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No, de még csak le aim kell hajolni , elég ha egy maga-
sabb pontrdl köгiilnézünk és máris megoeodálhatjuk a rég 
elhunyt névtelen бвök ténykedésének nyomait - a halmokat. 
Megannyi titokzatos épitmény mind a laikus mind a kutató 
számára. 

Csak egy kevés tárgyismeret és megfelel б  képzelet kell  
ahhoz , hogy magunk elé képzelheestik a régieket. Azokat a 
letűnt бвöket akik évszázadokkal, évezredekkel ezelбtt 
errefelé jártak-keltek, békés vagy rombold ezándékkal.E1 
képzelhetjük dket hogyan ifizték az ártér vadjait, lesték 
a zsombékok szárnyasait, meritették hál бikat, vagy futot 
tak, menekültek lélekszakadva hevenyén összekapkodott 
ingбвágaikkal mái vidékek fel', különböz6 csapásoktól, 
ellenségtál, tüztdl, vé ѕztбl, éhinнégtеl szorongatva; 
vagy miként szövögették egyszerű , iratlap történetüket , 
élték bel" regulák és ktil вб  elemi erбk szabályozta pri-
mitiv életüket a békés, nyugodt idбвza]cokban. 

Szűkebb körлyezеtűnk történetének legkorábbi szakaszai 
ma még tele vannak számunkra ismeretlen részletekkel. 
Egész történelmi fejezeteket fed még áttörhetetlen sötét 
ség, noha a problémák megoldásán már ide ѕ  tova száz éve 
serénykednek hol a kutatók, hol azok is akiknek nem ke-
nyere a régészet . A munka azonban olyan nagy és kompli-
kált , hogy nem kell c вodálkozвi ha még ma is a kutatás 
nak legel" , az anyaggyűjtés fázisában vagyunk. 

Komoly hiány az is, hogy Zentán, habár viszonylag szép 
гégé вzeti gyiijtemény létezik és a Tisza melléke mddfe-
lett gazdag régészeti leletekben , nincs állandó régész. 
Ezért nincs pl. még ma sem elvégezve a teljes terepbejá-
rás, az adatok begyű jtése, aminek hiányát lépten- nyomon 
éreznünk kellett mostani munlгs(nlг  folyamán . Az i s szembe-
tünб , hogy az irodalomban fellelhetб  adatok többsége is 
régebbi keletű . Az I. világháborut követen csak kevés 
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kđzlemény, tanulmány foglalkozott a Zenta-vidéki leletek 
kel. Ez a fogyatékosság is a régész hiányában gy đkerezik. 

Itt kiU tájékoztatni a kedves olvaѕбt axrdl, hogy mely 
az a terület amelynek a leleteir бl alább szó lesz. Egy 
régebbi megállapodás alapján a zentai muzeum hatá вkбrébe 
a Tisza jobb partja tartozik az or вzághatártбl Moholig; 
az a ft$ldвáv amely a volt zentai járás területével meg-
egyezik . A bánáti oldalra csak O ѕбka esetében tértünk át 
érthetб  okoknál fogva : a lelőhely Zenta t6szomеzédвágá-
ban van és az ott folyt feltárások a város müvel бdési 
életének kapillári аain keresztül rend szerint éreztették 
hatáeukat. 

Ha a lel бhelyek tárgyalá вánál más esetben is térünk át 
szomвzédos muzeumi területre az analogiak kutatása Ж $z-
ben ez szükségszeruség. A végbement t đгténеlmi eseniбnyek 
értékelé вénél már azonban nagyobb területek, t'jegys'gek 
általánoa  vi  ВzіщаІbа  vagyunk kénytelenek minduntalan 
beilleszteni aprб  kis tđrtéaelmi mozaikkookáinkat.G уi Јtб  
területünk fđldrajzilag nem képez zárt egységet, hanem 
része Vajdaságon kivül annak a f đldrésznеЖ  amelyet Al-
földnek, szélesebb értelemben Bárpát-medencének neveznek. 

A mai napig đ eвzesen 98 régészeti lel бhelynek 	tudtunk 
utána járni.. Elég nagy azám, de biztosan több is 	van, 
csak elkerülte figyelmünket, vagy olyan helyen van publi 
kálva amely nekiinlc nem volt hozzáférhet б . Mu  tгna:c  a-
zonban biztosan nem csak ez lesz egyedüli hibája. Tudá-
sunk fogyatéko вságaitбl eltekintve azonban,legyen ment-
ségünkre az a tény, hogy fejtegeté вeinknek állanddan 
határt szabott az eddig napvilágra hozott régészeti a-
nyagnak mennyisége és dokumentáci бе  értélae amely a mult-
ban a zentai museum régészeti raktárában felhalmozd'dott. 
Boás ѕ zбval : a bemutatott kép sok esetben pillanatnyi 
állapotokat tükröz és nem teljes . Nem is lehet teljes, 
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mivel átfogó , rendszeres ásatásokat eddig keveset vége 
tönk. 

Szólnunk kellene még talán az egyes ezakkife јezésekról/a 
melyek alkalmazását tölünk telhetбea kerültük/: a régé-
вzeti kulturesoport , kulturkir , nép népesség stb. fogal-
márбl, vagy a kulturának és népéletnek azon tertiletear бl 
/zene , tánс , mesék , hitvilág, szertartások , babonák/ ama 
lyekrбl bazonyat б  adatok haján egy szót sem, vagy a hoz-
zánk közelebb eаб  peraбduѕokb бl csak nagyon keveset mond 
hattunk. Бgy ilyen kitérés azonban tulságo вan mesazirs 
vinne bennünket. 

Azt tartjuk, hogy mondanaval бnk nem lenne teljes ha nem 
vázolnánk a Zenta környéki régészeti kutatás történetét. 
Ire: 

Zegels'5 helyen Marsigli gróf nevét kell emliteni. Annak 
a tudós katoвának a nevét aki a XVII. század végén, 	a 
hadi szolgálat mellett mindig módot talált a régé вzeti 
megfigyelésekre is. Sónyvéb бl értestilünlc , hogy pl. vala 

hol Kanizsa környékén egy földvár létezett, amelynek pofi 
tos helyét, sajnos a mai napig sem lehetett megállapita- 
iii. 

Hogy az 1799-ben napvilágra került nagy вzentmaklбsi pá-
ratlan értékű  kincslelet némi nyomot hagyott a korabeli 
polgárság és nép képzeletében azt abból látjuk, hogy Du-
dáв  Gy. adata szerint a bátkai dombot a mult században 
megbolygatták ,"... amennyiben a harmincas években nem-
csak a vármegye , de a királyi helytartó tanéca figyelmét 
is  felkeltette a hir, hogy e halomban több kincs között 
egy ezüst koporsó találtatott volna . A hivatalos investi 
gatio akkor egy ide kiküldött iбi ѕ$ni biztos által nyom 
ban meg is indittatott , de csakhamar kiderült a nagy 
port felvert hir valótlansága." /А  1885 , 364. old./ 
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Ugyancsak Dudásom keresztül tudjuk meg , hogy a 	zentai 
városháeán már 1848 el бtt egy régészeti gyüjtemémy idte-
sett. Itt-ott elejtett megjegyzések alapján ‚rteettlliuk 
aхrбl is, hogy kéѕбbb a gimnázium keretén belül is léte 
нΡitettek régi вéggyüjteméвуt. 

A Milleniumra valб  kéezülбd" évei alatt sorra alakultak 
a történelmi társulatok , indultak folyбiratok és irddtak 
a monográfiák. Zenta körвyékérбl is ebbбl as id бbбl kap-
juk a legtöbb régészeti hint. Nem utol вб  sorban azért 
mert Dudás Gyula, Zeata szülötte, a nagytudáeu történé нΡz 
a kutatd mumkába nem kis hévvel és felkészUltséggel kap-
osolбdott be. бt illeti a dic вбвбg a legel вб , Bácska ré-
gészeti emlékeit ö ввzefoglalб  mü megir"áért is / Dudás 
Gyula , Báos-Bodrog vármegye,régé нΡzeti emlékei. Zenta 
1885/, és 6 a вzerke вztбje az 1896-ban, Zomborban megje-
lent vármegyei monográfiának is. Mellette még egypár buz 
gб  kutat б  nevét kell megemliteni : Todor Branovacki,Érduj 
helyi Menyhért, Dudás Azdordt. 

