskych pohrebísk vo svojom výskyte viažu len 

na 6. stor. pred Kr., predovšetkým na jeho druhú polovicu. K nim môžeme priradiť žiarové hroby 87/54 a 110/54 

a kostrový hrob 120/53 z Chotína IA, ako aj kostrové hroby 46/61 a 49/61 z Chotína IB. Okrem prevažnej väčšiny 

bronzových hrotov šípov sú pre fázu II typické aj ďalšie typy zbraní, najmä dlhé bojové nože so železnými ná-

končiami pošiev (napríklad tab. 34: 3, 44: 7) a mnohé typy železných hrotov kopijí a oštepov (pozri podkapitolu 

3.4.1.2.1.), ktoré sa v hroboch z nasledujúcej fázy už neobjavujú. Vo fáze II narastá aj počet hrobov so železnými 

zubadlami typu Szentes-Vekerzug, a to variantov I1 (tab. 50: 2) a I2 (tab. 49: 20) podľa A. Kozubovej (Kozubová, 

2011a; 2012a). Iba vo fáze II zaznamenávame výskyt železných bojových sekeriek – čakanov variantov II1 (tab. 

101: 6) a variantov I1 (tab. 102: 4) podľa A. Kozubovej (Kozubová, 2010a). V podmienkach vekerzugskej kultú-

ry jedinečný je kostrový dvojhrob 50a, b/61 z Chotína IB so železným spevňovacím kovaním tulca na šípy v kom-

binácii s hrotmi šípov západného typu (tab. 104: 2 – 4, 9 – 12).  

Aj niektoré typy predmetov dennej potreby, pracovných nástrojov a predmetov neznámej funkcie sa viažu 

na neskorohalštatský úsek, a to nielen na fázu II, ale sú doložené aj vo fáze III. Uvedené konštatovanie sa týka 

najmä hlinených pečatidiel a niektorých typov/variantov praslenov (napríklad varianty I3 a  II1, tab. 16: 16, 

105: 14).  

Z keramických tvarov sú pre fázu II charakteristické nasledujúce tvary, ktoré sú doložené len v inventári hro-

bov z druhej polovice 6. stor. pred Kr.: 

 štíhle dvojkónické vázy s podsadenou spodnou časťou typu IV (napríklad tab. 20: 2), 

 šálky s pásikovým uškom vysoko vytiahnutým nad okraj, s oblúkovito prehnutým kónickým hrdlom a s ostrej-

šie odsadeným zaobleným vydutím, ktoré je zdobené zvislými širokými žliabkami (tab. 81: 8),  

 kónické misy vyrobené na kruhu, so zosilneným okrajom, odsadeným od tela vodorovnou ryhou typu IV (na-

príklad tab. 25: 4). 

Z fázy I pretrvávajú nasledujúce typy keramických nádob: 

 veľké dvojkónické vázy typu I (napríklad tab. 94: 1), 

 kónické misy vyrobené na kruhu, so šikmo skoseným ústím a ostro lomeným zahnutím typu II (tab. 114: 1), 

 sporadický výskyt džbánov vyrobených na kruhu (kostrové hroby 197/54 a 251/54 z IA). 

Sumarizujúc uvedené zistenia, môžeme konštatovať, že pre vývojovú fázu II je na rozdiel od predchádzajúcej 

fázy príznačný nárast najmä v ženských hroboch presnejšie datovateľných ozdôb tela, predovšetkým veľkého  

kruhového šperku a v tejto fáze sa prvýkrát objavujú aj spínadlá odevu v podobe spôn cudzej – halštatskej pro-

veniencie. Takmer výlučne na fázu II sú vo svojom výskyte viazané aj kovové závesky, ktoré sa v predchádzajú-

cej a v nasledujúcej fáze s inventári hrobov nevyskytujú. Nemôžeme vylúčiť, že v závere fázy II sa v hroboch 

objavujú prvé sklenené koráliky s vrstvenými očkami, ktoré sú však vo východoalpskej a severozápadoalpskej 

oblasti halštatskej kultúry obzvlášť typické pre stupeň HD3 a začiatok doby laténskej. Vo fáze II pozorujeme aj 

výrazný nárast počtu hrobov so zbraňami, najmä s hrotmi šípov, ktoré sú v predchádzajúcej fáze v inventári hrobov 

ešte zriedkavé a zároveň sa objavujú aj nové typy zbraní, ako železné čakany, železné hroty kopijí a dlhé bojové 

nože so železnými nákončiami pošiev. V konskom postroji dominujú miestne typy a z inventára hrobov sa úplne 

vytrácajú halštatské typy prevliečok. V porovnaní s fázou I je keramický inventár menej výrazný a okrem niekto-

rých tvarov pretrvávajúcich z najstaršej vývojovej fázy sa v ňom objavujú aj nové keramické tvary, ktoré čiastočne 

vychádzajú zo starších predlôh z predchádzajúceho úseku doby halštatskej, ale sú už doplnené o neskorohalštat-

ské prvky.  
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Z ostatných hrobových celkov z juhozápadného Slovenska môžeme s fázou II synchronizovať väčšinu hrobov 

na pohrebisku Senec-Štrková kolónia, a to kostrový hrob 6/57 a žiarový hrob 7/57 s bronzovým náramkom typu 

Býčí skála (tab. 118: 5, 121: 5; pozri podkapitolu 3.1.3.1.1.), v  poslednom spomenutom hrobe bol keramický 

inventár doplnený o veľkú vázu typu I (tab. 10: 2) a väčšie množstvo bronzových hrotov šípov rôznych variantov 

(tab. 119: 4 – 18; bližšie pozri Kozubová, 2009). Do stupňa HD2, ktorý korešponduje s  vývojovou fázou II na 

chotínskych pohrebiskách, patria aj oba žiarové hroby vekerzugskej kultúry na polykultúrnom pohrebisku Maňa. 

Kým hrob 12 obsahoval neúplnú dvojdielnu britvu a železný chránič kopije/nákončie pošvy bojového noža (pozri 

podkapitoly 3.3.2. a 3.4.1.2.2.), pre datovanie hrobu 17 je určujúce geometricky zdobené bronzové kovanie tulca 

na šípy v tvare kríža typu II podľa A. Kozubovej (Benadik, 1983, tab. 1: 3, 10, 2: 4; Kozubová, 2009).  

Vynesenie polôh jednotlivých hrobov z fázy II na plán pohrebiska Chotín IA ukázalo ich výraznejšiu koncen-

tráciu vo východnej časti pohrebiska. V jeho západnej časti sa hroby z druhej polovice 6. stor. pred Kr. vyskytli 

iba zriedkavo (obr. 281). Počet jemnejšie datovateľných hrobov z fázy II v Chotíne IB je síce príliš malý na rele-

vantné závery, ale na základe polohy jednotlivých hrobov na ploche pohrebiska je zrejmá ich koncentrácia najmä 

na severnom okraji (obr. 280).  

 

 
 

Obr. 281 Chotín IA. Plán pohrebiska s vynesenými polohami hrobov z fázy II 

 
FÁZA III – do tretej fázy sme zaradili nasledujúce hrobové celky: 

Chotín IA – žiarové hroby 2/52, 13/52, 23/52, 39/53, 40/53, 44/53, 46/53, 47/53, 49/53, 52/53, 60/53, 63/53, 

69/53, 71/53, 96/54, 100/54, 111/54.  

Chotín IA – kostrové hroby 20/52, 43/52, 115/53, 123/53, 141/53, 153/53, 161/53, 168/53, 189a, b/54, 

210/54, 217/54, 220/54.  

Chotín IB – žiarové hroby 14/61, 79/62 a kostrový hrob 76/62.  

V hroboch z tretej vývojovej fázy zo stupňa HD3 a z LTA, čiže zo záveru 6. a z 5. stor. pred Kr. podľa kon-

venčného datovania, sa z jednotlivých kategórií nálezov vyskytli: militáriá, súčasti konských postrojov, ozdoby 

tela a spínadlá odevu v podobe spôn, predmety dennej potreby a pracovné nástroje, predmety neznámej funkcie, 

sporadicky toaletné predmety a keramika. Na jemnejšie datovanie sú vhodné iba súčasti konského postroja, nie-

ktoré typy kruhového šperku a ozdôb hrdla – zdobené sklenené koráliky, čiastočne aj spony a najmä keramika. 

V porovnaní s predchádzajúcou fázou tu v najmladších hroboch zaznamenávame výrazný pokles zbraní, z kto-

rých sa sporadicky vyskytli len zbrane diaľkové – bronzové hroty šípov. Zriedkavé sú aj súčasti konských postro-

jov, z ktorých sú doložené jednak železné zubadlá variantu II3 podľa A. Kozubovej (tab. 76: 1), jednak faléry 
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západného typu (tab. 73: 10) a prevliečky s platničkou kosoštvorcového tvaru, ktoré patria predmetom tzv. vý-

chodného typu (tab. 75: 25; Kozubová, 2011a).  

Výlučne na stupeň HD3 sú viazané v podmienkach vekerzugskej kultúry jedinečné náramky subvariantu II3d  

z kostrového hrobu 141/53 z Chotína IA (tab. 57: 1, 2). Nepochybne k najmladším patrí opäť ojedinelý náramok 

subvariantu II3c z kostrového hrobu 123/53 z Chotína IA, ktorého tvarovanie koncov a charakter plastickej vý-

zdoby na koncoch a oblúku vykazuje už jednoznačné včasnolaténske črty (tab. 51: 7), ktoré sú zreteľné aj v prípade 

železnej spony typu III zo žiarového hrobu 56/52 z Chotína IA (tab. 15: 14). Chýbajúce priame alebo vzdialenej-

šie analógie k nálezom z oboch naposledy spomenutých hrobov umožňujú iba ich rámcové zaradenie do stupňa 

LTA. Naopak, bronzové náramky subvariantov I2, I3a a II2c a variantu II1 (tab. 40: 5, 97: 4, 63: 2) sa prvýkrát 

objavili už v závere stupňa HD2, čiže ešte vo fáze II, ale výraznejší nárast ich počtu pozorujeme až v hroboch 

z fázy III. Najvýraznejším typom ozdôb tela sú vo vývojovej fáze III bezpochyby sklenené koráliky s vrstvenými 

očkami (tab. 46: 7, 8), príp. zriedkavé sklenené melónovité koráliky (tab. 69: 63 – 67). Nevýhodou sklenených 

korálikov s vrstvenými očkami je ich iba čiastočná chronologická vypovedacia hodnota, pretože pri nich vieme 

pomerne spoľahlivo povedať iba to, že sa objavujú až v závere stupňa HD2, ale vyskytujú sa minimálne do za-

čiatku doby laténskej (Horňák, 2006, 38). Novým typom ozdôb sú aj plechové priečne rebrované krúžky valco-

vitého tvaru, pravdepodobne vlasové ozdoby (tab. 16: 25, 26).  

V hroboch z fázy III pozorujeme výrazný nárast výskytu hlinených pečatidiel a zdobených praslenov varian-

tov II2 a II3 (tab. 11: 35 – 37).  

Výraznú zložku hrobového inventára z fázy III predstavuje najmä keramika, a to nasledujúce keramické 

tvary: 

 veľké štíhle vázy s plynulou esovitou profiláciou typu II (napríklad tab. 7: 11), 

 malé dvojkónické vázy s výraznou esovitou profiláciou, so širokým stlačeným vydutím a lievikovito roztvo-

reným ústím (napríklad tab. 69: 6), ako aj malé štíhle vázy s nevýraznou esovitou profiláciou tela a pomerne 

úzkym hrdlom (napríklad tab. 75: 6), 

 malé plynulo profilované vázy dvojkónického tvaru so širokým stlačeným a mierne zalomeným vydutím, 

vyrobené na kruhu (napríklad tab. 39: 8), 

 hrnce kvetináčovitého tvaru – variantu II2 s oblúkovito vyhnutým okrajom, pod ktorým je umiestnený úzky 

plastický pásik pretláčaný v dolnej polovici (tab. 13: 13),  

 zdobené aj nezdobené hrnce s esovito profilovanou hornou časťou typu III (napríklad tab. 30: 14, 32: 7),  

 štíhle esovito plynule profilované hrnce typu V (napríklad 33: 5), ktoré vykazujú značné podobnosti s vá-

zami typu II, 

 v rukách robený lekythos (tab. 4: 10), 

 malé fľaše vyrobené v rukách, ako aj na kruhu (napríklad tab. 16: 22, 23, 111: 3),  

 krčahy vyrobené na kruhu (tab. 15: 6), 

 kónické misy s vertikálnym okrajom, vyrobené na kruhu (napríklad tab. 1: 6), 

 miniatúrne misky vyrobené na kruhu, s esovito profilovanou hornou časťou a s mierne lievikovito roztvo-

reným ústím (tab. 16: 29), 

 prvý výskyt keramiky laténskych tvarov – hrncovitá nádoba vyrobená na kruhu, s vyhnutým zaobleným okra-

jom, ktorý je na vonkajšej strane vyhnutý (tab. 93: 9) a pravdepodobne tiež konkávne dno nádoby vyrobenej 

na kruhu – podľa všetkého misy (tab. 93: 20) zo žiarového hrobu 14/61 z Chotína IB. 

Vynesenie polôh jednotlivých hrobov z fázy III na plán pohrebiska Chotín IA ukázalo ich výraznú koncentráciu 

najmä v centrálnej časti pohrebiska, predovšetkým v kvadrantoch 39, 40, 51, ako aj v kvadrantoch 59 a  60 na 

severnom okraji pohrebiska. Vo východnej časti pohrebiska je ich počet minimálny a sú tu umiestnené najmä na 

jeho samotnom okraji (obr. 282). Počet hrobov z fázy III v Chotíne IB je príliš malý na relevantné závery, hroby 

sú rozptýlené po celej ploche pohrebiska (obr. 280).  