Az I. világháborut követбen és a II. világháboru alatt 
is tđrténtеk kieérletek álland б  museum létesitésére. So-
moly lépéseket azonban csak a háboru után látni ebben az 
irányban . 1946-ban megalakult a zentai museum mint elő-
feltétele a további kutatásoknak. Amennyire az anyagi 
helyzet és más körülmények megengedték eredményes munka 
folyt, amit a beleltározott régészeti anyag is bizonyit. 

VdgezetUl kbszönetet kell mosdjak L"zl б  Gyula pгofeez-
Bzornak hasznos tanác еaiért, Dr. Trogmayer Ottбmak önzet 
len eegiteégéért , Nagy Sándornak az átengedett felvétele 
kért, valamint Tripolezky Gézának és Erdélyi Istvánnak a 
kik munkámban mindig segitettek de nem utol" sorban a 
Zentai Történelmi Levéltár kutatóinak is akik sohasem 
tagadták meg a szükséges támogatást. 
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бвкбкО н , PAL170LITIкuм  
/1.  sz. e. 600.000-12.000/ 

ami a Tiszavidék бвkбkorát illeti, Enr бpa többi, fбlsg 
hegyvidéki tájaihoz viszonitva ktil еnlsges helyzetben 
van. A ѕ zб  kedvezбtlenebb értelmében. 

Annak ellenére-ugyanis-, hogy bizonyo вaж  vagyunk beati, 
hogy a jégkorszak tartami ►  alatt errefelé is megfordultak, 
éltek emberek, mégeem tudjuk a ma rendelkezésűnkre á116 
régészeti mбdеzerekkel /ásatás utján/ ittlétűknek jelei- 
tékenyebb anyagi bizonyitékát felkutatni ée 	felszinre 
hozni. Általában, véletlen által vezérelt 	szerencs're 
van szűkség , hogy sik vidéken a viszonylag vastag lösz 
rétegekben /sárgafеld/ az áѕkбkori ember : nyomaira akad-
junk. Ezen a vidéken ennél fogva nem folyt és nem is 
folyhatott szisztematikus paleolitkutatás . Zenta környé-
kén például csak egyetlen-egy helyrбl Tresnjevaoról 
/Tetбhegyeв/ ismerünk бskбkori lel бhelyet. 

Éppen ezért ebben a fejezetben , és abban a részben is a-
mikor az átmeneti korról , mezolitikumrбl lesz ezб , elвб-
sorbaa mái, távolabbi területek eredményeire kell majd 
támaszkodnunk és az ottani viszonyokat az általunk tár-
gyalt területre transzponálnunk . Máнrészrбl helyet kell 
biztositanunk az беkбkori  ember  fizikai környezetének vá 
zolására ; az éghajlat , növény- éв  állatvilág rбvid ismer 
tetéaére is. Ez utdbbit annál is inkább szűkségesaek 
tartjuk mert gyakran lehet még ma is hallani /s бt olvas-
ni!/ arrбl a t5bb mint száz éve tévesnek ny ilvánitott 
tételrбl mely szerint az беember még saját szemével lát 
ta a Pannon tenger vizét , és, hogy annak hatalmas viz-
tükrén ringatбzott kezdetleges cѕбnakja is! 
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$ghajlat, növény ée állatvilág 

A harmadkor /Teroiár/ legntol вб  szakaszában lefolyt, ii-
tUft a „хpátmedenoét kitölt б  nn . Pannon tenger. Ez az 
eeemény kb. egy milli б  évvel ezelбtt történt. Id6közbe иΡ, 
eddig még kell бen meg nem magyarázott , illetve be nem 
bizonyitott okonál fogva a földet körülvev б  levegб  közép 
hбméгвékletének értéke oly mértékben a mai átlag értéke 
alá sUlyedt, hogy bekövetkezett az un. jégkorszak, a geo 
lбgiai negyedkor /quartár/ elвб  része . Ezt a korszakot 
még pleisztoo'unek és dilluviumnвk is szokták nevezni. 
бriási változásokat hozott a földre . Eurбpát észak fel бl 
hatalmas ő ввzefűggб  jégtömegek boritották el amelyeknek 
déli határa /legnagyobb kiterjedéstik idejében / elérte a 
London-Berlin-Varsó és Moszkva vonalát. A sarki jég dé-
lebbi jelenléte befolyással volt az éghajlat , kiivetkezée 
képpen a nđvény- és állatvilág elo вzláвára is. 

Több hidegebb ѕzakaвz követte egymást melegebb idбВzakoЖ  
kal váltakozva . A legtöbb elmélet elfogadja , hogy az ii-
mult 600.000 esztend б  alatt négy eljegesedési szakasz 
és közöttiié három meleg id беzak volt . Az a kb. 100 méter 
vastag földréteg amelyet tudomáуgo ваn 1dsznek nevez 
nek, de amit mi jellegzetes szinénél fogva csak sárga-
földnek hivunk felleg az eljegesedések hideg idószaka a-
latt száraz téгszinen keletkzett mint szélhordta üle-
dék. Amig ez , az egész Alföld alapanyagát képez б  jelenté 
keny réteg formál бdott , gyarapodott , a pillanatnyi f ii-
szinen az élet folyt tovább. Innen van az a sokak számá-
ra érthetetlen jelenség, hogy az érintetlen , mély lösz-
rétegekben is gyakran lehet ktilönböz а  állatmaradványokat 
/csigahéjakat , és nagyobb eml бsök csontjait/ találni, 
vagy ha elég вzereneеések vagyunk , még emberek által hát 
rahagyott nyomokat is. 
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Most az uto1 ѕб ,WÜrmi eljegesedés ideje érdeloгΡl bennünket 
legjobban , mert abban az id бben keletkeztek a lösz leg-
fel вбbb rétegei és azért mert ma még csak ezeknek a rété 
geknek tanulmányozása lehetséges /téglagyári profilok/. 
Ez a fel ѕ~paleolitikum kora, a mai értelemben vett ember, 
a Homo sapiens idбвzaka. 

A fel вбpaleolitiknm idejében megközelitdleg a kővetkezб  
éghajlati és biológiai viszonyok uralkodtak : jég boritot 
ta Skandináviát , Angliát , Irorвzágot és az Alpokat. Jég 
alatt volt Németország és Le ххgyelorѕzág északi része, 
valamint a Szovjetunió európai felének nagyobb része. Az 
ettбl délre elterül б  földsáv fátlan tundravidék volt, mé 
lyen átfagyott talaj jal . Ezt követte dél felé a f еzypб- 
erdбk keskeny öve, majd ettбl még délebbre f eвубvel ve-
gyes lomberdбk . A Sárpát-medence beleesett a fa-övezetbe 
és ugyanakkor a,tundra-övezetbe is. Vidékünkön kontinen-
télis éghajlat uralkodott kb. -llo C januári és +10o C 
juliusi középhdmérséklettel z. 

Tiriu'szitisin, a fentebb vázolt éghajlatnak 	megfelel б  
állatvilágot találjuk amely a maitdl lényegesen eltért. 
Fo вΡ2ilis csontleleteink nem különösen számosak és nem is 
változatosak , de megtaláljuk közöttük a hideg éghajlat 
legjellemzdbb képvieeldit . Igy a wiirmi eljegesedés vezér 
fajának, a mammut /Mammuthus primigenius/ csontmaradvá- 
nyait , 	 és a tarándszarvas /Rangifer taraadus/ 
foezilie csontjait ii. 	A zentai muzeumban бr- 
zött köуiletek legnagyobb része a Ti вzáb6l; 	még- 
hozzá két "csontbányából " származik. Az egyik 	Kanizsa 
felett van a másik pedig Adorjánnál . Mindkét hely f elfe-
dezését a Tiszának köszönhetjük. A folyó sodra mosta ki 
a kanizsai magas partoldalból , a nagy kanyar é s a fürész 
telep kđ zötti szakaszon , azokat a mammutfogakat, lábszár 
csontokat , egész vagy töredékes állkapcsokat amelyek ké-
вбbb az arra ügyköd б  halászok fenékhálóiba akadtak. 
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$ghajlat, nöтénp és állatvilág 
A harmadkor /Teroiár/ legutolid вzakaеzában lefolyt, el-
tUft a gárpátmedenoét kitölt б  un. Pannon tenger. Ez as 
eвemény kb. egy millid évvel eselбtt történt . Idбközben, 
eddig még kellően meg nem magyarázott , illetve be nem 
bizonyított okonál fogva a földet kö гtilveтб  levegб  közép 
hómérвékletének értéke oly mértékber a mai átlag értéke 
alá вülyedt, hogy bekövetkezett az un . jégkorszak, a geo 
lógiai negyedkor /quartár/ elsб  része . Ezt a korszakot 
még pleis $tообnnek és dillu,iumnak is szokták nevezni. 
Óriási változásokat hozott a földre. E иrópát észak fel ől 
hatalmas ö ѕszefügg6 jégtömegek boritották el amelyeknek 
déli határa /legxzagyobb kiterjedéstik idejében / elérte a 
London-Berlin-Yaгаб  és Moszkva vonalát . A sarki jég dé-
lebbi jelenléte befolyással volt az éghajlat, következé! 
képpexi a nđтбny- és állatvilág eloszlására is. 

Több hidegebb szakasz követte egymást melegebb id*5 Вzaltok 
kal váltakozva . A legtđbb elmélet elfogadja , hogy az el-
mult 600.000 e вztendб  alatt négy eljegesedési szakasz 
és közđttfik három meleg idбѕzak volt . Az a kb . 100 méter 
vastag földréteg amelyet tudományi san lásznek nevez 
nek, de amit mi jellegzetes szinénél fogva csak sárga-
földnek hivunk f бleg az eljegesedések hideg id бszaka a-
latt száraz tér вzinen keletkezett mint szélhordta üle-
dék. Amig ez , az egész Alföld alapanyagát képez б  jeleПté 
keny réteg fo хv►álódott , gyarapodott , a pillanatnyi fel- 
szinen as élet folyt tovább . Innen van as a sokak számá-
ra érthetetlen jelenвég , hogy as érintetlen, mély lösz-
rétegekben is gyakran lehet ktilönböz б  állatmaradványokat 
/cвigahéjakat , é s nagyobb emlбвök csontjait/ találni, 
vagy ha elég szerencsé вek vagyunk, még emberek által hát 
rahagyott nyomokat is. 
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Most az utolsd ,Wttrmi eljegesedés ideje érdekel bexmünket 
legjobban , mert abban az id бben keletkeztek a lösz leg-
fel вбbb rétegei és azért mert ma még Csak ezeknek a rété 
geknek tanulmányozása lehetséges /téglagyári profilok/. 
Ez a fels~paleolitikum kora, a mai értelemben vett ember, 
a Homo  sapiens  idбвzaka. 

A felsбpaleolitikum idejében megközelit бleg a következ б  
éghajlati és biológiai viszonyok uralkodtak : jég boritot 
ta Skandináviát , Angliát, Irorezágot és az Alpokat. Jég 
alatt volt Németország és Lengyelország éazaki része, 
valamint a Szovjetцniб  európai felének nagyobb része.  Az  
ettбl délre elteriil ő  földsáv fátlaл  tundravidék volt, mé 
lyen átfagyott talajjal. Ezt követte dél felé a feny б-
erdбk keskeny öve, majd ett бl még délebbre feвубvel ve-
gyes lomberdбk . A %árpát-medence beleesett a fa-övezetbe 
és ugyanakkor a,tundra-övezetbe is. Vidékünkön ko иΡtinen-
tális éghajlat uralkodott kb. -l0o C januári és +10 0  C 
juliusi középhбгбгѕбklettel z. 

Termé ѕzeteвen , a fentebb vázolt éghajlatnak 	megfelel б  
állatvilágot találjuk amely a maitól lényegesen eltért. 
Fo о 2ili в  csontleleteink nem különö вen számosak és nem is 
változatoеak , de megtaláljuk közđ ttak a hideg éghajlat 
legjellemzdbb képvisel óit . Igy a wurmi eljegesedés vezér 
fajának, a mammut /Mammuthus primigeniva/ csontmaradvá- 
nyait , 	 é s a tarándв zarva в  /Rangifer tarandus/ 
foazilis csontjait is. 	A zentai muzeumban бr- 
zött kövületek legnagyobb része a Ti вzábбl; 	még- 
hozzá két " c вontbányábбl " származik . Az egyik 	Kanizsa 
felett van a másik pedig AdorјбПnál. Mindkét hely felfe-
dezését a Tiszának kđszönhetjak . A folyó sodra mosta ki 
a kanizsai magas partoldalból , a nagy kanyar é s a farész 
telep közötti szakaszon , azokat a mammutfogakat , lábszár 
csontokat , egész vagy töredékes állkapcsokat amelyek ké-
ѕбbb az arra agyköd б  halászok fenékhálóiba akadtak. 
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Adorjá гбl , többek között , egy hatalmas mammutagyar gaz-
dagitotta a museum gyüjtemér' t . Azt, hogy id бnként mi-
ért lehet ilyen gбcokat megfigyelni egyenl бre nem tudjuk 
megmagyarázni . Talán tul ѕágosan merész dolog lenne eze-
ketvalamiképpen is a jégkorszaki ember ténykedésével öez 
ezefüggésbe hozni. Jobb ha tart бzkodцnk a magyarázattól. 

A jégkorszak utolsó szakaszának embere é ѕ  
annak kulturáia 

Az бstörténet lényegében a természettörténet folytatása. 
Az ember filogenezise /szerves fejl бdése/ között és a 
kulturális haladás között szoros kapcsolat van. Err61 vi 
légszeme számtalan adat tanuskodik . Minthogy Zenta kör-
nyékén eddig még csak egyetlen-egy helyen állapítottuk 
meg a jégkorszaki ember biztos nyomait , és mert ez is a 
korszak legutolsó szakaszára esik réezletesebben ezzel 
a korszakkal nem foglalkozunk . Szб  nélkül átsiklani raj-
ta azonban nem tartom helубnval биΡak mert a leletek hiá-
nya nem minden esetben jelenti az ember jelenlétének 
hi"уб  t is, hanem inkább az intenziv kutat" elégtelen 
voltát. Ezért hát más lel бhelyek tanuságait vesszük rövi 
den igénybe. 

Em7itettük már, hogy a t đbb százezer évig tartб  jégkor-
szak folyamán az ember álland бan fejl бdött . A legkezdet-
legesebb "állati "fokozattól kezdve a Homo sapiensig бriá 
ai utat tett meg. Olyan utat amely minden tekintetben b~ 

velkedett forradalmi fordulatokban. Kulturális fejl бdése, 

bár párhuzamos volt, nem haladt lépé вben fizikai fejlб-
dé ѕével. A jégkorszak bef ejez б  szakaszában ezért még 
-mai szemmel nézve- mindig elég primitív állapotban lel-
jük. Elбttünk áll egугбв zrбl a fizikailag teljesen kia-
lakult ember, de amely , másrészrбl , gazdasági é s társa-
dalmi fejl бdé еб ne k utján ugyszólván még csak az els ő  
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lépéseket tette meg. Kisebb csoportokba ver бdve élt. Eze 
kit a оеoportokatö ѕѕzetartб  kapcsok pedig amennyire ma 
megáilapithatjuk inkább a külvilággal, környezettel folt' 
tatott állandб  ktizdelem diktálta törvényelbбl tevбdtek 
öваze. Mindennapjaik vadászattal, hаláezattal és gyű jtö-
getéssel teltek ei. Létűk a körжуrezet nyujtotta pillanat 
nyi feltételekt бl függött. Életmбdjиk ennélfogva szoro-
san idomult az állandбan mozgásba levб , /vadászott/ nagy 
vadak vándorlási ritmusához, amely viszont az uralkodб  
idбjáráѕtбl és az évszakoktól függött. Mai 	értelemben 
vett lakhelyek nem voltak . A felfedezett , 	 ugynevezett 
telepek inkább csak amolyan táborhelyek lehettek. 