Z ostatných hrobových celkov z juhozápadného Slovenska s poslednou vývojovou fázou na chotínskych po-

hrebiskách čiastočne korešponduje inventár z kostrového hrobu 2/57 na pohrebisku Senec-Štrková kolónia, ktorý 

tvorila fľaša vyrobená na kruhu (tab. 118: 1), ako aj nálezy zo žiarového hrobu 27 na pohrebisku Modrany s troma 

bronzovými sponami s pásikovým lúčikom typu III, ktoré sú charakteristické pre stupeň HD3 (pozri podkapitolu 

3.2.1.1.; Dušek, 1976, obr. 10: 12, 14, 15). Nie celkom jasná je synchronizácia hrobov vekerzugskej kultúry v Bu-

čanoch zo staršej fázy pochovávania na pohrebisku, ktorú H. Parzinger označuje ako fázu Bučany I a datuje ju do 

druhej štvrtiny 5. stor. pred Kr., čiže už do začiatku doby laténskej, s hrobmi s prvkami včasnolaténskej kultúry 

(Parzinger, 1989, 105 n.). V hroboch vekerzugskej kultúry sa na tomto pohrebisku nevyskytli žiadne nálezy,
435

 

ktoré by ich podľa nás umožňovali spoľahlivo synchronizovať s najstaršími hrobmi so včasnolaténskymi typmi 

                                                                 
435 Žiarové hroby 7, 33, 37 a 38 a kostrový hrob 29 (Bujna – Romsauer, 1983, tab. 5: 7 – 20, 7: 1, 2, 10: 4, 5, 11: 8 – 19).  
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nálezov, v ktorých ešte pozorujeme ich spoluvýskyt s neskorohalštatskými prvkami.
436

 Preto v prípade hrobov 

vekerzugskej kultúry nemôžeme vylúčiť ani ich včasnejšie datovanie, ako navrhuje H. Parzinger, a to do druhej 

polovice 6., príp. do začiatku 5. stor. pred Kr. Správnosť nami navrhovaného včasnejšieho chronologického za-

radenia počiatkov pochovávania na tomto pohrebisku potvrdzuje napríklad žiarový hrob 37, v ktorom sa vyskytol  

v podmienkach vekerzugskej kultúry nanajvýš zriedkavý dvojkónický džbánok zdobený na vydutí zvislými žliab-

kami (Bujna – Romsauer, 1983, tab. 11: 13). Takmer identický džbánok pochádza zo žiarového hrobu 17 z Mane, 

v ktorom sa našlo bronzové geometricky zdobené krížové kovanie tulca na šípy typu II podľa A. Kozubovej (Be-

nadik, 1983, tab. 2: 4, 6). Uvedený typ kovaní tulcov na šípy sa na lokalitách vekerzugskej kultúry a ciumbrudskej 

skupiny vo svojom výskyte obmedzuje na druhú polovicu 6. stor. pred Kr. (Kozubová, 2009, 106).  

Na základe uvedených zistení môžeme konštatovať, že obe pohrebiská v Chotíne sú synchrónne a začiatok 

pochovávania môžeme na základe spoľahlivo datovaných hrobových celkov ohraničiť poslednou štvrtinou až 

záverom 7. stor. pred. Kr., ktorá v prostredí halštatskej kultúry korešponduje so začiatkom stupňa HD1. Najmladšie 

hrobové celky z fázy III, a to žiarový hrob 52/53 a kostrový hrob 123/53 z Chotína IA a žiarový hrob 14/61 z Cho-

tína IB vykazujú už zreteľné laténske prvky, avšak na základe chýbajúcich presnejšie datovateľných  analógií  

k predmetom z uvedených hrobov nie je možné presne ohraničiť záver pochovávania na oboch pohrebiskách . 

Všetky tri hroby s laténskymi prvkami môžeme datovať len rámcovo do stupňa LTA a na základe žiarového hrobu 

14/61 nemôžeme vylúčiť ani začiatok stupňa LTB.  

 

 
 

Obr. 282 Chotín IA. Plán pohrebiska s vynesenými polohami hrobov z fázy III 

 

Vynesenie polôh hrobov z jednotlivých vývojových fáz neprinieslo na pohrebisku Chotín IB žiadne jasné do-

klady horizontálnej stratigrafie (obr. 280). Naopak, v Chotíne IA sa zdá, že počas prvých dvoch vývojových fáz 

sa pohrebisko rozrastalo v smere od ápadu na východ, hoci najmladšie hroby sa koncentrujú skôr v jeho centrálnej 

časti (obr. 279, 281, 282). 

 

 

                                                                 
436 Napríklad hroby 1, 2, 6 a 41 (Bujna – Romsauer, 1983, tab. 1: 1 – 6, 2: 6 – 12, 4: 1 – 19, 11: 1 – 7). 
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Záver 

V publikácii zhŕňame mnohé z našich výsledkov systematického a komplexnejšieho štúdia problematiky veker-

zugskej kultúry za niekoľko posledných rokov. Aj napriek skutočnosti, že výskum pohrebísk a problematiky veker-

zugskej kultúry celkovo má už takmer 150-ročnú tradíciu, pochopenie mnohých kultúrno-historických procesov, 

ktoré viedli k formovaniu jej celkového obrazu, pre chýbajúce komplexné vyhodnotenie nielen pohrebiskových, 

ale aj sídliskových lokalít ostáva aj naďalej nejasným.  

Chotínske pohrebiská sú nateraz jedinými pohrebiskovými lokalitami vekerzugskej kultúry, ktoré  boli pre-

skúmané kompletne a poskytujú tak možnosť komplexného vyhodnotenia nielen jednotlivých zložiek hrobového 

inventára, ale aj pohrebného rítu a ďalších dôležitých aspektov, vrátane rekonštrukcií krojov či vertikálnej štruk-

túry miestnej spoločnosti a vypracovania ich vnútornej chronológie. Z oboch pohrebísk sme mali pre potreby 

hĺbkovej analýzy k dispozícii rozsiahly nálezový materiál, aký nateraz nebol zaznamenaný na žiadnom inom 

pohrebisku vekerzugskej kultúry na juhozápadnom Slovensku. Ďalším dôležitým prínosom oboch pohrebísk je aj 

zrealizovaná antropologická analýza prevažnej časti kostrových a niekoľkých žiarových hrobov, ktorej sa podro-

bila takmer polovica všetkých pohrebov. Na základe uvedenej skutočnosti tak chotínske pohrebiská môžeme na-

teraz považovať za jedny z najlepšie antropologicky vyhodnotených lokalít vekerzugskej kultúry celkovo.  

Našim hlavným cieľom bolo pokúsiť sa čo najkomplexnejšie zhodnotiť chotínske pohrebiská z rôznych aspek-

tov a zasadiť ich do širšieho časového a teritoriálneho kontextu halštatskej a včasnej doby laténskej v karpatskom 

regióne. Mnohé výsledky, ku ktorým sme dospeli, najmä čo sa týka pohrebného rítu a jeho sociálnych aspektov, 

ako aj vnútornej chronológie, sú za súčasného stavu bádania problematiky vekerzugskej kultúry takpovediac uni-

kátne, pretože chotínske pohrebiská sú nateraz jedinými pohrebiskami z celého územia rozšírenia vekerzugskej 

kultúry, ktoré boli takto komplexne vyhodnotené. Zistenia pre obe hodnotené pohrebiská sme následne porovnali 

s ďalšími pohrebiskami vekerzugskej kultúry na juhozápadnom Slovensku a vo východnom Maďarsku s cieľom 

zachytiť možné spoločné znaky a tendencie vo vývoji vekerzugskej kultúry či prípadné rozdiely medzi nimi.  

Obe analytické kapitoly venované kultúrno-priestorovej analýze jednotlivých zložiek hrobového inventára 

(drobných predmetov a keramiky) sa stali východiskom na vypracovanie návrhu vnútornej chronológie oboch 

pohrebísk. V hodnotenom súbore nálezov, ktorý sme pre potreby analýzy mali z chotínskych pohrebísk k dispo-

zícii, sme rozlíšili šesť základných funkčných kategórií drobných predmetov – ozdoby tela (ozdoby hlavy, ozdo-

by hrdla, ozdoby horných končatín), súčasti a ozdoby odevu (spony, ihlice, nášivky/aplikácie), toaletné predmety 

(britvy, zrkadlá), militáriá (diaľkové zbrane, bodné zbrane, úderové zbrane, ochranné súčasti výzbroje), konský 

postroj (uzda, súčasti ohlávky, výstroj jazdca), predmety dennej potreby a pracovné nástroje (nože, šidlá, ihly, ka-

menné brúsiky, prasleny). K siedmej kategórii nálezov sme priradili predmety buď polyfunkčného, alebo nejas-

ného funkčného naznačenia (hlinené pečatidlá, duté kostené valcovité predmety, ploché kamenné podložky  

a ďalšie kamenné artefakty). Aj napriek tomu, že typologickú klasifikáciu jednotlivých typov drobných predmetov 

sme vypracovali iba na základe nálezov z chotínskych pohrebísk, všetky kategórie nálezov sme vyhodnotili v kon-

texte nálezísk z celého územia rozšírenia vekerzugskej kultúry s cieľom zachytiť spoločné tendencie a prípadné 

rozdiely v celkovom habite jej materiálnej kultúry. Prevažná väčšina typov drobných predmetov z oboch pohre-

bísk sa vyskytla aj na ostatných pohrebiskách vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku a v severozápad-

nom Rumunsku. Isté rozdiely medzi nimi sú badateľné najmä v ženskom kroji, predovšetkým v ozdobách hlavy 

– záušniciach a v zastúpení spínadiel odevu – spôn. Práve sponám ako jednému z najdôležitejších chronologic-

kých indikátorov sme v práci venovali osobitnú pozornosť. Ich význam spočíva aj v tom, že sú dokladom počet-

ných kontaktov nositeľov vekerzugskej kultúry najmä so západne, juhozápadne a južne ležiacimi susednými 

kultúrnymi oblasťami. Na základe hĺbkovej typologickej a priestorovej analýzy jednotlivých typov drobných  

predmetov, najmä však ozdôb tela a spínadiel odevu môžeme konštatovať značnú blízkosť chotínskych pohrebísk  

s pohrebiskom Tápiószele, ktorá sa prejavuje nielen v celkovej podobnosti materiálnej náplne, ale aj v pohrebnom 

ríte a vnútornom chronologickom vývoji, ktorý je synchrónny s vnútornou chronológiou chotínskych pohrebísk. 

Naopak, značné rozdiely z hľadiska materiálnej kultúry pozorujeme jednak na pohrebisku Szentes-Vekerzug, 

kde okrem iného zaznamenávame v rámci celého územia rozšírenia vekerzugskej kultúry výraznú koncentráciu 

nálezov balkánskeho typu, jednak na pohrebisku Alsótelekes-Dolinka, kde sú početne zastúpené tak najstaršie 
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nálezové celky vekerzugskej kultúry, ako aj mnohé archaické prvky ešte z predchádzajúceho úseku včasnej doby 

železnej.  

Hoci mnohé typy drobných predmetov nepatria v podmienkach vekerzugskej kultúry k chronologicky signifi-

kantným nálezom, ich značný význam spočíva najmä v objasnení charakteru a procesov mechanizmu nadregio-

nálnych kontaktov vekerzugskej kultúry a pomáha tak k pochopeniu procesov, ktoré sa podieľali na formovaní 

jej celkového obrazu. Na formovaní najmä materiálnej náplne vekerzugskej kultúry sa rôznou mierou intenzity 

podieľali pamiatky, ktoré môžeme spájať s východoeurópskym stepným a lesostepným, ako aj so severokaukaz-

ským, príp. zakaukazským prostredím (najmä militáriá tzv. východného typu; niektoré súčasti konských postro-

jov – predovšetkým súčasti ohlávky; niektoré typy toaletných predmetov, ako zrkadlá; predmety nejasnej funkcie, 

pravdepodobne kultové alebo polyfunkčné predmety – „štandardy“; sčasti pravdepodobne aj viaceré keramické 

tvary, vrátane keramiky vyrobenej na kruhu, ako aj rozšírenie nálezov schránok mäkkýšov z rodu Cypraea),  

s územím centrálneho a východného Balkánu (najmä šperk a súčasti odevu – niektoré typy spôn a záveskov), s vý-

chodohalštatským prostredím (šperk a súčasti odevu – najmä náramky, sklenené koráliky a viaceré typy spôn; 

niektoré keramické tvary a typy toaletných predmetov, ako britvy) a pamiatky, ktoré sú charakteristické iba pre 

vekerzugskú kultúru a majú tak miestny charakter (napríklad niektoré typy militárií a súčastí konských postrojov 

– predovšetkým zubadlá typu Szentes-Vekerzug, ako aj šperku – hadovité záušnice a koráliky z keramickej hmoty; 

kostené predmety a predmety z parohoviny, vrátane súčastí rúčok jazdeckých bičíkov a hlinené pečatidlá).  

Keramika tvorí najpočetnejšiu zložku hrobového inventára. Je zastúpená vo väčšine hrobov na oboch hodno-

tených pohrebiskách. K charakteristickým znakom keramického materiálu vekerzugskej kultúry na celom území 

jej rozšírenia patrí spoločný výskyt keramiky vyrobenej na hrnčiarskom kruhu a keramiky zhotovenej v rukách. 

Z technologického hľadiska sme preto v predloženej práci posudzovali zvlášť keramiku vyrobenú v rukách a zvlášť 

keramiku vyrobenú na kruhu. Niektoré tvary sú pre oba výrobné postupy spoločné, niektoré tvary však boli vyrá-

bané iba v rukách, iné iba pomocou hrnčiarskeho kruhu. Hoci typologicko-chronologický vývoj keramiky veker-

zugskej kultúry nie je doposiaľ dostatočne známy, hĺbková analýza keramického súboru z chotínskych pohrebísk 

ukázala jej zásadný význam pre zachytenie vnútorného chronologického vývoja oboch pohrebísk. V hodnotenom 

súbore keramiky vyrobenej v rukách môžeme z hľadiska zastúpenia alebo absencie blízkych alebo vzdialenejších 

analógií vyčleniť štyri základné skupiny nálezov. Značná časť keramických tvarov vykazuje výrazné podobnosti 

s predchádzajúcim úsekom doby halštatskej, presnejšie s keramickým materiálom kalenderberskej skupiny, na 

ktorej lokalitách nachádzame početné analógie k niektorým typom mís (napríklad misy polguľovitého tvaru, misy 

na nôžkach), k veľkým dvojkónickým vázam s plastickými výčnelkami na alebo pod maximálnym vydutím, k ma-

lým dvojkónickým vázam bez výzdoby alebo s výzdobou na maximálnom vydutí v podobe kanelúr či plytkých 

žliabkov, k miniatúrnym nádobám a k väčšine šálok, pre ktorú sú uvedené tvary nádob obzvlášť charakteristické. 