Ilyen tábor volt valamikor, hozzávet бlegeѕen 15-20.000 
évvel ezel бtt, azon a helyen ahol ma a tet бhegyesi /tre! 
njeváci/ általános iskola uj épülete áll (1). 1968. 
бвzén ott emésztőgödör ágyása közben 4,30 m mélységben é-
gett földet , faszénmaradványokat és aprd ködarabokat lel 
tek. Nem szemet kápráztat б  leletek voltak , igaz, még a 
talált gyenge minбебgü kvarcdarabok sem tekinthet бk szer 
számoknak, mégis igen fontos adat birtokába jutottunk: 
sziikebb kđrnyezetűnk egy jégkorazаki leldhellyel gyarapo 
dott . Képletesen вzбlva ujabb tűt leltünk a szénakazal-
ban. Haвonlб  tűzhelyeket É ѕzakbácѕka területén még Topo-
lyán /6,5 m mélységbe хх/, Moravi оán /7 m/ és Padáron fi-
gyeltek meg. Sajnos ki вérб  leletek , szerszámok nélkül. 
Az 1951-ben Ludaв-Budz ѕákon végzett pтóbaáвatások sorág 
a két évvel korábban kiásott t űzhelyek körül két kovakб-
bбl készitett vakaгб  is elбkerült. A kissé távolabb e вб  
szeged-öthalmi ásatások alkalmával ,.1935-ben , 4,5 m át-
lagmélységben állati csontok társaságában 12 darab kova-
szerszám került el б . A legujabb id őben pedig Madarason 
ásták ki sikeresen a felsбpaleolitiknm emberéиek egy te-
lephelyét , tűzhelyekkel , csontokkal , szerszámokkal. 

A kovakő  volt az бвkor folyamáffi a szerszámok alapanyaga. 
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Ebbбl kéвzitették nagy hozzéérté вael kizárólag pattint" 
utján, már diferenoiálddott munkák elvégzésére a különbö 
zd pengéket , kaparókat, furбkat, árvéвбket és más e ѕzkö-
zöket . A kб  meflett id ővel a csont is kivivta magának 
az бei kézmüvea figyelmét. Más , kevéвbé tartбs anyagok-
ból /f a, bór, rojtokból/ is készülhettek tárgyak, de mi-
vel ezek nem maradhattak ránk, felha вználáвukrбl már 
csak feltételesen beszélhetünk. A fentiekb бl világosan 
létezik, hogyha a régmult id бk emberének életét., kultu-
réjét kivánjuk vizsg'.ini akkor csak az id бt$llб  anyagok-
bбl készült eszközöket tanulmányozhatjuk . Ezeknek alap-
ján sorozhatjuk ugynevez itt k iturákba vagy kulturesopor 
tokba. 

Az elóbb emlitett lel őhelyek közül a két utol ѕб  /Szeged 
és Madaras/ a szerszámleletek alapján az ugynevezett 
keleti-gravetti kultura körébe tartozik. Ami lel őhelye-
ink majdnem minden részletükben megfelelnek a szegedi és 
madarasi lel бhelyeknek, azzal a kivétellel , hogy eszköz-
leleteink ezidáig még nincsenek . Mindamellett a késбi 
gravetti keltura idejébe sorozhatjuk ezeket is. 

Történeti szempontból vizsgálva ezt a 	kulturesoportot 
megállapithatjuk , hogy a Würm eljegesedés utol ѕб  szaka-
szában , mintegy 18 . 000 évvel ezel бtt, kifejezetten konti 
nentálie , hideg klima-viszonyok között , a Duna-Tisza kö-
zén egy valamivel korábban az oro sz szetppékr бl nyugat 
felé tartó faunahullámot követve betelepült népcsoport 
leвzáтmazottai éltek 
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ÁTMENETI кбкOн , MEZOLITIBIIM 
/i . e. kb. 12.000-8000/ 

A megel бzб  hoaszu évezredek folyamán az ember fejl бdéвe 
és kulturális felemelkedése szorosan kapcsolódik a geol ~ 

giai jelenségekhez és geológiai korokhoz . Az бѕkбkor, 
paleolitikum is egy földtani fogalomhoz kót бdik - a jég-
korszak régéhez . Ez a kapcsolat azonban nem öncélu, mert 
a jégkor végét jelent б  éghajlati folyamatok igen nagy 
mértékben megváltoztatták az ‚letk t Іm'вуеЖеt.  Az ujon 
nan el6állt körülmények pedig más irányt szabtak az egye 
temes társadalom és kultura fejl бdé вének. 

A nagy kiterjedésü jégmezdk lassan vi вѕzahuzódtak, össze 
zsugorodtak é s a korábban uralkod б  hideg éghajlatot mele 
gebb váltotta fel. A vi вazavonuló jéggel párhuzamosan h~ 

ditották meg Eurбpa felezinét dél fel ől megfelel б  ѕor-
rendben é szakra haladva a ktilönböz б  tipusu erd бk. Az er-
d đk el đl észak felé huzбdtak a hideg tundrákat , sztep-
péket kedvel б  állatok. 1ket pedig azok a vadászcsoportok 
követték amelyeknek leszármazottai val бѕzinüleg a ma is 
élő  sarkköri népek/pl. eszkimбk/. Ezeknek helyébe nyuga-
ti és délkeleti irányból, még mindig csaknem kizárólag 
halászatból és vadáezatb бl élő , uj embercsoportok szivá-
rogtak be . Haвonl бan az el бttük itt élt csoportokhoz e-
zek sem voltak még tömegesek ; a gyüjtöget б , halász - va-
dász életmбd nem nyujtott elég er бs gazdasбgi . alapot na-
gyobb népesség eltartására. 

Anyagi kulturájukat nézve volt egy közös vonása ezeknek 
az uj csoportoknak . A felsđpaleolitikum folyamán az esz-
közgyártásban kialakult egy tendencia amit mikrolitizáci 
бnak neveziink. Lényege az, hogy az eszkozök méretei ál-
landбan kisebbednek /mikrolit = kicsi kб , görőgül/. Igy 
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adбđik , hogy az átmeneti kбkor eszközei a 	legtöbbször 
2 - 4 cm-nél nem nagyobbak. 

Ezeknek a mikrolitikus kulturáknak hordoz бit Bözépeurбpá 
ban eddig még nem lehetett behatóbban tanulmn' цуozni mert 
eеzközeiket viszonylag kevés helyen találták meg. Vajda-
ság területén is csak két lel бhely ismereteѕ5 Az 
egyik /éppen a jelent бseb b/ a Ludas t б  közvetlen közelé-
ben fekszik . Ott szedtek ö ѕѕze az ötvenes évek elején 
egyizerü terepjárás alkalmával a föld f elszinérdl olyan 
apró kovaszilánkokat amelyekr бl kéвбbb kitűnt , hogy az 
átmeneti kбkcr folyamán készültek . A tipikusabb példá-
nyok alakja a trapézra és.a D betűre hasonlit , ez pedig 
az ugynevezett tardenoisien kultura szerszámainak /nyíl-
hegyeinek?/ két legjellemz бbb alakja . A talált eszközök 
száma nem haladja meg a tizet . Elég azonban ahhoz, hogy 
- más adatok figyelembevételével - bizonyosságot nyer-
jünk afelбl , hogy környékünk fel вzine már megállapo 
dott , léт yegében mai formáját viselte , valamint arról is, 
hogy ez a terület в zéleвebb értelemben véve még mindig, 
és állandóan alkalmas volt a megtelepedésre. A Tisza 
melléki lel бhelyek felfedezése csak id б  és szerencse kér 
dése . Hogy az optimizmus mennyire he]yénval б  mi sem bizo 
nyithatja jobban mint az utóbbi évtized legszenzációsabb. 
leletei amelyek Lepenszki Viren , a Vaskapu szorosban lát 
tak napvilágot. Részben azok a leletek is az 	átmeneti 
kбkorba tehet ők. Az azonban még nem teljesen 	világos, 
hogy az Alfölddel milyen kapcsolatban vannak. Ezért nem 
térünk részletesebben ki rájuk. 