Časť keramických tvarov, ako mnohé typy hrncov (súdkovitého alebo kvetináčovitého tvaru) alebo mís (misy so 

zatiahnutým ústím) je zastúpená v keramickom inventári mnohých kultúr a kultúrnych skupín v karpatsko-dunaj-

skom regióne, kde je ich výskyt spravidla spätý s pretrvávaním istých keramických tradícií zo záveru doby bron-

zovej. Tretiu skupinu nádob tvoria tvary, ktoré sú príznačné pre keramický inventár vekerzugskej kultúry. Uvedené 

zistenie sa týka najmä džbánkov a fliaš. Do štvrtej skupiny zaraďujeme neskorohalštatské tvary nádob, najmä hrnce 

s esovito profilovanou hornou časťou tela, ktoré majú početné analógie na lokalitách nielen z neskorej doby hal-

štatskej, ale aj zo začiatku doby laténskej vo východoalpskej oblasti, najmä v Zadunajsku a v Dolnom Rakúsku. 

Typologicko-chronologická analýza keramiky vyrobenej na kruhu, ktorej väčšina tvarov nemá priame predlohy 

v domácom keramickom materiáli z doby halštatskej, ukázala iba jej obmedzenú vypovedaciu schopnosť z hľa-

diska jej využitia pri vypracovaní vnútornej chronológie oboch hodnotených pohrebísk.  

Na základe detailnej typologicko-chronologickej analýzy jednotlivých typov drobných predmetov a keramiky 

sa nám v rámci chotínskych pohrebísk podarilo chronologicky presnejšie zaradiť až jednu pätinu hrobových celkov. 

Prevažná časť hrobov však obsahovala chronologicky málo výrazný materiál, ktorý nie je vhodný na jemnejšie 

datovanie. Typologická analýza materiálu z oboch pohrebísk zároveň ukázala, že pre chronologické vyhodnotenie  

a zachytenie vnútorného vývoja pohrebísk majú dôležitý význam najmä tie typy nálezov, ktorých ťažisko výskytu 

sa nachádza v susedných kultúrnych regiónoch, kde majú svoj pôvod, predovšetkým v severopontsko-kaukazskej 

oblasti a v prostredí halštatskej kultúry. Predkladaný návrh vnútornej chronológie oboch hodnotených pohrebísk 

je nateraz jediným návrhom, ktorý bol vypracovaný pre jednotlivé pohrebiská vekerzugskej kultúry na celom území 

jej rozšírenia a zatiaľ má iba pracovný charakter s veľkou perspektívou v budúcnosti spresniť datovanie nielen nie-

ktorých ďalších typov drobných predmetov, ale aj keramiky a tým zároveň ešte jemnejšie špecifikovať vnútorný 

chronologický vývoj oboch pohrebísk. Uvedené konštatovanie neumožňuje získané výsledky chronologického 

vývoja na chotínskych pohrebiskách porovnať s ďalšími pohrebiskami vekerzugskej kultúry vo východnom Ma-

ďarsku, ktorých chronologický vývoj ostáva aj naďalej neznámy.  

Vychádzajúc z chronologického zaradenia hrobových celkov, sa nám v rámci oboch hodnotených pohrebísk 

podarilo zachytiť tri vývojové fázy. Prvú vývojovú fázu (fáza I) datujeme do poslednej štvrtiny/záveru 7. a prvej 
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polovice 6. stor. pred Kr. a uvedené datovanie korešponduje s datovaním stupňa HD1. Táto fáza zároveň pred-

stavuje obdobie prechodu medzi východohalštatskou kultúrou a vekerzugskou kultúrou a dôležitý datovací pro-

striedok predstavuje predovšetkým keramika s archaickými prvkami, geneticky spätá s predchádzajúcim úsekom 

doby halštatskej. Druhá vývojová fáza (fáza II) patrí do druhej polovice 6. stor. pred Kr., čo v podmienkach hal-

štatskej kultúry zodpovedá stupňu HD2. Tu sa ako dôležitými chronologickými indikátormi javia drobné predmety, 

a to militáriá, súčasti konských postrojov, niektoré typy šperku a spínadlá odevu. Tretiu vývojovú fázu (fáza III) 

rámcovo datujeme do 5. stor. pred Kr., čo zodpovedá záveru doby halštatskej (stupeň HD3) a začiatku doby la-

ténskej (stupeň LTA) a sprevádza ju objavenie sa prvých kultúrnych prvkov včasnej doby laténskej.  

Zároveň môžeme konštatovať, že obe pohrebiská v Chotíne sú synchrónne a začiatok pochovávania môžeme 

na základe spoľahlivo datovaných hrobových celkov ohraničiť poslednou štvrtinou až záverom 7. stor. pred. Kr. 

Najmladšie hrobové celky z fázy III vykazujú už zreteľné laténske prvky, ale na základe chýbajúcich presnejšie 

datovateľných analógií nie je možné presne ohraničiť záver pochovávania na oboch pohrebiskách. Hroby s latén-

skymi prvkami môžeme datovať len rámcovo do stupňa LTA s ich možným presahom ešte na začiatok stupňa 

LTB.  

Jednou zo základných podmienok detailnej a preukázateľnej analýzy tak pohrebného rítu, výpočtov sociálne-

ho indexu a tým aj rekonštrukcie sociálnej stratifikácie miestnej spoločnosti, ako aj rekonštrukcií krojov je vy-

hodnotenie uvedených javov a prípadné zachytenie istých špecifík nielen vo vzťahu k typu hrobu, ale aj k biolo-

gickému pohlaviu a veku pochovaných jedincov. Keďže antropologickej analýze neboli podrobené všetky hroby 

z oboch hodnotených pohrebísk, bolo potrebné pokúsiť sa pohlavie, príp. vek pochovaných jedincov definovať 

archeologicky na základe hrobového inventára, či iných indícií spätých s niektorými prvkami pohrebného rítu.  

Pri pokuse o definovanie typických mužských a ženských príloh sme dospeli k viacerým zaujímavým zisteniam. 

Na základe existencie či absencie preukázateľnej väzby k určitému pohlaviu či vekovej kategórii pochovaných 

jedincov sme jednotlivé prílohy, ktoré tvorili inventár hrobov na chotínskych pohrebiskách, rozdelili do troch ka-

tegórií. Do prvej patria prílohy s výlučnou väzbou iba na jedno pohlavie – tzv. typické ženské a mužské atribúty 

hrobového inventára, ktoré v archeologickom materiáli umožňujú jednoznačnú identifikáciu pohlavia, príp. aj veku 

pochovaného jedinca, a to často dokonca aj bez prítomnosti ďalších sprievodných nálezov (u mužov zbrane a kon-

ský postroj, u žien praslen, hlinené pečatidlá a ploché kamenné podložky). Druhú skupinu príloh tvoria nálezy, síce 

poukazujúce na zmiešaný výskyt v hroboch oboch pohlaví, príp. aj dospelých a nedospelých jedincov, ale tieto boli 

aj naďalej preferované iba jedným z pohlaví. Pomerne jednoznačné určenie pohlavia a veku pochovaných osôb na 

základe takýchto príloh je však možné iba so zreteľom na ich sprievodný inventár. Do tretej skupiny zaraďujeme 

prílohy bez väzby na pohlavie či vek pochovaných osôb, ktoré tak neumožňujú vyjadriť sa k možnému pohlaviu, 

príp. veku jedincov. Kým militáriá a konský postroj môžeme považovať za jednoznačný mužský atribút, tak šperk  

a súčasti odevu poukazujú na zmiešaný výskyt, pretože ich nosili nielen ženy, ale aj muži či jedinci vo  veku 

infans a juvenis. Ozdoby tela však môžu byť pomerne signifikantným ukazovateľom pohlavia či veku jedinca v prí-

pade, ak si ich všímame vo vzťahu k ich počtu a spoluvýskytu s ďalšími typmi šperku. Z iných kategórií nálezov, 

presnejšie pracovných nástrojov, predmetov bez bližšieho funkčného naznačenia a toaletných predmetov môže-

me za jednoznačný atribút iba jedného z pohlaví, v danom prípade dospelých žien, pokladať praslen, hlinené  

pečatidlo, dutý kostený valcovitý predmet – schránku na uchovávanie kozmetických prípravkov, plochú kamennú 

podložku a bimetalické zrkadlo s bočnou rúčkou a u mužov sa uvedené týka iba kamenných brúsikov so záves-

ným otvorom a dvojdielnych britiev. Železné nože opäť vykazujú zmiešaný výskyt s výraznejšou väzbou na  

hroby dospelých mužov. V ich prípade platia tie isté konštatovania, ako pri šperku a spínadlách odevu. Keramika 

v podmienkach oboch pohrebísk nevykazuje, s výnimkou miniatúrnych nádob, žiadnu výraznú väzbu na pohlavie 

alebo vek pochovaných jedincov, hoci pri niektorých keramických tvaroch zaznamenávame ich isté preferovanie 

jedným z pohlaví. Ak sa však keramické nádoby vyskytli v hrobe bez ďalšieho sprievodného kovového či z iného 

materiálu vyrobeného inventára – drobných predmetov, archeologicky určiť pohlavie pochovaného jedinca je prak-

ticky nemožné.  

Osobitnú pozornosť sme venovali aj hrobom detí a mladistvých. Keďže pre jedincov vo veku infans a juvenis 

nie je možné v podmienkach chotínskych pohrebísk vyčleniť jednoznačné, len pre túto vekovú kategóriu typické 

archeologické atribúty – prílohy, možno takýchto jedincov spoľahlivo identifikovať spravidla len na základe antro-

pologických metód. Typy nálezov, z ktorých pozostávala ich hrobová výbava, sú doložené aj v hroboch dospelých 

mužov a žien. Môžeme tak konštatovať, že z hľadiska charakteru inventára sa hroby jedincov predovšetkým vo 

veku infans neodlišovali od hrobov dospelých osôb. Možné rozdiely v pohlaví detí či mladistvých demonštrujú 

výlučne pracovné nástroje – prasleny, nože a sporadicky aj kamenné brúsiky bez závesných otvorov, pretože kroje 

nedospelých jedincov sa svojím zložením medzi sebou nijako neodlišovali a pozostávali spravidla iba z ozdôb 

hrdla, občas doplnených kruhovým šperkom – náramkom či krúžkovou záušnicou. Je tak nepochybné, že pre hroby 

detí a mladistvých z analyzovaných pohrebísk je charakteristická tak minimalizácia, ako aj uniformita v zložení 

hrobovej výbavy, spravidla bez zastúpenia pohlavne špecifických príloh. Zásadné zmeny v zložení hrobového 
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inventára sa ukazujú až u jedincov, ktorých vek podľa určenia antropológa hraničil medzi fázou juvenis a adultus 

(juvenis – adultus), keď sa v mužských hroboch objavujú zbrane a súčasti konských postrojov, ojedinele dokon-

ca vo vzájomnej kombinácii a v hroboch žien sa objavuje garnitúra pracovných nástrojov v podobe praslenov 

a plochých kamenných podložiek a ich kroj pozostával z párovo noseného náramenného šperku a ozdôb hlavy. 

Týchto jedincov tak môžeme považovať už za spoločensky dospelých.  

Porovnanie zistení týkajúcich sa typických ženských a mužských, ako aj detských príloh na chotínskych po-

hrebiskách s niektorými pohrebiskami vo východnom Maďarsku ukázalo v podmienkach vekerzugskej kultúry vý-

razné spoločné tendencie vo výbere príloh hrobového inventára podľa pohlavia a veku pochovaných osôb, najmä 

čo sa týka drobných predmetov – militárií, súčastí konských postrojov, ozdôb tela, súčastí a ozdôb odevu a pred-

metov dennej potreby a zároveň tak potvrdilo správnosť nami uskutočnených archeologických určení pohlavia, 

príp. veku jedincov pochovaných na chotínskych pohrebiskách. Zdá sa, že kým pri zbraniach, konskom postroji, 

súčastiach kroja a pri pracovných nástrojoch v rámci vekerzugskej kultúry existovali v zložení hrobového inven-

tára podľa pohlavia a veku jedinca pravidlá viac-menej všeobecne platné pre celé územie jej rozšírenia, pri výbere 

keramických príloh sa uplatňovali lokálne podmienené zvyklosti a špecifiká miestnych vekerzugských komunít.  

Pri interpretácii zistených rozdielov v zložení hrobového inventára však treba mať na pamäti aj to, že jednot-

livé pravidlá, uplatňujúce sa pri výbere toho-ktorého predmetu, sa v rámci sledovanej kultúry mohli navzájom 

odlišovať nielen regionálne, ale mohli podliehať aj časovým zmenám. Ako ukázali niektoré jemnejšie datované 

hrobové celky z chotínskych pohrebísk, je zrejmé, že celkový charakter inventára hrobu, resp. výber jednotlivých 

príloh, ktoré ho tvorili, bol podmienený tiež chronologicky.  

Okrem mnohých spoločných tendencií v charaktere a v zložení hrobového inventára pozorujeme medzi oboma 

pohrebiskami isté nepatrné rozdiely. V skupine antropologicky určených ženských hrobov odlišnosti zaznamená-

vame najmä pri kruhovom šperku a v absenciu náhrdelníkov z kombinácie troch materiálovo rôznych typov ko-

rálikov, ako aj spoľahlivo doložených železných ihlíc v Chotíne IB. V Chotíne IB nie je na rozdiel od Chotína 

IA nateraz bezpečne doložený výskyt diaľkových zbraní v podobe hrotov šípov v hroboch detí a dospelých žien, 

preto tu diaľkové zbrane môžeme považovať za jednoznačný atribút dospelých mužov. V Chotíne IB pozorujeme  

v hroboch detí a mladistvých jednak úplnú absenciu praslenov, jednak tiež sporadický výskyt kamenných brúsi-

kov bez závesného otvoru. 

Na vtedajšie pomery kvalitný systematický výskum a precízna terénna dokumentácia k obom chotínskym po-

hrebiskám umožnili detailnú klasifikáciu jednotlivých prvkov pohrebného rítu (ako napríklad typy hrobov, spô-

sob uloženia kostrových a kremačných zvyškov, tvar a metrické údaje hrobových jám, vonkajšia a vnútorná úprava 

hrobu), hrobového inventára a spôsobov jeho deponovania v hroboch, ako aj zachytenia niektorých zvláštností 

pohrebného rítu na chotínskych pohrebiskách (umiestnenie hrobov do priestoru vymedzeného žľabom, zámerne 

poškodená a rozbitá keramika a jej deponovanie v hroboch, zvieracie kosti a ich deponovanie v hroboch, dokla-

dy použitia ohňa v pohrebnom ríte, anomálie v ukladaní pochovaných jedincov do hrobov) v takom rozsahu, 

v akom ich nie je možné zachytiť na ostatných pohrebiskách vekerzugskej kultúry na celom území jej rozšírenia. 

Na základe údajov v terénnej dokumentácii sa podarilo na ploche pohrebiska Chotín IA spoľahlivo zachytiť su-

perpozície dvoch, či dokonca troch hrobov nad sebou.  

Pri hodnotení jednotlivých archeologicky postrehnuteľných znakov pohrebného rítu je zrejmé, že tento vo ve-

kerzugskej kultúre nepodliehal prísnym pravidlám, čoho dokladom sú napríklad nielen birituálne pohrebiská  

s rozdielnymi prvkami pohrebného rítu, ale aj určitá nejednotnosť skladby a charakteru hrobovej výbavy v rámci 

jej jednotlivých pohrebísk. Je tak nepochybné, že synkretizmus sa vo vekerzugskej kultúre neprejavoval iba v jej 

materiálnej náplni, ale aj v pohrebnom ríte. Na chotínskych, ale aj na ostatných pohrebiskách vekerzugskej kul-

túry sa stretávame s tzv. fenoménom birituality, keď sa súbežne v rámci jedného pohrebiska počas existencie danej 

kultúry uplatňoval tak kostrový, ako aj žiarový spôsob pochovávania. Pomer počtu kostrových hrobov k žiarovým 

však nie je na jednotlivých pohrebiskách danej kultúry jednotný, pričom na časti z nich zaznamenávame buď iba 

čiastočnú, alebo úplnú biritualitu s približne polovičným podielom oboch spôsobov pochovávania.  

Na chotínskych pohrebiskách sú doložené dva základné typy hrobov, a to hroby kostrové a žiarové, v ktorých 

percentuálnom zastúpení zaznamenávame medzi oboma pohrebiskami iba nevýrazné rozdiely a na základe po-

meru zastúpenia kostrových hrobov k pomeru zastúpenia hrobov žiarových môžeme na oboch pohrebiskách kon-

štatovať čiastočnú biritualitu, ktorá je v podstate príznačná pre drvivú väčšinu pohrebísk vekerzugskej kultúry. 

Za jeden zo špecifických typov hrobov, ktoré sa na oboch pohrebiskách zistili, môžeme považovať birituálne 

hroby, čiže spoločné hroby kostrovo aj žiarovo pochovaných dvoch či viacerých ľudských jedincov. Osobitnú 

kategóriu predstavujú tiež hroby bez zachytených kostrových pozostatkov pochovaných osôb, tzv. symbolické  

hroby – kenotafy. Hoci na oboch pohrebiskách absolútne dominujú hroby s jedným pochovaným jedincom, ne-

zriedka sa tu vyskytli aj hroby s pohrebmi dvoch či viacerých jedincov. K osobitnej kategórii dvojhrobov zaraďu-

jeme aj pohreb ľudského jedinca a spolupochovaného koňa v rámci spoločného hrobu. Takýto typ hrobu, podobne 

ako hroby birituálne, však v podmienkach oboch pohrebísk tvorí iba zanedbateľné percento všetkých hrobov.  
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Na základe vyhodnotenia jednotlivých prvkov pohrebného rítu na chotínskych pohrebiskách môžeme konšta-

tovať, že okrem mnohých spoločných tendencií vo vývoji pohrebného rítu na celom území rozšírenia vekerzug-

skej kultúry, lokality severozápadnej skupiny vekerzugskej kultúry podľa J. Chochorowského vykazujú aj isté 

zvláštnosti, ktoré na pohrebiskách zvyšných dvoch lokálnych skupín buď nezaznamenávame vôbec, alebo iba 

v značne obmedzenej miere. K najdôležitejším odlišnostiam pohrebísk severozápadnej lokálnej skupiny veker-

zugskej kultúry patrí najmä pomerne nejednotný obraz o jednotlivých elementoch pohrebného rítu, predovšet-

kým však rôzne percentuálne zastúpenie oboch typov hrobov v rámci jej jednotlivých pohrebísk. Výskyt hrobov 

s telami koní pozorujeme iba na chotínskych pohrebiskách. Pri úpravách interiérov hrobov sa tu s rôznou mierou 

intenzity uplatňovali oba materiály, tak drevo, ako aj kameň a špecifické úpravy vnútra hrobových jám pomocou 

hlinených konštrukcií sú v podmienkach vekerzugskej kultúry doložené iba v Chotíne IA. Pri urnových hroboch 

bola v Chotíne zistená určitá spojitosť medzi tvarom keramickej urny a pohlavím pochovaného jedinca. Na cho-

tínskych pohrebiskách registrujeme zreteľne vyšší podiel než na ostatných pohrebiskách vo východnom Maďarsku 

jednak žiarových hrobov s kremačnými zvyškami v urne a okolo nej, jednak kostrových hrobov s jedincami po-

chovanými v tzv. kombinovanej polohe. Podiel symbolických hrobov je na chotínskych pohrebiskách, najmä 

však v Chotíne IB, zreteľne vyšší než na väčšine pohrebísk vekerzugskej kultúry. Nateraz iba v Chotíne IA sú 

spoľahlivo doložené nielen samostatné žiaroviská, umiestnené na ploche pohrebiska medzi jednotlivými hrobmi, 

ale aj zámerne nad jamami kostrových hrobov situované objekty s prepáleným zásypom s uhlíkmi rovnako vo 

funkcii žiarovísk. Pre severozápadnú skupinu vekerzugskej kultúry je tiež príznačný nanajvýš zriedkavý výskyt 

hrobov umiestnených do priestoru vymedzeného žľabom, ktorých ťažisko výskytu sa, naopak, bezpochyby na-

chádza na pohrebiskách jej severovýchodnej skupiny. Preukázateľné doklady použitia ohňa v pohrebnom ríte  

v rámci vekerzugskej kultúry celkovo nateraz pozorujeme, až na nepatrné výnimky vo východnom Maďarsku, 

iba na pohrebisku Chotín IA.  

Aj napriek uvedeným rozdielom v pohrebnom ríte je zrejmé, že tieto samy osebe nemôžu byť dostatočným 

argumentom pre vyčlenenie jednotlivých lokálnych skupín vekerzugskej kultúry, pretože pri ich definovaní treba 

zohľadniť aj ostatné aspekty, ako napríklad materiálnu náplň, sídliskovú štruktúru, sociálny aspekt, rekonštrukcie 

krojov či tendencie vo vzájomných kontaktoch so susednými či územne vzdialenejšími kultúrnymi regiónmi.  

Okrem mnohých spoločných prejavov a tendencií vo vývoji pohrebného rítu (čiastočná biritualita; približne 

rovnaké percentuálne zastúpenie birituálnych hrobov, hrobov s pohrebmi dvoch či viacerých jedincov a hrobov  

s osamoteným telom koňa; pri žiarových hroboch takmer výlučný výskyt jám kruhového pôdorysu; takmer rov-

naké percentuálne zastúpenie žiarových hrobov tak bez inventára, ako aj len s keramickým inventárom; skrčená 

poloha na boku ako najfrekventovanejší spôsob uloženia pochovaných jedincov; identický percentuálny podiel 

kostrových hrobov bez inventára, ako aj hrobov s dokladmi mäsitých prídavkov), pozorujeme medzi oboma  

hodnotenými pohrebiskami isté rozdiely. Rozmery žiarových hrobov s kruhovými a oválnymi jamami sú v Cho-

tíne IB v priemere väčšie ako v Chotíne IA. Vnútorné úpravy jám žiarových hrobov sú doložené iba v Chotíne 

IA. Rozdielne percentuálne zastúpenie majú jednotlivé typy žiarových hrobov, z ktorých najfrekventovanejším 

typom na oboch pohrebiskách sú síce žiarové hroby s kremačnými zvyškami pochovaných jedincov voľne roz-

ptýlenými v zásype hrobovej jamy, ale tieto sú v Chotíne IA nasledované urnovými hrobmi a v Chotíne IB, na-

opak, hrobmi so zvyškami kremácie rozsypanými po dne hrobovej jamy. V Chotíne IA sa vyskytli všetky štyri 

varianty urnových hrobov, zatiaľ čo v Chotíne IB je zastúpený iba ich variant II. Rovnaké konštatovanie sa vzťa-

huje aj na hroby s kremačnými zvyškami v urne a okolo nej, pretože v Chotíne IA je tento typ žiarových hrobov 

oveľa variabilnejší ako v Chotíne IB, kde je doložený iba ich variant III. Rozdielne percentuálne zastúpenie je 

príznačné aj pre jednotlivé varianty hrobov s kremačnými zvyškami rozptýlenými v zásype hrobovej jamy, z kto-

rých v Chotíne IA jednoznačne dominuje variant II, kým v Chotíne IB variant I. Počet žiarových hrobov s kera-

mickými prílohami je v Chotíne IA až dvojnásobne vyšší než v Chotíne IB. Dĺžka, šírka a hĺbka jám kostrových 

hrobov dosahuje v Chotíne IB v priemere vyššie hodnoty ako v Chotíne IA. V Chotíne IA za sporadickú z hľadiska 

frekvencie výskytu môžeme označiť obdĺžnikovú formu pôdorysov jám kostrových hrobov, ktorá v Chotíne IB, 

naopak, patrí spolu s oválnou formou k štandardným tvarom. Hoci tvar pôdorysov jám kostrových hrobov na oboch 

pohrebiskách nesúvisel s biologickými parametrami pochovaných jedincov, v prípade rozmerov pozorujeme najmä 

na pohrebisku Chotín IA ich istú previazanosť s vekom zomrelých osôb. Kým nanajvýš zriedkavo zachytené do-

klady úprav hrobových jám drevom boli zaznamenané iba v Chotíne IB, hlinené konštrukcie v interiéroch hrobov 

sa vyskytli iba v Chotíne IA. Podiel kostrových hrobov s jedincami pochovanými vo vystretej polohe na chrbte, 

ako aj hrobov s kombinovanou polohou je v Chotíne IB až štvornásobne nižší než v Chotíne IA. Kostrové hroby 

so zriedkavými spôsobmi uloženia pochovaných jedincov sa vyskytli iba v Chotíne IA. Pre pohrebisko Chotín 

IB je typická absencia kostrových viachrobov a až trojnásobne vyšší percentuálny podiel symbolických hrobov. 

Hroby s osamoteným telom koňa sú síce zastúpené v rámci oboch hodnotených pohrebísk, ale hroby s ľudským 

jedincom a spolupochovaným koňom sú doložené iba v Chotíne IA. Samostatné žiaroviská a objekty – žiarovi-

ská umiestnené nad jamami kostrových hrobov, ako aj doklady použitia ohňa v pohrebnom ríte boli spoľahlivo 
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zistené iba na ploche pohrebiska Chotín IA a iba tu registrujeme superpozície spravidla dvoch a výnimočne až 

troch hrobov nad sebou.  

Nezanedbateľnou je tiež otázka možných východných vplyvov v pohrebnom ríte vekerzugskej kultúry, spätá 

najmä s posúdením fenoménu výskytu hrobov s telom koňa na lokalitách staršej doby železnej vo východokar-

patskom regióne. Ako sa zdá, práve hroby s telom koňa na pohrebiskách vekerzugskej kultúry vykazujú viacej 

podobností s hrobmi koní z „protomeótskych“ a včasnomeótskych pohrebísk na severozápadnom Kaukaze (9. – 

prvá polovica 6. stor. pred Kr.) než s hrobmi s telom koňa z nálezísk v severnom Pričiernomorí synchrónnych  

s vekerzugskou kultúrou. S možnými východnými vplyvmi mohli súvisieť aj niektoré zvláštnosti pohrebného 

rítu, ako umiestnenie hrobov do priestoru vymedzeného priekopou či doklady použitia ohňa.  