Mikđzbeu Középeur6pában még a paleolitikumból 	örökölt 
kulturális és gazdasági hagyomár уok szerint élő  овopor-
tok élnek , valahol a К$zelkeleten óriási jelent бѕбgii vi_v 
mány elsajátitása van folyamatban. Kialakulnak a legels б  
önellátó társadalmak , amelyeknek gazdasági alapja többé 
nem /csak/ a kđrrуezet nyujtotta lehetбвégeken nyugszik 
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hanem uj források kiakиázáвára irányulnak ; áttérnek az 
emberiség továbbfejl6dé ѕének zálogát jelent б  élelmiszeг  
- termelé вrе . A fбldmüvel" bevezetésével párhuzamosan 
folyik az állattartás térh бditáвa is. 

Mindezekr6l azonban a következ б  fejezetben lesz s". 

IIJABB KбKORSZAK - NEOLITIKÚM 
/kb. i. e. 5000 - 2500/ 

Az бѕkornak ebben a szakában már otthonosabbak vagyunk. 
Sokkal biztosabb talajon mozgunk mint a megel б zб  korok-
ban. Nem is csoda , mert a környezetiikt бl viszonylag nagy 

mértékben függetlenitett társadalmak népessége sokkal 
gyorsabban szaporodott, szaporodhatott mint azel'5tt. Ez 
pedig olyan következménnyel járt , hogy jóval gyakoribbak 
ká váltak a telepfilések é s temet бk , amelyeken keresztiil 

azután már lényegesen könвуebb megfejteni a felvet бdб  
problémákat. 

Mindazmellett tény, hogy még nagyon távol vagyunk az esz 
ményit бl. Számtalan feladat vár megoldásra. Jellemzéskép 
pen emlitend б , hogy még a korszak elnevezé еб nek helyénva 
lбѕága is kérdéses /neolitikum/, illet бleg kérdéses az 
amit általában érteni szoktak alatta. A régebbi felo ѕztá 
sok nevezték el "csiszolt k бkorazaknak" az ujabb kбkor-
szakot az '5вkбkorral - paleolitikummal - szemben , amely-
nek folyamán nem nagyon alkalmazták a k8 eszkbzok csiszo 
láвának eljárását . Egy technológiai eljárást, tehát kor-
szak - elválasztó szerepre emeltek fiiggetlenul attól., 
hogy a neolitikumban hasznositott f elfedezések közül nem 
az a felfedezés volt a leglényegesebb . Inkább a gazdaá-
gi é Ѕ  kulturális téren tapasztalható haladás fejezhetné 
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ki a korszak magasabb szirtvonalának e бszeneiáját.Azzal, 
hogy megtanulták önállбan , tudatosan megtermelni azokat 
az élelmezésre alkalmas magvakat , terményeket amelyeket 
előbb csak ötletszerűen gyű jtögettek őВsze; azzal, 
hogy magukhoz szoktattak egyes idomitható állatfajokat 
amelyeket gazdaságosan tudtak használni ./tej, в zбrzet, 
vontató er6/,"láboП  tartositani" a hust a sz űkösebb 
napokra; azzal , hogy letelepült életmódhoz szoktak; az-
zal, hogy megtanulták az agyagedénygyártást , a fa meg-
munkálását é s a teksztilkészités titkait, beláthatatlan 
távlatokat nyitottak az emberi nem fejl бdé еб nek. Termé-
szetesen , mint kés őbb látnđ  fogjuk , ezeknek a viтmányok . 
nak felhesználása nem történt a föld minden pontján''' 
egy id őben és sematikusan . Fokozatosan, a régi tapaszta 
latokkal párosítva a lehet ő  legcélszerűbben alkalmazták 
az ujat s használták ki a helyi lehet бвégeket . Nem két-
séges , hogy az olyan terkietekexi ahol gazdag vadállo-
mány állt rendelkezésükre ott továbbra is jelents sze-
repet töltött be a vadászat a közösségek ellátásában. 
A Vajdaság és az Alf đld vizben b б  területein pedig min-
dig jelentбs állatállománnyal kell számolnunk. 

Ezek szerint hiába keresnénk itt nálunk az árnyékszer ű  
hasoйІбѕágokat a neolitikum b őlcsбjében , a Közelkeleten 
egzisztalt műveltségekkel . pedig a növénytermelés és 
állattenyésztés ismerete onnan terjedt el lassu hullá-
mokban Eцrбpa lö ѕazel borított tájain. A buza vadon ter 
mő  ősei feltehetden nem fordultak el ő  a Balkán központi 
részeitdl északabbra . нΡasonl б  elemeket mutat a háziasi- 
tott állatfajták /juh, kecske, sertés, 	szarvasmarha/ 
terjedési iránya i аб 	Kivételt csak az eb esetében 
és a lappoknál még ms is űzött 	rénszarvastartásnál 
látunk. Az eb több helyen váltott át, a 	rénszarvas 
"háziasitáea" csak északon történhetett. 

Sohasem fogjuk pontosan megtudni, hogy kiknek köszönhet 
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jtik az uj kultura terjesztését . Sok hipotézis van forga 
lomban . Köziiltik csak egyet, Gordon Childe feltevését em-
litem. Ezt tartom a legelfogadhatóbbnak . Szerinte néhány 
vándorló galád az errefelé talált vadászcsaládokkal e-

gyüttesen törte fel a szűztalajt Ezen korai föld-
müve вeknek gyors terjedését elбеegitette az a tény, hogy 
a mtivelés alá fogott f đldteriiletek trágyázás hiján hamar 
kimeriiltek . Azokat egy bizonyos idő  /2 - 3 év/ után el-
hagyták és távolabb fekvб  friss parcellákat vettek mUve-
lés alá . Eképpen népesedtek be addig lakatlan , a kiindu-
lбpoдtt бl távol e8(5 területek is és ily módon jutott el 
a Vardar-Morava völgyén kere ѕzttil a Tisza vidékére az uj 
kultura elsó hulláána is. Ezek a korai csoportok szabály 
szerint a folyóvбlgyek irányát követték . dб  szolgálatot 
nynjtottak azok a tá јбkozбdáв nál, közleloedéеnél és nem 
utolsó sorban az élelemazeгzésnél is. 

4'  A Кöтö в  - Starвevo kulturesoport 
Legjellemzőbb előfordulási helyeikr бl nevezték el ezt a 
kulturesoportot amelyik a neolitikus kultun'ák köztii, az 
id6sz, elбtti 6 . évezredben els őnek jelentkezik a Kárpát 
-medence délkeleti részében. A Dunához közelebb e вб  vidé 
kikre inkább a Star сevo kultura, rig a  Tie  zavidбkre a 
Körös kultura a jellemz б . Ennek a két kultuгának találko 
zápi vonala valahol Becse és Ada környékén huz бdik. Saj-
nos ezt rég pontosan nem tudjuk meghatározni mert nem 
rendelkeztük elegend ő  adattal. Kevés volt az ásatás. Ez-
zel szemben annál nagyobb méretű  volt mindenkoron a tudo 
mányos adatok, régészeti leletek , nitikinosek pu вztitása . 
Elвб  sorban Ada környékén , ahol nagyon érdekes módon az 
ujabb kбkorazaktбl kezdve majdnem minden kulturális és 
történelmi ' korszak emlékei megtalálhatók , de ahol már a 
malt század második felét ől kezdve intenziv téglaégeté е  
és fđldkitermeléв  folyik . Sajnálatos véletlen folytán a 
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fđld kitermeléвe általában éppen azokon a helyeken folyt 
éв  folyik ma is, ahol valaha az бвi települések , temetбk 
voltak. 

Tanulságo в  adatokat találunk erre nézve az Arohaeol бgil~i 
Érteвit б  1908. évfolyamának 363. oldalán . Mбra Ferenc, 
á szegedi muzeum akkori régésze вzámol be kiküldetéséгбl. 
Egy helyen igy ir : "... oktбbeг  1-én leutaztam Adára ѕ  
három napot töltöttem ott ré вzint.a lelбhelyek tanulmá-
nyozáeával , részint prбbaásatásokkal . A rendszeres áѕatá 
ѕokrбl 1e keUett mondanunk; valamennyi lel бhely téglave 
rб  telep , a kubikolás бѕzid бben szünetel ѕ  a tulajdono-
sok nem hajlandбk megengedni a föld "Ö в sгΡ etцrkáláвát". 
Azzal vigasztaltak, hogy a földmunkák során ugyis minden 
elбkertil a mi a földben van s most már majd gondja lesz 
arra, hogy munkásaik ha valamire akadnak, kell б  figyelem 
mel bánjanak vele . A mibe kénytelen-kelletlen bele is tö 
rбdtünk , annál inkább, mert az бriáѕi kiterjedésű  telepe 
ken a mi szegényen állam вegélуünkkel sokra ugyse mehet-
tünk volna . Igy legalább másutt tehettünk pr бbát a pén-
zec ѕkénkkel , az adai lel бhelyek kincseit az isteni gond-
vi вelésre bizván, meg Nagy Lajos tanit б  urra." 

A szegedi muzeumból az Els б  világháboru el5tt, M бrát meg 
elе zбen és Móra mellett is id бnként eljárt ellenбгizni 
a tiszamelléki lel бhelyeket Reizner János , illet бleg 
Tömörkény István is. Látogatásaik eredményeir ől, mégha 
röviden is, mindig beszámoltak az Aгchaeol бgisi Értesitб  
füzeteibene Ha ugy adódott meg is vásároltak, đ ssze 
is szedtek tárgyakat , "régiségeket " amelyeket Szegedre 
vittek megбrzé б  сбljáb бl . Mindez azonban nagyon kevés. 
A rendszeres és szigoru ellenбrzés hiánya folytán történ 
hetett meg, hogy a zentai muzeumban Adáról a korai neoli 
tikum csak pár darab cserépedény-töredékkel van képvieel 
ve  (a) .  
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Hasonló a helyzet Zentán is, ahol a tiszai hidf6 közelé- 
ben akadtak két c нeréptöredékre amelyek ebbe a korba so- 
rozhatбk (3). 

Utal" van még egy lelóhelyre , amely kön'yen lehet ujabb 
kбkorszaki , de pontos hovátartoz бѕágát illet бen nem nyi-
latkozhatunk a hiányos leir" miatt és mert a kiásott a-
nyag az idđk folyamán elveszett. Dudás Gyula jelentette 

az Arоhaeolögiai Érte вitó 1885. évfolyamában 9 	,hogy 
felásatta a bátkaí halmot és hogy /szarmata?/ 	cirokon 
kivül egy đskori , agyagedényceerepekben b бvelkedб ,fémtár 
gyakat teljesen nélktilözб  réteget fedezett fel. Amig egy 
szer alkalmunk nem nyilik ásatás utján utánajárni a do-
lognak addig titok marad , hogy a leletek az általunk 
most tárgyalt korai neolitikumba vagy annak második sza-
kaszába tehet đk-e. Abba a szakaszba amelyikbe a cвбkai, 
messzi földön hires leletek is tartoznak (4). 

Egypár cнeréptöredék és egy csiszolt k бbalta 	tđredéke 
.jelzi egy lappang б  telep helyét a felвбhegyi vasutállo-
mástól mintegy 500 méterre északi irályban, egy halom 
tövében (5). 

A további, legközel ..bb eвб  koraneolitikus 	telephelyek 
a Ludas tб  partján sorakoznak. Minthogy a $örđв-éren ke 
reszttil az a vidék évezredeken át közvetlenül a Tisza 
vonzásterületébe tartozott , nem mell őzhetjük az ott szer 
tett tapasztalatok felsorolását. Azért sem mell бzhetjiik 
mert Yajdaѕág legjelent đsebb telephelyeir бl van вz б . 

A tó körlyékén több lel бhely ismeretes, mégis a Budzsák 
van pillanatlyilag a figyelem központjában . 	1965-ben 
folytak ott eredményes ásat ~sok Az eredmények 
tanusága szerint a megásott magas parton, kb. 7000 évvel 

e гΡelбtt szerény telepfilés, falucska állott. Az 50 cm át-
lagmélységü kulturréteg nagyon sok fontos utmutat б  lile- 
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tet és adatot szolgáltatott . Мegállapitást nyert, hogy 
a telep lakói a föld f elszine fölé emelt nagy, téglalap 
-alakra házakban laktak. Ezeket ugy épitették , hogy 116 
вzör a f alaknak kijelölt vonalon , elég aürein egymás 

meflé, er бsebb - 10-15 cm vastag - karókat ástak. A ka-
rбk közé hajlékony vessz бket fontak miután erre a fona-
dékra sarat tapasztottak amely az öевzeе  réseket kitöl-
tötte . A tetőt , ha a Trogmayer Ottó által Ri zke-Ludvá-
ron talált agyagból készitett házmodіІІt vesszük mintá-
nak, karбkb бl két ereszeire szerkesztették . Aztán valб-
szinüleg száraz füvel fedték be , szalmával és esetleg 
bбrökkel is. A nyert bel ő  teret el вimitották és vékony 
réteg sárgafölddel vonták be . Ezt a réteget ledöngölték 
és igy kaptak sima, lakásra alkalmas padlót . Egy - egy 
ilyen házban való ѕzinüleg egy család tanyázott háziálla 
taival együtt /?/. 

A telepen feltárt régészeti anyag nagyjából a többi ko-
raneolitikus telep anyagával megegyez ő  - egy jelenség 
kivételével. Számtalan agyagedé хэ Ρy-töredék; számos na-
gyobbára szépen meg őrzött csontszerszám ; trapéz alaku 

csiszolt kбbalták ; kisebb-nagyobb kovak бből pattintott 
pengék ; agyagból készített nehezékek és ami a többi le 
lбhelyektöl nagyon elüt ő , egy sor föld alatti,égetetlen, 
kékes-szürke agyagból készitett élelem-tároló "hom-
bár"; no meg az ételmaradékokat képvi вelб  rengeteg ál-
latosont került elб . 

Agyagból készitett magtárat találtak egy kés бbbi,tiszai 
telepen Hódmezővásárhely közelében és másutt is, de a-
zok a mi hombárunkra nem hasinlitanak sem forma sem ki 
dolgozás tekintetében . Nyilvánvalóan helyi jelenséggel, 
"találmánnyal " van dolgunk . Olyan találmánnyal amely a 
föld egyenletes hüуö ѕѕégét /évi középh őmérséklet/ hasz-
nálja f el egyes romlandó ételfajták tart б sitására /pör-
nyével bedárzѕоlt szárított hus, madártojások , különbö- 
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яб  növénуmagvaк/. 

Egész gazdaágukra a vegyes ga zdálked" volt jellemzб . 
A telep lakóinak élelmezése négy forr"b6l történt: 
földművelés, állattenyésztés, vadászat é® gy ű jtögetés. 
Ha jelent'5aégUk szerint néznénk akkor a felsorolá вnak 
valбazinüleg forditott sorrendben kellett volna történ-
nie. 

‚   földmüvelé вre , csak  közvetett bizonyítékunk van.Magvak 
nem maradtak ránk de annak a pelyvának a lenyomata, me 
lyet az edéуygyárt"ra szánt agyag іlбkészité нekor a ra 
gadба  maввzába gyurtak, majdnem minden cserépdarabon 
megfigyelhatб . A tiszta pelyva pedig elég erбв  bizonyí-
ték a tudatos magtermelésre, még ha azt nem is ve eszűk, 
hogy teljesen letelepült életmódot csak a földmüvelé в  
segit ségével képzelhetünk el. 