Pohrebiská ako jeden zo základných prameňov pre poznanie spoločenskej a sociálnej štruktúry pravekých  

a protohistorických spoločností nám na základe archeologicky zachytiteľných prvkov pohrebného rítu umožňujú 

rekonštruovať vertikálnu štruktúru miestnych spoločností. Pomerne precízne a na značne vysokej odbornej úrovni 

zdokumentované a komplexne preskúmané chotínske pohrebiská s početnými uzatvorenými nálezovými celkami 

nám umožnili realizáciou štatistických výpočtov jednotlivých sociálnych indexov sprostredkovať istý obraz o so-

ciálnom rozvrstvení spoločnosti, ktorá nám obe pohrebiská zanechala. Výpočty jednotlivých sociálnych indexov 

na chotínskych pohrebiskách sa v mnohých aspektoch ukázali ako opodstatnené a výsledky štatistických analýz 

sociálneho aspektu pohrebného rítu priniesli nielen mnohé zaujímavé zistenia k vertikálnej stratifikácii miestnej 

spoločnosti, ale aj zistenia určitých rozdielov medzi oboma pohrebiskami. Použitie konkrétnych metód výpočtu 

jednotlivých sociálnych indexov vždy závisí od charakteru a špecifík materiálu, ktorý máme na účely vyhodno-

tenia k dispozícii, preto na základe výhod a nevýhod jednotlivých metód ako hodnotiacich znakov musíme pri 

ich výbere pristupovať ku každej analyzovanej pohrebiskovej lokalite individuálne. Preukázateľné výsledky pre 

obe pohrebiská priniesli predovšetkým index počet drobných predmetov, čiastkové keramické indexy, index ka-

tegórie nálezov, index materiál a index Socistat – celkový. Indexy rozmanitosti typov a zriedkavosti výskytu typov 

tak drobných predmetov, ako aj keramiky neukázali na oboch pohrebiskách také preukázateľné výsledky týkajúce 

sa korelácie medzi ich dosiahnutými hodnotami a typom hrobu či biologickými parametrami pochovaných jedin-

cov. Nespornou výhodou štatistických výpočtov sociálnych indexov je na rozdiel od subjektívnych zistení so-

ciálnych rozdielov „voľným okom“ archeológa značná objektivita ich výsledkov. Výsledné hodnoty celkového 

sociálneho indexu jednotlivých hrobov z oboch analyzovaných pohrebísk umožnili jedincov pochovaných v týchto 

hroboch následne priradiť k piatim základným skupinám, zodpovedajúcim piatim „sociálnym“ vrstvám miestnej 

vekerzugskej komunity (najbohatšie hroby; vyššia stredná vrstva; priemerne vybavené hroby; jednoducho vyba-

vené hroby; hroby bez inventára). Je však nesporné, že pri zaradení toho-ktorého hrobu do konkrétnej z piatich 

„sociálnych“ skupín nie je možné striktne sa pridržiavať iba hodnoty jeho sociálneho indexu, ale je tu nutné brať 

do úvahy tak celkový charakter hrobového inventára, ako aj  ďalšie hodnotiace znaky, ako napríklad prípadnú 

úpravu a rozmery hrobovej jamy či polohu hrobu na ploche pohrebiska vo vzťahu k  ostatným hrobom. Iba tak 

môžeme získať čo najpresnejší obraz o možnom spoločenskom a sociálnom postavení jednotlivých členov miestnej 

komunity. Jednotlivé „sociálne“ skupiny sa navzájom líšia nielen kvantitatívnym a kvalitatívnym zložením hro-

bového inventára, metrickými údajmi a úpravami hrobových jám či ich polohou v rámci pohrebiska, ale aj svo-

jou početnosťou. Medzi najbohatšími hrobmi na pohrebisku Chotín IA je zastúpených päť mužov a osem žien, 

z nich jedna mohla byť nedospelá, zatiaľ čo v Chotíne IB štyria muži, šesť žien a jedno dieťa. Na základe uvede-

ných zistení je zrejmý vyrovnaný podiel mužov a žien v najvyššej sociálnej vrstve, ktorý tak nepotvrdzuje domi-

nanciu sociálne privilegovaných mužských jedincov. V spoločnostiach, kde sa status získaval a nie dedil, bol tento 

spravidla vyhradený mužským jedincom, a preto nie je nie je prekvapujúce, ak v najvyššej sociálnej vrstve zreteľne 

dominujú práve dospelí muži. Naopak, dokladom dedenia sociálneho statusu môže byť zastúpenie v najvyššej 

sociálnej vrstve hrobov žien a najmä detí. Uvedené kritériá, a to rovnaký počet žien a mužov v skupine najbohatších 

hrobov, ako aj zastúpenie hrobov detí v najvyššej sociálnej skupine v rámci oboch analyzovaných pohrebísk, tak 

potvrdzujú hypotézu o možnej stratifikácii a nie iba rozvrstvení miestnej vekerzugskej spoločnosti. 

Aj napriek značným podobnostiam v materiálnej náplni, v pohrebnom ríte, v zložení hrobovej výbavy vo vzťahu  

k biologickému pohlaviu a veku pochovaných jedincov a v sociálnej stratifikácii medzi oboma chotínskymi po-

hrebiskami sa zdá byť pravdepodobnejšie, že ide o dve samostatné synchrónne pohrebiská vekerzugskej kultúry, 

ktoré boli používané pre viaceré osady v ich okolí a nielen iba pre sídlisko v katastrálnom území Chotína. Isté 

zachytené rozdiely medzi oboma chotínskymi pohrebiskami nie sú podmienené ani kultúrne, ani chronologicky, 

ale iba sociálne.  

Na záver môžeme konštatovať, že nálezový materiál z chotínskych pohrebísk výraznou mierou prispel k osvet-

leniu niektorých špecifických prejavov vekerzugskej kultúry z hľadiska jej materiálnej náplne, pohrebného rítu  

a spoločensko-sociálnej štruktúry miestnych komunít a komplexné vyhodnotenie oboch pohrebísk z uvedených 

aspektov naznačilo, že mnohé podstatné črty materiálnej náplne a pohrebného rítu sú na jednotlivých pohrebis-

kách z celého územia rozšírenia vekerzugskej kultúry viac-menej jednotné a odlišujú sa len v detailoch. Vzhľadom 
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na nepostačujúci súčasný stav bádania k problematike vekerzugskej kultúry, spôsobený chýbajúcim komplexným 

vyhodnotením jej jednotlivých archeologických prejavov a nedostatočným publikovaním prác o väčšine pohre-

biskových a sídliskových lokalít, nie je však nateraz možné jemnejšie špecifikovať možné lokálne podmienené 

zvláštnosti. Niektoré naše závery bude preto treba v budúcnosti verifikovať komplexnou analýzou ďalších po-

hrebísk vekerzugskej kultúry, predovšetkým z východného Maďarska. Zároveň dúfame, že naša publikácia nebude  

v danom ohľade poslednou a jej výsledky významnou mierou podnietia a inšpirujú ďalších domácich a zahra-

ničných bádateľov k bádaniu na poli problematiky vekerzugskej kultúry.  
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Zusammenfassung – Die Gräberfelder der Vekerzug-Kultur  
in Chotín in der Südwestslowakei  

Die Publikation umfasst viele unserer Ergebnisse des systematischen und komplexen Studiums der Problematik der Veker-

zug-Kultur aus den paar letzten Jahren. Obwohl die Forschung über Gräberfelder und Problematik der Vekerzug-Kultur im 

Allgemeinen schon eine beinahe 150-jährige Tradition hat, bleibt das Verständnis vieler kultur-historischen Prozesse, die zur 

Formierung ihres Gesamtbildes geführt haben, wegen der ausbleibenden komplexen Auswertung der Gräberfelder sowie Sied-
lungen weiterhin unklar. 

Die Gräberfelder von Chotín sind bisher die einzigen Grabfundstellen der Vekerzug-Kultur, die komplett untersucht wurden. 

Sie bieten somit die Möglichkeit einer komplexen Auswertung nicht nur einzelner Komponenten des Grabinventars, sondern 

auch des Bestattungsritus und anderer wichtiger Aspekte einschließlich der Rekonstruktionen der Trachten oder der vertikalen 

Struktur der lokalen Gesellschaft und Ausarbeitung deren innerer Chronologie. Von den beiden Gräberfeldern stand uns für 

die Zwecke einer Tiefanalyse ein derartig umfangreiches Fundmaterial zur Verfügung, bestehend aus 443 vollständig oder  

fast vollständig erhaltenen Gefäßen, aus 2753 Kleinfunden und aus zahlreichen Keramikfragmenten, wie es bisher bei kei-

nem anderen Gräberfeld der Vekerzug-Kultur in der Südwestslowakei der Fall war. Ein weiterer wichtiger Beitrag der beiden 

Gräberfelder liegt in der durchgeführten anthropologischen Analyse der meisten Körper- und einiger Brandgräber, wo beinahe 

eine Hälfte aller Bestattungen anthropologisch analysiert wurde. Aufgrund dessen können wir die Chotíner Gräberfelder 

zusammen mit Gräberfeldern von Orosháza-Gyopáros und Szabadszállás-Józan vorerst zu den am besten anthropologisch 
ausgewerteten Fundstellen der Vekerzug-Kultur überhaupt zuordnen. 

Das Hauptziel der Arbeit war, eine möglichst komplexe Auswertung der Chotíner Gräberfelder aus verschiedenen Aspek-

ten zu versuchen und sie in einen breiteren chronologischen und territorialen Kontext der Hallstatt- und Frühlatènezeit in der 

Karpatenregion einzusetzen.437 Viele Ergebnisse, zu denen wir gekommen sind, vor allem im Zusammenhang mit dem Be-

stattungsritus und seinen sozialen Aspekten sowie mit innerer Chronologie, sind unter heutigem Stand der Forschung über 

die Problematik der Vekerzug-Kultur sozusagen einmalig, da die Chotíner Gräberfelder bisher die einzigen im ganzen Ver-

breitungsgebiet der Vekerzug-Kultur sind, die so komplex ausgewertet wurden. Die Feststellungen von den beiden Gräber-

feldern wurden anschließend mit anderen Gräberfeldern der Vekerzug-Kultur in der Südwestslowakei und in Ostungarn 

verglichen, um eventuelle gemeinsame Züge und Entwicklungstendenzen oder Unterschiede zwischen ihnen zu erfassen. 

Die beiden analytischen Kapitel über die kulturräumliche Analyse einzelner Komponenten des Grabinventars (der Klein-

funde und der Keramik) wurden zum Ausgangspunkt bei der Ausarbeitung des Entwurfs einer inneren Chronologie der beiden 

Gräberfelder. In dem zu auswertenden Fundverband aus den Chotíner Gräberfelder, der uns für die Zwecke der Analyse zur 
Verfügung stand, unterschieden wir sechs grundlegende Funktionskategorien der Kleinfunde: 

–  Körperschmuck: Kopf- und Haarschmuck (Haar- und Schläfenringe), Hals- und Brustschmuck (Halsring, Halsketten 

und ihre Bestandteile, Anhänger) und Armschmuck (Armringe und Armbände, Fingerringe), 

–  Gewandzier und -zubehör: Fibeln, Nadeln, Kleiderbesatz/Aplikationen und sonstiges, 

–  Toilettebestecke: Spiegel, Rasiermesser, 

–  Militaria: Fernwaffen (Pfeilspitzen und Köcherbeschläge), Stichwaffen (Lanzen- und Speerspitzen; Dolche, Streitmesser 

und Ortbänder), Hiebwaffen (eiserne Streitäxte) und Schutzwaffen (Bestandteile von Schuppenpanzer), 

–  Pferdegeschirr: Zaumzeug (Trensen), Halfterzubehör (Faleren, Zierscheiben und sonstiges) und Reiterausrüstung (Reit-

peitschen),  
–  Geräte: Messer, Pfrieme, Nähnadeln, Schleifsteine und Spinnwirtel.  

Der siebten Fundkategorie haben wir entweder mehrfunktionelle Gegenstände oder Gegenstände von unklarer Funktion 

zugeordnet (Tonstempel, zylindrische Knochengegenstände, Steinplatten und andere Steinartefakte). Obwohl die typologische 

Klassifikation einzelner Typen der Kleingegenstände nur anhand der Funde aus den Chotíner Gräberfeldern ausgearbeitet  

wurde, bewertete man alle Fundkategorien im Kontext der Fundstellen aus dem ganzen Verbreitungsgebiet der Vekerzug-

Kultur, um gemeinsame Tendenzen und eventuelle Unterschiede in der Gesamtgestaltung der Sachkultur zu erfassen. Die  

meisten Typen der Kleinfunde aus den beiden Gräberfeldern sind ebenfalls auf anderen Gräberfeldern der Vekerzug-Kultur 

in Ostungarn und Nordwestrumänien vorgekommen. Gewisse Unterschiede zwischen ihnen lassen sich vor allem in der 

Frauentracht beobachten, namentlich in Kopfschmuck – Schläfenringen und in Vertretung der Fibeln. Es waren gerade die 

Fibeln als einer der wichtigsten chronologischen Indikatoren, denen in der Arbeit besondere Aufmerksamkeit geschenkt 

wurde. Die Bedeutung der Fibeln liegt auch darin, dass sie einen Beleg für zahlreiche Kontakte der Träger der Vekerzug-Kultur 

                                                                 
437 Die beiden Gräberfelder wurden zwar von M. Dušek (1966) in Form eines Katalogs monographisch publiziert, diese 

Publikation kann jedoch für eine zuverlässige Analyse nicht verwendet werden. Aufgrund zahlreicher Diskrepanzen und 
Ungenauigkeiten zwischen dem Katalog und der Grabungsdokumentation waren wir gezwungen, einen neuen Katalog der 
Chotíner Gräberfelder zu erstellen, der einzelne Teil unserer Monographie bildet. 
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vor allem zu den westlich, südwestlich und südlich liegenden benachbarten Kulturgebieten repräsentieren. Anhand einer 

gründlichen typologischen und räumlichen Analyse einzelner Typen der Kleinfunde können wir auf eine ziemlich große 

Verwandtheit der Gräberfelder in Chotín mit dem Gräberfeld in Tápiószele schließen. Diese widerspiegelt sich nicht nur 

in allgemeiner Ähnlichkeit des Fundmaterials, sondern auch im Bestattungsritus und in innerer chronologischer Entwicklung, 

die mit der inneren Chronologie der Chotíner Gräberfelder synchron ist. Beträchtliche Unterschiede in der Sachkultur be-

obachten wir dagegen auf dem Gräberfeld von Szentes-Vekerzug, wo wir unter anderem im Rahmen des gesamten Verbrei-

tungsgebietes der Vekerzug-Kultur eine deutliche Konzentration der Funde balkanischen Typs registrieren, und auf dem 

Gräberfeld von Alsótelekes-Dolinka, wo sowohl die ältesten Verbände der Vekerzug-Kultur als auch viele archaische Elemente 
noch aus dem vorangehenden Abschnitt der Früheisenzeit zahlreich vertreten sind. 