Az állattartásra az összegy űjtött kűlönböz6 	állati 
cвontmаradтLnyokbбl és azok arányszámából következtet-
hetünk. Ezek szerint legszivesebben juhokat, illet бleg 
kecskéket tartottak. Szarva вmarhát már jdval kisebb 
számban tenyésztettek és még kevesebb sertést. Eb is in 
kább csak mutatóban szaladgált egypár a вárkunyhбk kö-
zött. 

A vadászat ,  a csontok magas ѕzámáb бl és a vadak válfaja 
inak ezámáb бl itélve a nagyon fontos fogla цΡrozáаok közé 
tartozott. A vadászott állatok között el бfordulnak a 
nagy emlбаök mellett az apróbbak is, de a halak, más vi 
zi állatok é s madarak ugyszintén . Messze leggyakoribb 
áldozat lehetett a vadszamár vagy félszsmár /Equus 
hydruntinus Regalia/, majd egy е uil 6 arányban az бstulok 
/Boa primigenius Baj.!, a gimszarvas /Cervus elaphus L,/, 
az бz /Capreolus capreolus L./, a mezei nyul /Lepus eu-
ropaeus Pall./, a mocsári teknбв  /Enmis orbieularis L./ 
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„ a különböz б  madárfajták , fбleg vizimadarak . Ezeken 

kivül a hulladékokban képviselve voltak még a vaddieznб  
/SuB sorofa fir. L. /, vadmacsl'a /Felts silveetrie 
Schreb. /, farkas /Canis lupus L./, rбka /Vulpes vulpes 
L./ és persze a halak ѕokaвága ^: 

Hosеzantaгtб  dolog lenne az állatfajok alapján az akko-
riban uralkod б  klima tárgyalásába fogni . Csak azt je-

gyezzük meg , hogy a vadszamár tömeges jelenléte száraz, 
szteppér környezetre utal . Legalábbis azokon a részeken 
amelyek a Telecskai finaik néven ismeretesek. 

A aу ti јtögetéаre  is, ugyanugy mint a növényterme вzté ѕre, 
kevés bizonyitékunk van. A telepeken el бfordulб  sok ов i 
ga és kagylбhéj már mutat valamit de a növényi eredetii 
anyagok azonban csak meghatározott, kivételes kö хfilmé-
nyek között maradhatnak meg évezredeken át. Az a pár 
szem makk is, amelyet 1953-ban találtak Koszán egy a-
gyagedényben , csak ugy maradhatott meg, hogy már földbe 
kerülése elбtt megszenesedett. 

A rendelkezésünkre á116 adatok közül ugy kefl kiválogat 
ni azokat a témákat amelyekkel rövidre szabott 'beazámo-
lónkban még foglalkozhatunk . Ezek közé tartozik az 
agyagedénygyárt” is. 

Az ujabb kбkor fontosabb jellemz бi kđ zé tartozik 	az 
agyagedények gyártásának ismerete . Oly annyira , hogy R. 
Pittioni az egész ujabb kбkorѕ zakot geráiikнmnak neve-
zi. Már a korai neolitikus telepeken , formára és méret-
re nézve is, igen változatos edényeket találunk. Иázöѕ  
i вmertetđjelük , hogy szabad kézzel készitették бket, 
/az elѕб  korongon készitett edé ХЂ  ek csak jdval ké вбbb, 
az elв 45 évezred közepén , a vaskorszakban tűnnek fel/. A 
nagyobb , gömb-alaku, szűk nyaku példányok a uegt've вzt 
sig hasonlitanak a közelmultban még használatban levб  
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tojásos вzakajtókra . Még a felületük is ugy van körömоѕi 
pésekkel diszitve, hogy pontosan a szakajtб  hatását kel-
tik. A gömbalakunk mellett gyakoriak még a kisebb - n~ 

gyobb tálak is amelyek között egészen finom iszapolt a-
gyagból ké ѕzitett é s fe вté вѕel diszitett példokat is 
találunk . Az edények legnagyobb részét diszitették; ral 
tuk a disz lehet bemélyitett , plasztikuB vagy festett. 
Festés csak a legfinomabb darabokon , ritkán fordul e1 б .A 
használt szia a fehér vagy a fekete. 

Az edéгyek gyártási eljárására nézne kevés bizonyosat tu 
dunk . Minden esetre tanul вágo ѕ  tapasztalat , hogy nagy 
kiterjedésű  területeken , a többé-kevésbé megegyezб  for-
mák mellett, ugyanolyan technikai еljárá вsal k'szitett 
árut találunk . Megegyezбek az edénytipuвok felszinének 
szinei é s a törési felületek tulajdo Hágai is. Ez a tény 
nagyfoku technikai ismeretre utal. Vagy még inkább arra, 
hogy az edéвуgyárt" fortélyai hihetetlenül szilárd és 
konzervativ szabályokhoz köt бdtek . Nem tartjuk azt sem 
kizártnak , hogy meghatározott társadalmi szertartásokhoz, 
varázsláshoz köt бdtek a készitésükkel kapcsolatos művel! 
tik. Olyan általánosan elfogadott szertartásokhoz ame-
lyek teljesen kizárták az egyéni kezdeményezés lehet"é-
gét. 

Ez a jelenség nem csak az edénygyártá в  esetében észlelhe 
tбhanem más területeken is. Egyáltalán, az ujabb kбkor 
gazdasága nem tudott volna meglenni szorosabb társadalmi 
szervezet , együttműködés nélkül; még ha az az együttműkö 
dée meg is volt néha sulyosan terhelve mágikus szabályok 
kal amelyeknek pozitiv szerepe a fejl'5dés bizonyos szaka 
szaiban egyébként elvitathatatlan . Azt, hogy ez a társa-
dalmi szervezet melyr5l beizélünk milyen volt ma még pon 
tosan nem tudjuk. A néprajztudományhoz fordulhatunk se-
gitségért és a mai természeti népek körében kereshetünk 
párhuzamokat . Legnagyobb való ѕ zinü ѕ'ggel talán a törzsi 
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rendѕzerregondolhatnánk, habár igaz : törz ѕf6i vagy ha-
ѕoііld tisztségre határozott bizonyitéka ink nincsenek; 
kiemelked бen gazdag sírokat ezidáig az бstörténetnek eb 
ből a szakaszából nem ismerünk sem a mi vidékünkön sem 
távolabbi lelđhe7yeken . Egyébként, koraneolitikus siro-
kat mifelénk még egyáltalán nem találtunk. 

A társadalmi szervezetre fent kimondott megállapitások 
vonatkoznak a neolitikum következ8 , második ѕzakaаzáгa 
is, amelynek tárgyalására az alábbiakban térünk rá. 

A vinčai és tiszai kintura kora 
Az id6számitásunk el őtti 3500 . év körül, tehát mintegy 
5500 évvel ezel бtt, a koraneolitikus kulturákat egy uj, 
fejlettebb neolitikus kultura váltotta f el. Olyan folya 
mat јб t вzódott ujból le amilyenre már elóbb is volt pél 
da, meg kés đbb is, de amely el бtt alapjában véve mégis 
tanácв talanul állunk. Az egyes kulturák elterjedésének, 
mások megszünéeének problémája még ma is egyik központi 
kérdése a régészet -elméletnek . A Körös-Starčevo csoport 
telepein nem figyelћetó meg kifejezett dekadencia, sem 

olyan jelek nem láthat бk amelyek egyértelműen valami-
lyen uj csoport erđвzako в  térhóditását bizonyítanák. 
Mégis, bekövetkezik egy pillanat amikor meg kell álla -
pitanunk , hogy a Tisza mellékén uj kultura /népcsoport/ 

jutott tulsulyba. 