Obwohl viele Typen der Kleingegenstände im Bereich der Vekerzug-Kultur als keine chronologisch signifikanten Funde 

betrachtet werden, liegt deren Bedeutung vor allem in Erläuterung des Charakters und Mechanismus der überregionalen Kontak-

te der Vekerzug-Kultur. Sie helfen ebenfalls die Prozesse zu verstehen, die sich an der Formierung des Gesamtbildes dieser 

Kultur beteiligt haben. An Herausbildung vor allem des materiellen Inhalts der Vekerzug-Kultur beteiligten sich mit ver-

schieden großer Intensität die Denkmäler, die wir mit dem osteuropäischen Steppen- und Waldsteppen- sowie dem nord- bzw. 

transkaukasischen Bereich (insbesondere Waffen von sog. östlichem Typ; einige Pferdegeschirrteile – vor allem Halfterzubehör; 

einige Typen der Toilettebestecke wie Spiegel; Gegenstände von unklarer Funktion, wahrscheinlich kultische oder mehrfun-

ktionelle Gegenstände – Stangenaufsätze; teilweise wahrscheinlich auch mehrere Keramikformen, einschließlich Drehschei-

benkeramik; wie auch Ausbreitung der Kaurischnecken), mit dem Gebiet des Zentral- und  Ostbalkans (vor allem Schmuck und 

Gewandschließen – einige Typen der Fibeln und Metallanhänger) oder mit östlichem Hallstattbereich (Schmuck und Ge-

wandschließen – besonders Armringe, Glasperlen und mehrere Typen der Fibeln; einige Keramikformen und  Rasiermesser) in 

Zusammenhang bringen können, aber auch diejenigen Denkmäler, die nur für die Vekerzug-Kultur charakteristisch sind und 

einen lokalen Charakter haben (zum Beispiel einige Typen der Waffen und des Pferdegeschirres – vor allem Streitmesser und 

Trensen vom Typ Szentes-Vekerzug, wie auch des Schmuckes – schlangenförmige Schläfenringe und Tonperlen; Knochen- 

oder Geweihgegenstände, einschließlich der Griffteile von Reitpeitschen und Tonstempel). Einige Waffenkategorien von sog. 

östlichem Typ wie zum Beispiel die Pfeilspitzen, die in der Vekerzug-Kultur verbreitet waren, hindeuten auf eine neue Tradition 

in Herstellung dieser Kategorie von Funden im Karpatenbecken und zusammen mit anderen Funden repräsentieren sie einen 

wichtigen Indikator der Flexibilität der Träger der Vekerzug-Kultur in Adaptation und Umwandlung der Gegenstände von 
östlichem Typ zu lokalen Formen.  

Keramik bildet die zahlreichste Komponente des Grabinventars. Vertreten ist sie in den meisten Gräbern auf den beiden 

bewerteten Gräberfeldern. Zu typischen Merkmalen des keramischen Fundgutes der Vekerzug-Kultur auf ihrem ganzen Ver-

breitungsgebiet zählt das gemeinsame Vorkommen der Drehscheibenware und der handgemachten Keramik. Aus technolo-

gischer Sicht haben wir in der vorliegenden Arbeit diese zwei Kategorien deswegen getrennt bewertet. Einige Formen sind 

den beiden Herstellungsverfahren gemeinsam, andere dagegen wurden entweder von Hand geformt oder mit Hilfe einer 

Töpferscheibe hergestellt. Obwohl die typologisch-chronologische Entwicklung von Keramik der Vekerzug-Kultur bisher 

nicht genügend bekannt ist, zeigte die Tiefanalyse des Keramikverbands aus den Chotíner Gräberfeldern ihre wesentliche 

Bedeutung für die Erfassung der inneren chronologischen Entwicklung beider Gräberfelder. In dem bewer teten Verband 

der handgemachten Keramik können wir hinsichtlich der Vertretung oder Absenz naher oder entfernterer Analogien vier  

grundlegende Fundgruppen unterscheiden. Ein beträchtlicher Teil der Keramikformen weist deutliche Ähnlichkeit mit dem 

vorangehenden Abschnitt der Hallstattzeit auf, nämlich mit dem keramischen Fundgut der Kalenderberg-Gruppe, an deren 

Fundstellen wir zahlreiche Analogien zu einigen Schüsselformen (zum Beispiel tiefe halbkugelige Schüsseln oder Fußschüs-

seln), zu großen doppelkonischen Gefäßen mit länglichen Knubben an oder unter dem Bauch, zu kleinen doppelkonischen Gefä-

ßen ohne Verzierung oder mit Kanneluren oder Rillen am Bauch, zu Miniaturgefäßen und zu meisten Tassen finden. Die  

angeführten Keramikformen sind besonders für Kalenderberg-Gruppe charakteristisch. Ein Teil der Keramikformen, wie zum 

Beispiel die vielen Typen der Töpfe (fassförmigen oder konischen) oder Schüsseln (mit eingezogenem Rand), ist im kerami-

schen Inventar vieler Kulturen und Kulturgruppen in der Karpaten-Donau-Region vertreten, wo ihr Vorkommen in der 

Regel mit dem Überdauern gewisser keramischer Traditionen vom Ende der Bronzezeit zusammenhängt. Die dritte Grup-

pe von Gefäßen bilden Formen, die für das keramische Fundgut der Vekerzug-Kultur typisch sind. Diese Feststellung 

betrifft vor allem Krüge und Flaschen. Die vierte Gruppe umfasst späthallstattzeitliche Gefäßformen, vor allem S-profilierte 

Töpfe, mit zahlreichen Analogien an nicht nur späthallstatt-, sondern auch frühlatènezeitlichen Fundstellen im Ostalpenge-

biet, vor allem in Transdanubien und Niederösterreich. Die typologisch-chronologische Analyse der Drehscheibenkeramik, 

deren meisten Formen keine direkten Vorlagen im einheimischen Keramikmaterial der Hallstattzeit finden, hat erwiesen, dass 

sie bezüglich ihrer Anwendung bei Ausarbeitung der inneren Chronologie der beiden bewerteten Gräberfelder nur eine be-
schränkte Aussagekraft besitzt. 

Anhand einer detaillierten typologisch-chronologischen Analyse einzelner Typen der Kleinfunde und Keramik konnten wir 

im Rahmen der Chotíner Gräberfelder sogar ein Fünftel der Gräber chronologisch präziser einordnen. Die meisten Gräber 

enthielten jedoch chronologisch undeutliches Inventar, das für eine feinere Datierung nicht geeignet ist. Die typologische 

Analyse des Materials aus den beiden Gräberfeldern zeigte gleichzeitig, dass für eine chronologische Auswertung und Erfassung 

der inneren Entwicklung der Gräberfelder vor allem diejenigen Fundtypen wichtig sind, deren Vorkommensschwerpunkt in 

den benachbarten Kulturregionen liegt, wo sie herstammen, d. h. vor allem imnordpontisch-kaukasischen Gebiet und im Bereich 

der Hallstattkultur. Der vorliegende Entwurf einer inneren Chronologie der beiden bewerteten Gräberfelder bleibt vorerst 

der einzige, der für die Gräberfelder der Vekerzug-Kultur auf ihrem ganzen Verbreitungsgebiet ausgearbeitet wurde. Er 

hat bisher nur einen vorläufigen Charakter mit großer Perspektive, in der Zukunft die Datierung nicht nur einiger weiterer  

Typen der Kleinfunde, sondern auch Keramik zu präzisieren und damit gleichzeitig die innere chronologische Entwicklung 

der beiden Gräberfelder noch mehr zu verfeinern. Die obenerwähnte Tatsache ermöglicht keinen Vergleich der gewonnenen 

Ergebnisse bezüglich der chronologischen Entwicklung auf den beiden Chotíner Gräberfeldern mit anderen Gräberfeldern 

der Vekerzug-Kultur in Ostungarn, deren chronologische Entwicklung somit weiterhin unbekannt bleibt. 
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Anhand der chronologischen Einordnung der Grabverbände konnten wir im Rahmen der beiden bewerteten Gräberfelder 

drei Entwicklungsphasen unterscheiden. Die erste Entwicklungsphase (Phase I) datieren wir ins letzte Viertel/ans Ende des 7. 

und in die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts v. Chr. und diese Datierung korrespondiert mit derjenigen der Stufe HaD1. Diese 

Phase stellt gleichzeitig die Übergangsperiode zwischen der Osthallstattkultur und der Vekerzug-Kultur dar und ein wichtiges 

Datierungsmittel repräsentiert vor allem die Keramik mit archaischen Zügen, die mit dem vorangehenden Abschnitt der Hall 

stattzeit genetisch verknüpft ist. Die zweite Entwicklungsphase (Phase II) lässt sich in die zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts 

v. Chr. einzuordnen, was im Bereich der Hallstattkultur der Stufe HaD2 entspricht. Hier erweisen sich als wichtige chronolo-

gische Indikatoren die Kleinfunde, vor allem Waffen, Pferdegeschirr, einige Typen von Schmuck und Fibeln. Die dritte Ent-

wicklungsphase (Phase III) datieren wir rahmenhaft ins 5. Jahrhundert v. Chr., was dem Ende der Hallstattzeit (Stufe HaD3) und 

Anfang der Latènezeit (Stufe LtA) entspricht, und sie wird von dem ersten Vorkommen der Kulturelemente der Frühlatènezeit 
begleitet. 

Gleichzeitig können wir konstatieren, dass die beiden Gräberfelder in Chotín synchron sind und den Anfang ihrer Bele-

gungszeit können wir anhand verlässlich datierter Grabkomplexe durch das letzte Viertel bis Ende des 7. Jahrhunderts v. Chr. 

begrenzen. Die jüngsten Grabverbände der Phase III weisen bereits deutliche latènezeitliche Elemente auf, aber wegen der 

Absenz von präziser datierten Analogien kann man das Ende der Belegungszeit auf den beiden Gräberfeldern nicht genau 

bestimmen. Die Gräber mit latènezeitlichen Elementen datieren wir nur grob in die Stufe LtA mit möglichem Übergreifen bis 
zum Anfang der Stufe LtB. 

Eine der Hauptvoraussetzungen für eine detaillierte und beweiskräftige Analyse des Bestattungsritus, die Sozialindexbe-

rechnungen und damit auch die Rekonstruktion sozialer Stratifikation der einheimischen Gesellschaft und der Trachten bildet 

die Auswertung der obengenannten Erscheinungen und eventuelle Erfassung der Spezifika nicht nur im Bezug zu dem Grabtyp, 

sondern auch zum biologischen Geschlecht und Alter der bestatteten Individuen. Da nicht alle Gräber aus den beiden bewer-

teten Gräberfeldern einer anthropologischen Analyse unterzogen wurden, war es notwendig, das Geschlecht bzw. Alter der 

bestatteten Individuen archäologisch zu definieren, und zwar anhand des Grabinventars oder anhand anderer Indizien, die mit 
einigen Elementen des Bestattungsritus verbunden sind. 

Beim Versuch, die typischen männlichen und weiblichen Grabbeigaben zu definieren gelangten wir zu mehreren interes-

santen Feststellungen. Anhand der Existenz oder Absenz einer nachweisbaren Bindung zu konkretem Geschlecht oder zu  

bestimmter Alterskategorie der bestatteten Individuen teilten wir das Inventar der Gräber auf den Chotíner Gräberfeldern in 

drei Kategorien auf. Die erste umfasst Grabbeigaben, die ausschließlich nur an ein Geschlecht gebunden sind – sog. typische 

weibliche und männliche Attribute des Grabinventars, die im archäologischen Fundmaterial eine eindeutige Identifikation des 

Geschlechts bzw. auch des Alters eines Individuums ermöglichen, oft sogar ohne weitere Begleitfunde (bei Männern Waffen 

und Pferdegeschirr, bei Frauen Spinnwirtel, Tonstempel und Steinplatten). Die zweite Gruppe von Grabbeigaben bilden Funde, 

die zwar in Gräbern der beiden Geschlechter bzw. der Erwachsenen sowie Jungendlichen vorkommen, wurden aber weiterhin 

nur von einem der Geschlechter bevorzugt. Eine relativ eindeutige Geschlechts- und Altersbestimmung der bestatteten Indi-

viduen anhand solcher Grabbeigaben ist zwar möglich, jedoch nur mit Rücksicht auf deren Begleitinventar. In die dritte  

Gruppe reihen wir Grabbeigaben ohne Bindung zum Geschlecht oder Alter der bestatteten Individuen ein, die somit keine ge-

naue Bestimmung dieser zwei Indikatoren erlauben. Während wir Waffen und Pferdegeschirr als eindeutig männliche Attri-

bute betrachten können, weisen Schmuck und Trachtteile auf ein gemischtes Vorkommen hin, denn sie wurden sowohl von 

Frauen als auch von Männern oder von infantilen sowie juvenilen Individuen getragen. Als ein relativ signifikanter Indikator 

des Geschlechts oder Alters eines Individuums erweist sich Körperschmuck jedoch in dem Fall, wenn wir ihn im Verhältnis 

zu seiner Menge und dem gemeinsamen Vorkommen mit anderen Schmucktypen betrachten. Die Gruppe von Artefakten aus 

den anderen Fundkategorien, nämlich den Geräten, Gegenständen ohne spezifizierbare Funktion und den Toilettebestecken, 

die wir als eindeutige Attribute von nur einem Geschlecht, im vorliegenden Fall erwachsenen Frauen, betrachten können , 

umfasst Spinnwirtel, Tonstempel, hohle zylindrische Knochengegenstände – Behälter zur Aufbewahrung von kosmetischen 

Mitteln, Steinplatten und Bimetallspiegel mit Seitengriff. Bei den Männern sind es nur Wetzsteine mit Hängeloch und zwei-

teilige Rasiermesser. Eisenmesser weisen wieder ein gemischtes Vorkommen auf, mit deutlicherer Bindung zu den Gräbern 

von erwachsenen Männern. In ihrem Fall gelten dieselben Schlüsse wie beim Schmuck und den Gewandschließen. Keramik 

im Bereich der beiden Gräberfelder, mit der Ausnahme von Miniaturgefäßen, weist keine deutliche Bindung zum Geschlecht 

oder Alter der bestatteten Individuen, obwohl einige der Gefäßformen von einem der Geschlechter gewissermaßen bevorzugt 

wurden. Wenn die Keramikgefäße jedoch ohne weiteres Begleitmaterial (nämlich Kleinfunde) in den Gräbern vorgekommen 

sind, ist die archäologische Geschlechtsbestimmung bei dem bestatteten Individuum praktisch unmöglich. 

Spezielle Aufmerksamkeit wurde auch den Gräbern von Kindern und Jugendlichen geschenkt. Weil es unter Bedingungen 

der Chotíner Gräberfelder nicht möglich ist, für die Individuen im Alter von Infans und Juvenis eindeutige, nur für diese Alters-

kategorie typische archäologische Attribute – Grabbeigaben auszusondern, kann man die jugendlichen Individuen in der Regel 

nur unter Verwendung anthropologischer Methoden zuverlässig identifizieren. Die Fundtypen, aus denen ihre Grabausstattung 

zusammengesetzt war, sind auch in Gräbern erwachsener Männer und Frauen belegt. Wir können also konstatieren, dass sich 

mit Rücksicht auf den Charakter des Grabinventars insbesondere die Kindergräber auf keinerlei Weise von den Erwachsenen-

gräbern unterschieden haben. Eventuelle Geschlechtsunterschiede bei den Kindern oder Jugendlichen sind ausschließlich 

durch Alltagsgegenstände und Werkzeuge – Spinnwirtel, Messer und sporadisch auch Wetzsteine ohne Hängelöcher – aus-

gedrückt. Die Trachtteile bei infantilen und jugendlichen Individuen haben sich nämlich in ihrer Zusammensetzung auf kei-

nerlei Weise voneinander unterschieden und in der Regel bestanden sie nur aus Halsschmuck, der manchmal mit Ringschmuck 

– Arm- oder Schläfenring – vergesellschaftet war. Wir können also konstatieren, dass für die Kinder- und Jugendgräber aus 

den Gräberfeldern in Chotín einerseits Minimalisierung und andererseits Uniformität in der Zusammensetzung der Grabaus-

stattung charakteristisch ist, die in der Regel keine geschlechtspezifische Beigaben enthält. Wesentliche Änderungen in der 

Zusammensetzung des Grabinventars registrierte man erst bei denjenigen Individuen, deren Alter anhand anthropologischer 

Bestimmung an der Grenze zwischen Juvenis und Adultus (Juvenis-Adultus) lag – in Männergräbern erscheinen Waffen und 

Pferdegeschirrteile, in Einzelfällen sogar in gemeinsamer Kombination, und in Frauengräbern ist eine spezifische Kombina-
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tion aus Spinnwirteln und Steinplatten belegt. Die Tracht dieser jungen Frauen bestand aus paarweise getragenem Arm-
schmuck und dem Kopfputz. Diese Individuen können wir bereits als gesellschaftlich erwachsen betrachten. 

Der Vergleich der Feststellungen hinsichtlich der typischen Frauen- und Männer- sowie Kinderbeigaben auf den Chotíner 

Gräberfeldern mit einigen Gräberfeldern in Ostungarn zeigte in Bedingungen der Vekerzug-Kultur deutliche gemeinsame 

Tendenzen in der Auswahl von Grabbeigaben nach Geschlecht und Alter der bestatteten Individuen, vor allem was die Kleinfunde 

betrifft (Waffen, Pferdegeschirrteile, Schmuck, Gewandschließen, Geräte), und bestätigte gleichzeitig auch die Richtigkeit der 

von uns durchgeführten archäologischen Bestimmungen des Geschlechts bzw. Alters der auf den Chotíner Gräberfeldern bestat-

teten Individuen. Bei den Kleinfunden, vor allem bei den Waffen, Pferdegeschirrteilen, Geräten und dem Trachtzubehör, im 

Rahmen der Vekerzug-Kultur scheint es, als würden irgendwelche Regel in der Zusammensetzung des Grabinventars nach 

Geschlecht und Alter der Individuen existieren, die für das ganze Verbreitungsgebiet dieser Kultur mehr oder weniger allgemein 

gültig sind. Bei der Auswahl von keramischen Beigaben sind dagegen lokal bedingte Bräuche und Spezifika der einheimischen 
Vekerzug-Gemeinschaften zur Geltung gekommen. 

Bei der Interpretation der festgestellten Unterschiede in der Zusammensetzung des Grabinventars muss man aber auch da-

ran denken, dass einzelne Regel, die bei der Auswahl des einen oder anderen Gegenstandes angewandt wurden, im Rahmen 

der behandelten Kultur nicht nur regional voneinander abweichen, sondern sich auch im Laufe der Zeit verändern  konnten. Wie 

es einige feiner datierte Grabverbände aus den Chotíner Gräberfeldern klar gezeigt haben, war der Gesamtcharakter des  
Grabinventars bzw. die Auswahl einzelner Grabbeigaben, aus denen er zusammengesetzt war, auch chronologisch bedingt. 

Neben den vielen gemeinsamen Tendenzen im Charakter und in der Zusammensetzung des Grabinventars beobachten wir 

zwischen den beiden Gräberfeldern auch geringe Unterschiede. In der Gruppe der anthropologisch bestimmten Frauengräber 

registrieren wir Unterschiede vor allem beim Ringschmuck und in der Absenz der Halsketten aus drei Typen von Perlen aus 

verschiedenen Materialen sowie der verlässlich belegten Eisennadeln in Chotín IB. In Chotín IB, im Unterschied zu Chotín IA, 

ist das Vorkommen von Fernwaffen in Form von Pfeilspitzen in Kindergräbern und Gräbern erwachsener Frauen bisher nicht 

mit Sicherheit nachgewiesen, deswegen können wir die Fernwaffen hier eindeutig als Attribute erwachsener Männer betrachten. 

In Chotín IB beobachten wir in den Gräbern von Kindern und Jugendlichen sowohl eine komplette Absenz der Spinnwirtel, 

als auch sporadisches Vorkommen von Wetzsteinen ohne Hängeloch. 

Die für damalige Bedingungen sehr qualitätsvolle Ausgrabung und präzise Dokumentation der beiden Chotíner Gräberfelder 

ermöglichte eine detaillierte Klassifikation einzelner Elemente des Bestattungsritus (zum Beispiel die Bestattungsweisen, die 

Art von Deponierung der Skelett- und Brandreste, die Form und Ausmaße der Grabgruben, Grabbau), des Grabinventars 

und der Formen seiner Deponierung in Gräbern sowie Erfassung einiger Besonderheiten des Bestattungsritus (Vorkommen 

der von einem Graben umgrenzten Gräber; absichtlich beschädigte und zerbrochene Keramik und ihre Deponierung in Grä-

bern; Tierknochen und seine Deponierung in Gräbern; Belege für rituallen Brandgebrauch in Bestattungsritus, Unregelmä-

ßigkeiten in der Lage der bestatteten Individuen) auf den Chotíner Gräberfeldern in solch einem Ausmaß, wie es bei den  

anderen Gräberfeldern der Vekerzug-Kultur auf ihrem ganzen Verbreitungsgebiet nicht möglich war. Anhand der Angaben in 

der Grabungsdokumentation konnte man auf der Fläche des Gräberfeldes Chotín IA Superpositionen zweier oder sogar dreier 
Gräber übereinander zuverlässig erfassen. 

Bei der Auswertung einzelner archäologisch erfassbarer Attribute des Bestattungsritus wird ersichtlich, dass der Bestat-

tungsritus der Vekerzug-Kultur keine strengen Regeln befolgt hatte. Dies belegen zum Beispiel nicht nur die birituellen Gräber-

felder mit verschiedenen Elementen des Bestattungsritus, sondern auch gewisse Uneinigkeit in der Zusammensetzung und 

dem Charakter des Grabinventars im Rahmen einzelner Gräberfelder dieser Kultur. Somit ist es zweifellos, dass der Synkre-

tismus im Rahmen der Vekerzug-Kultur nicht nur im materiellen Fundgut, sondern auch im Bestattungsritus zum Ausdruck 

kam. Sowohl auf den Chotíner, als auch auf den anderen Gräberfeldern der Vekerzug-Kultur stoßen wir auf das sogenannte 

Phänomen der Biritualität, wenn im Laufe der Existenz der behandelten Kultur sowohl Körper- als auch Brandbestattung 

parallel innerhalb eines Gräberfeldes vorgekommen sind. Das Verhältnis zwischen den Körper- und Brandgräbern ist jedoch 

auf einzelnen Gräberfeldern nicht einheitlich, denn auf einigen von ihnen registrieren wir entweder nur partielle, oder voll-
ständige Biritualität, wo beide Bestattungsarten durch ungefähr eine Hälfte der Gräber vertreten sind. 

Auf den Chotíner Gräberfeldern sind zwei Bestattungsweisen belegt, und zwar die Körper- und die Brandgräber. In deren 

prozentueller Vertretung beobachten wir nur geringe Unterschiede zwischen den beiden Gräberfeldern und aufgrund des Ver-

hältnisses zwischen den Brand- und Körpergräbern können wir auf den beiden Gräberfeldern eine partielle Biritualität fest-

stellen, die im Grunde für die meisten Gräberfelder der Vekerzug-Kultur kennzeichnend ist. Als einen der spezifischen Grab-

typen, die auf den beiden Gräberfeldern festgestellt wurden, betrachten wir die birituellen Gräber, d. h. gemeinsame Gräber 

von zwei oder mehreren körper- sowie brandbestatteten menschlichen Individuen. Eine spezielle Kategorie repräsentieren 

auch die Gräber ohne erfasste Skelett- oder Brandreste von bestatteten Individuen, die sogenannten symbolischen Gräber  

– Kenotaphe. Obwohl die Gräber mit nur einem bestatteten Individuum auf den beiden Gräberfeldern absolut dominieren, 

sind hier nicht selten auch die Gräber mit Bestattungen von zwei oder mehreren Individuen vorgekommen. Zu einer speziel-

len Kategorie der Doppelgräber ordnen wir die Bestattung eines menschlichen Individuums zusammen mit einem Pferd im 

gemeinsamen Grab. Dieser Grabtyp, ähnlich wie die birituellen Gräber, stellt jedoch in den Bedingungen der beiden Gräberfel-
der nur ein geringes Prozent aller Gräber dar. 

Anhand der Auswertung einzelner Elemente des Bestattungsritus auf den Chotíner Gräberfeldern können wir konstatieren, 

dass neben vielen gemeinsamen Tendenzen in der Entwicklung des Bestattungsritus auf dem ganzen Verbreitungsgebiet der 

Vekerzug-Kultur die Fundstellen der sog. nordwestlichen Gruppe dieser Kultur, nach J. Chochorowski, auch gewisse Beson-

derheiten aufweisen, die auf Gräberfeldern der übrigen zwei lokalen Gruppen entweder gar nicht oder nur in einem ziemlich 

beschränkten Maße beobachtet werden. Zu den wichtigsten Unterschieden der Gräberfelder der nordwestlichen lokalen Gruppe 

der Vekerzug-Kultur gehört vor allem das relativ uneinheitliche Bild über einzelne Elemente des Bestattungsritus, besonders 

aber eine unterschiedliche prozentuelle Vertretung der beiden Bestattungsweisen im Rahmen einzelner Gräberfelder. Das 

Vorkommen der Gräber mit Pferdebestattungen beobachten wir nur auf den Chotíner Gräberfeldern. Bei innerem Grabbau 

sind hier beide Materiale, sowohl Holz als auch Stein, zur Geltung gekommen und spezifische Lehmkonstruktionen innerhalb 
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der Grabgruben sind in den Bedingungen der Vekerzug-Kultur nur in Chotín IA belegt. Bei Urnengräbern wurde in Chotín 

IB ein gewisser Zusammenhang zwischen der Form der keramischen Urne und dem Geschlecht des bestatteten Individuums 

festgestellt. Auf den Chotíner Gräberfeldern registrieren wir einen deutlich höheren Anteil an sowohl Brandgräbern mit in 

und um eine Urne deponierten Brandresten, als auch Körpergräbern mit in einer sog. kombinierten Lage bestatteten Individu-

en, als es auf den anderen Gräberfeldern in Ostungarn der Fall ist. Der Anteil an symbolischen Gräbern ist auf den Chotíner 

Gräberfeldern, besonders aber in Chotín IB, deutlich höher als bei den meisten anderen Gräberfeldern der Vekerzug-Kultur. 

Zuverlässig belegt, vorerst jedoch nur in Chotín IA, sind nicht nur die auf der Fläche des Gräberfeldes zwischen einzelnen 

Gräbern situierten Brandplätze, sondern auch die absichtlich über den Körpergrabgruben platzierten Objekte mit verbrannter 

Füllung voller Holzkohlestücken, die ebenfalls als Brandplätze funktioniert haben. Die nordwestliche Gruppe der Vekerzug-

Kultur zeichnet sich auch durch ein äußerst seltenes Vorkommen der von einem Graben umgrenzten Gräber aus, deren Kon-

zentration sich jedoch zweifellos auf Gräberfeldern der nordöstlichen Gruppe befindet. Nachweisbare Belege für die Nutzung 

von Feuer im Bestattungsritus im Rahmen der Vekerzug-Kultur beobachten wir bisher im Allgemeinen, bis auf einige Aus-
nahmen in Ostungarn (Szentes-Vekerzug), nur auf dem Gräberfeld von Chotín IA. 

Auch trotz der obengenannten Unterschiede im Bestattungsritus ist es ersichtlich, dass diese allein und für sich kein genü-

gendes Argument für die Aussonderung einzelner lokaler Gruppen der Vekerzug-Kultur sein können, denn zu ihrer Definierung 

ist es nötig auch die anderen Aspekte zu berücksichtigen, wie zum Beispiel den materiellen Inhalt, die Siedlungsstruktur, den 

sozialen Aspekt, Rekonstruktionen der Trachten oder Tendenzen der gegenseitigen Kontakte zu den benachbarten oder ent-

fernteren Kulturregionen.  

Neben den vielen gemeinsamen Äußerungen und Tendenzen in der Entwicklung des Bestattungsritus (partielle Biritualität; 

eine ungefähr identische prozentuelle Vertretung der birituellen Gräber, Gräber mit Bestattungen von zwei oder mehreren 

Individuen und derjenigen mit isolierter Pferdebestattung; das beinahe ausschließliche Vorkommen kreisförmiger Grabgru-

ben bei den Brandgräbern; eine fast identische prozentuelle Vertretung der Brandgräber, sowohl ohne Inventar als auch nur 

mit keramischen Beigaben; die gehockte Seitenlage als die frequentierteste Art von Deponierung der bestatteten Individuen; 

ein identischer Prozentsatz der Körpergräber ohne Inventar sowie derjenigen mit Belegen für Fleischbeigaben) beobachten 

wir zwischen den beiden bewerteten Gräberfeldern auch gewisse Unterschiede. Die Ausmaße der Brandgräber mit kreisför-

migen und ovalen Grabgruben sind in Chotín IB im Durchschnitt größer als in Chotín IA. Innere Gestaltung der Brandgrab-

gruben ist nur in Chotín IA belegt. Unterschiedlich ist die prozentuelle Vertretung einzelner Typen der Brandgräber: den 

frequentiertesten Typ auf den beiden Gräberfeldern repräsentieren die Brandschüttungsgräber, in denen die Brandreste in der 

Verfüllung der Grabgrube frei verstreut sind. Diese sind jedoch in Chotín IA von Urnengräbern und in Chotín IB von Brand-

grubengräbern gefolgt. In Chotín IA sind alle vier Varianten der Urnengräber vorgekommen, während in Chotín IB nur deren 

Variante II vertreten ist. Dieselbe Konstatierung bezieht sich auch auf die Gräber mit Brandresten in einer Urne und rund 

herum deponiert, da in Chotín IA dieser Typ der Brandgräber viel variabler ist als in Chotín IB, wo nur deren Variante III 

belegt wurde. Kennzeichnend ist eine unterschiedliche prozentuelle Vertretung auch für einzelne Varianten der Brandschüt-

tungsgräber mit Brandresten in der Verfüllung der Grabgrube verstreut. In Chotín IA dominiert dabei eindeutig die Variante 

II und in Chotín IB die Variante I. Die Zahl der Brandgräber mit keramischen Beigaben ist in Chotín IA zweimal so hoch wie 

in Chotín IB. Die Länge, Breite und Tiefe der Körpergrabgruben erreichen in Chotín IB im Durchschnitt höhere Werte als in 

Chotín IA. Als sporadisch hinsichtlich der Frequenz des Vorkommens bezeichnen wir in Chotín IA die rechteckigen Grund-

risse der Körpergrabgruben, die in Chotín IB dagegen zusammen mit der ovalen Form zum Standard gehören. Obwohl die 

Form der Grundrisse der Körpergräber auf den beiden Gräberfeldern mit biologischen Parametern der bestatteten Individuen 

nicht zusammenhing, beobachten wir im Fall der Ausmaße, vor allem auf dem Gräberfeld von Chotín IA, eine gewisse Ver-

bindung mit dem Alter der Verstorbenen. Während die äußerst selten erfassten Belege für die Ausstattung der Grabgruben 

mit Holz nur in Chotín IB erfasst wurden, sind Lehmkonstruktionen innerhalb der Gräber nur in Chotín IA vorgekommen. 

Der Anteil an Körpergräbern mit Individuen in gestreckter Rückenlage sowie an denjenigen mit einer kombinierten Lage ist 

in Chotín IB bis zu vierfach niedriger als in IA. Körpergräber mit seltenen Deponierungsarten der bestatteten Individuen 

erfasste man nur in Chotín IA. Typisch für das Gräberfeld in Chotín IB sind die Absenz von mehrfachen Körpergräbern und 

ein bis zu dreifach höherer prozentueller Anteil an symbolischen Gräbern. Die Gräber mit isolierter Pferdebestattung sind 

zwar auf den beiden bewerteten Gräberfeldern vertreten, doch diejenigen mit einem menschlichen Individuum und einem 

mitbestatteten Pferd sind nur in Chotín IA belegt. Selbständige Brandplätze und Objekte-Brandplätze über den Körpergrab-

gruben sowie Belege für die Nutzung von Feuer im Bestattungsritus wurden zuverlässig nur auf der Fläche des Gräberfeldes 

in Chotín IA nachgewiesen und nur hier registrieren wir Superpositionen von meistens zwei und ausnahmsweise sogar drei 
Gräbern übereinander. 

Nicht vernachlässigbar ist ebenfalls die Frage der möglichen östlichen Einflüsse im Bestattungsritus der Vekerzug-Kultur, 

die vor allem mit Beurteilung des Phänomens des Vorkommens der Gräber mit Pferdebestattung an Fundstellen der Frühei-

senzeit in der ostkarpatischen Region verbunden ist. Wie es scheint, weisen gerade die Gräber mit Pferdebestattungen auf 

Gräberfeldern der Vekerzug-Kultur mehrere Ähnlichkeiten mit den Pferdegräbern aus „proto-mäotischen“ und frühmäotischen 

Gräberfeldern des Nordwest-Kaukasus (9. Jh. – erste Hälfte des 6. Jhs. v. Chr.) als mit den Pferdegräbern aus Fundstellen im 

nordpontischen Gebiet, die mit der Vekerzug-Kultur synchron sind. Mit möglichen östlichen Einflüssen könnten auch einige 

Besonderheiten des Bestattungsritus zusammengehängt haben, wie zum Beispiel die Situierung der Gräber in einem vom 
Graben  umgrenzten Raum oder Belege für die ritualle Nutzung von Feuer.  

Die Gräberfelder als eine der Hauptquellen für die Erkennung der sozialen und gesellschaftlichen Struktur prähistorischer 

und frühgeschichtlicher Gesellschaften ermöglichen uns, anhand archäologisch erfassbarer Elemente des Bestattungsritus die 

vertikale Struktur lokaler Gesellschaften zu rekonstruieren. Die relativ präzis und fachlich hochwertig dokumentierten und 

komplex untersuchten Gräberfelder in Chotín mit zahlreichen geschlossenen Funden lieferten uns durch statistische Berech-

nungen einzelner Sozialindexe ein Bild über die soziale Schichtung der Gesellschaft, die diese zwei Gräberfelder hinterließ. 

Die Berechnungen einzelner Sozialindexe auf den Chotíner Gräberfeldern zeigten sich in vielen Aspekten als begründet und 

die Ergebnisse statistischer Analysen des sozialen Aspektes des Bestattungsritus brachten nicht nur viele interessante Fest-
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stellungen über die vertikale Stratifikation der lokalen Gesellschaft, sondern auch über gewisse Unterschiede zwischen den 

beiden Gräberfeldern. Die Anwendung von konkreten Methoden der Berechnung einzelner Sozialindexe hängt immer von 

dem Charakter und den Spezifika des Materials ab, das uns für die Auswertung zur Verfügung steht. Deswegen müssen wir 

bei der Auswahl einzelner Methoden für die Rolle der Bewertungsmerkmale anhand deren Vor- und Nachteile jede der analy-

sierten Grabfundstellen individuell beurteilen. Beweiskräftige Ergebnisse für die beiden Gräberfelder ergaben sich vor allem aus 

folgenden Indexen: Index Kleinfundanzahl, partielle Keramikindexe, Klassenindex, Werkstoffindex und Index Socistat – gesamt. 

Indexe Kleinfundpluralität, Kleinfundseltenheit, Keramikpluralität und Keramikseltenheit lieferten auf den beiden Gräberfel-

dern keine beweiskräftigen Ergebnisse hinsichtlich der Korrelation zwischen deren erreichten Werten und dem Grabtyp oder 

den biologischen Parametern der bestatteten Individuen. Ein unbestrittener Vorteil statistischer Sozialindexberechnungen 

liegt, im Gegenteil zu den subjektiven Feststellungen sozialer Unterschiede „mit bloßem Auge“ eines Archäologen, in einer 

ziemlich hohen Objektivität deren Ergebnisse. Die Ergebniswerte des  sozialen Gesamtindexes einzelner Gräber aus den 

beiden analysierten Gräberfeldern machten es möglich, die Individuen aus diesen Gräbern anschließend zu fünf Hauptgrup-

pen zuzuordnen, die den fünf „sozialen“ Schichten der lokalen Vekerzug-Gemeinschaft entsprechen (die reichsten Frauen- 

und Männergräber; die gehobene Mittelklasse; durchschnittlich ausgestattete Gräber; einfach ausgestattete Gräber; beigaben-

lose Bestattungen nach K. C. Rebay). Es ist jedoch unbestreitbar, dass es bei Einordnung des einen oder anderen Grabs in 

eine der fünf „sozialen“ Gruppen nicht möglich ist, sich strikt nur an die Werte seines Sozialindexes zu  halten, sondern 

dass es nötig ist, sowohl den Gesamtcharakter des Grabinventars als auch weitere Bewertungsmerkmale in Betracht zu zie-

hen, zum Beispiel der eventuelle Grabbau und die Ausmaße der Grabgrube oder die Lage des Grabs innerhalb des Gräberfel-

des im Verhältnis zu den anderen Gräbern. Nur so können wir ein genaues Bild über die mögliche gesellschaftliche und 

soziale Stellung einzelner Mitglieder der lokalen Gemeinschaft gewinnen. Einzelne „soziale“ Gruppen unterscheiden sich  

voneinander nicht nur durch die quantitative und qualitative Zusammensetzung des Grabinventars, die metrischen Werte der 

Grabgruben,  den inneren Grabbau oder deren Lage innerhalb des Gräberfeldes, sondern auch durch ihre Häufigkeit. Unter 

den reichsten Gräbern auf dem Gräberfeld in Chotín IA sind fünf Männer und acht Frauen vertreten, eine von ihnen wohl  

jugendlich, während in Chotín IB vier Männer, sechs Frauen und ein Kind identifiziert wurden. Anhand der angeführten 

Feststellungen wird ersichtlich, dass das Verhältnis zwischen Männern und Frauen in der obersten Sozialschicht ausgeglichen 

war und bestätigt nicht die vermutete Dominanz sozial privilegierter männlicher Individuen. In Gesellschaften, wo der Status 

nicht geerbt, sondern erworben wurde, war dieser in der Regel nur auf männliche Individuen beschränkt und deswegen ist es 

keinesfalls überraschend, wenn in der obersten Sozialschicht gerade die erwachsenen Männer deutlich dominieren. Die Frau-

en- und Kindergräber innerhalb dieser Sozialschicht können dagegen einen Beleg für den geerbten Sozialstatus darstellen. 

Die angeführten Kriterien, nämlich die gleiche Anzahl von Frauen und Männern in der Gruppe der reichsten Gräber sowie 

das Vorkommen der Kindergräber in der obersten Sozialschicht im Rahmen der beiden analysierten Gräberfelder, bestätigen 
somit die Hypothese über eine mögliche Stratifikation, und nicht nur Schichtung der lokalen Vekerzug-Gesellschaft. 

Trotz deutlicher Ähnlichkeiten in materiellem Fundgut, dem Bestattungsritus, der Zusammensetzung des Grabinventars 

im Verhältnis zum biologischen Geschlecht und Alter der bestatteten Individuen und in sozialer Stratifikation zwischen den 

beiden Chotíner Gräberfeldern scheint wahrscheinlicher zu sein, dass es sich um zwei selbständige synchrone Gräberfelder 

der Vekerzug-Kultur handelt, die nicht nur von der Siedlung im Katastergebiet von Chotín, sondern von mehreren Dörfern in 

deren Umgebung benutzt wurden. Einige festgestellte Unterschiede zwischen den beiden Chotíner Gräberfeldern sind weder 
kulturell noch chronologisch, sondern nur sozial bedingt. 

Zum Schluss können wir konstatieren, dass das Fundmaterial aus den Gräberfeldern in Chotín in deutlichem Maße zur Er-

läuterung einiger spezifischer Phänomene der Vekerzug-Kultur hinsichtlich deren Materialinhaltes, Bestattungsritus und der 

gesellschaftlich-sozialen Struktur lokaler Gemeinschaften beigetragen hat. Die komplexe Auswertung der beiden Gräberfelder 

aus den obengenannten Aspekten deutete an, dass viele wesentliche Merkmale des Materialinhaltes und Bestattungsritus auf 

einzelnen Gräberfeldern im Rahmen des ganzen Verbreitungsgebietes der Vekerzug-Kultur mehr oder weniger identisch sind 

und nur in Details voneinander abweichen. Mit Rücksicht auf den gegenwärtigen unzureichenden Stand der Forschung über 

die Problematik der Vekerzug-Kultur, der durch die ausbleibende komplexe Auswertung deren einzelner archäologischer 

Äußerungen und unzureichende Publikation der meisten Grab- und Siedlungsfundstellen verursacht wird, ist es jedoch bisher 

nicht möglich, eventuelle lokal bedingte Spezifika feiner zu definieren. Einige unserer Schlüsse sind deswegen in der Zukunft 

durch eine komplexe Analyse weiterer Gräberfelder der Vekerzug-Kultur, vor allem derjenigen aus Ostungarn, zu verifizieren. 

Gleichzeitig hoffen wir, dass die gegebene Publikation in dieser Hinsicht nicht die letzte sein wird und dass ihre Ergebnisse 

weitere einheimische sowie ausländische Forscher in deutlichem Maße zu Forschungen über die Problematik der Vekerzug-
Kultur anregen und inspirieren werden. 
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