Dél f  116  érkezett egy erđteljes hullám amely mai isme-
reteink szerint a Bánáti oldalon felhatolt egészen Sze-
gedig, a Maros vonaláig , rig az inneѕő  oldalon csak Adá 
ig jutott el . Ez az ugynevezett Vinča kultura el6retöré 
se volt . Jellegzetes , finom kidolgozásu , vékony falu edé 
nyeiknek kisebb-nagyobb cserepeit valamelyik, ma 	már 
meg nem állapítható adai lel бhelyen találták. 	Ezeken 
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jól láthatd a Vin~a keltura formaktnовéгe nagyos jelleg 
sб  ugynevezett bikdnikus forma; as edények falának haté 
rozott, éles вибgben tбrténб  hajlása . As emlitett kevés 
Bzámu cserépen kivUl mással nem rendelkezünk. 

Csak mintegy 500 év elteltével figyelhet б  meg ujabb soe 
golбdáе  a Tisza kizépd szakaszának tájain.Jele ntkeznek 
az ugyaevezett Tiszai kultura képтiвelбi. Ezt a kultu-
гát valdszinüleg as errefel' hátramaradt korábbi csopor 
tok és déli jtvevéуyekbбl ö вese6tт6zбdđtt táreadaloa 
hozta létre , alakitotta ki. 

Ennek a kelturának a tárgyaláвáтal jutottunk ei a hires 
nagy oѕбkai "6вtelephes"(6). 

A telep Csбkа  nyugati felén, a falu és a Tisza kб zбtt 
elter[il б  árterületeи  feküdt. Pár évtizeddel ezel бtt ott 
még egy hosszuk", jelkora emelkedés állt amit 8remenyák 
nak /TÜzkđveв/ neveztek. Azon a helyen szedegették még 
mielбtt bevezették volna as állami monopбliumot képez б  
gyufát,a csdkaiak a tüzgyujtáshos ssiik вéges kovaazgagot. 
Ezek kisebb-nagyobb kovaszerszámok voltak amelyeket as 
ujabb kбkor embere saját sziikségletére a messzi erdélyi 
folyбтdlgyekbбl , hozott , hozatott. 

A oedkai telep több szempontbdl érdekes a 	számunkra. 
ElószSг  azért, mert hatást gyakorolt a mait század har-
madik harmadában a felénk is kialakulóban lev б  régésze 
ti mozgalomra é ѕ  másodszor azért, mert hatással volt a 
nemzetkбzi régészeti kutatásra is G. Childe révén, aki 
elбѕzár juttatta jelentóségének megfelel ő 	szerep- 
hez'? 	A szegedi muzeum a $remen$kon végezte, Mára 
Ferenc révén , elsó nagyobb rendszeres ásatásait is. A 
cѕбkai telep, az elвб  komolyabb ásatás , nagy élményt je 
lenthettek a "pántlikamérés " mesterségébe csöppent iro 
dalmór polihisztornak . Ezekról az élményeir бl i® ir: 
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"CВбжа ... nem csak az бвđk nagy temetdji , hanem az é пΡ fi 
atal eszt еndeiа , nagy bizakodásaim , fehér arcom, fekete 

hajam tametdje is. Nyolc esztendeig vallattam én itt a 
falualji nagy kopasz halmot... Ez volt az бn régészeti 
inasiskolám e mire a magam kárára kijártam valahogy ѕ  va 
lamennyire ku is tanultam... akkorára kezdte lepegetni 
hajam az a hб , amit semmiféle kánikula el nem olvaszt 
többé... 

Nem tagadom , hogy tanulб  éveimben a régészetnek is oko-
zott пΡémi kárt tudatlan, laikus mohбѕбgom, hanem a var-
gainas is sok b бrt elszab, mug felszabadul.De azért Cs~ 

km  igy is külđn fejezet lesz a magyar régé еzetben"? 

Nagy kár, hogy Mórának nem jutott ideje a publikálásra, 
mi által nagyon sok megfigyeléssel, tudományos tapa ѕzta 
lattal lettünk szegényebbek. 

Az dstelep« 	1863 бta volt megfigyelés alatt'.Branovao 
ki Todor nyugalmazott zentai tanit б , a Zentakörnyéku "ré 
giségek" áldozatkész gyiijtóje járt ki rendszeresen Cs6ká 
ra.; a telep felfedezésének érdeme is az övé. 1877 és 
1880-ban a Temesváron !ѕegjeleиΡб  Történelmi Régészeti Ér-
t.sut бben Szentklárai Jend foglalkozik a евб kai leletek-
kel. Dudás Gyula 1886-ban ir rdla régészeti tárgya run-
kájában is A stafétát táltik Mulleker B бdog /Yеrsec/, 
Orosz Endre /Temesvár/, Gubitza Kálmán /Bács-Mouoator-
szeg/, majd végül Mбra Ferenc veszi át . Az emlitettek 
mindannyian szerencsét prбbáltak é s kisebb-nagyobb ered-
mњnnyеl ásattak a Kremenyákon. Mбra , 1907-1913 között 
nyolc izben is. Mind összevetve ezek az emberek hatalmas 
dokuшentáciбs anyagot gyüjt đttek ö ssze , mely anyag kü1 đ  
bözб  helyeken lett felhalmozva /Temesvár , Zombor , Szeged, 

Zenta/. A szegedi muzeumban őrzött adatok , jelenté8ek 

szerint Mбra Ferenc egyedül kb . 10.000 cserepet , edénytö 

redéket szedett össze . Azonkivül 50 darab ép edényt, 
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1600 k45-, valamint 1200 osont-tárgyat gyüjt еtt beJelfe 
dezett 13 бѕkori  art,  17"putrilakást" és 5 darab rés 
tárgyat is. A megásott kulturréteg vastagsága 1,5-3 m 
kđ zđtt váltakozott, szóval, még akkor is ha több száz 
évig tartó akkumuláci бval számolunk , igen jelent бs és 
népes telepet kell feltételeznünk. A telepet többször 
Bujtotta története folyamán véletlenül vagy szándéko ѕaіх  
elбidézett tüzkatasztr бfa /az ásatások folyamán három 
átégett horizontot figyeltek meg!.  A kulturrétegekbбl 
hiányosan bár, de ö ѕszegyüjtötték az el бkeriil б  állat-
csontok egy részét is és igy módunkban van következtet 
ni arra , hogy miféle állatfajok voltak képvi нelve az ak 
kori telep lakбinak étlapján. Ezek a szarvasmarha, kecs 
ke /juh ?/, sertés voltak , meg hatalmas menиyi вégü unió 
csiga é s sok hal. A halmaradványok között voltak olyan 
harcsacsontok is amelyek állitólag három méter ho вszu 
példár~rokra vallanak. 

Az érdekesebb leletek közé tartozik két agyagedény a-
melyeknek tartalma nagyon meggyб zően bizonyitja annak 
a kornak igen kiterjedt kereskedelmi kapcsolatait távo-
labbi területekkel is. Az egyik edérэgben vörö е  festéket 
találtak kđzel 100 darab márványbál készült korong ala-
ku diszgomb kiséretében . A másikban szint én márváвygom-
bok voltak, összesen 36, és még 421 darab kárdium csi-
ga. A csigák mind át voltak furva, felfüzésre ,ékazernek 
elбké б zitve . Ezek a csigák valamelyik távoli tengerb бl 
származnak . Bizonyára nagyon értékes neolitkori "deviza 
leletre " bukkantak a kutatók amikor f elderitették a két 
emlitett edényt. 

Az egymást követ б  ásatások , de leginkább a Léderer bir-
tok homokszükséglete és a ráépült közut annyira megnyir 
báltők a valamikori impozáns lel бhelyet, hogy mára alig 
maradt bel ~le valami . Az 1970-ben lefolytatott pr6baá вa 
tős sem járhatott exmélfogva nagy sikerrel. 
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Mindig izgalmas dolog gondolatban visszakalandozni a rég 
mult id őkbe és elképzelni miként folyt az élet egyes б®i 
településeken, például a ca бkai telepen, a mai Zentával 
szembeni parton. 

A viszonylag nagykiterjeđé ѕü telepen négy вzögleteв  házak 
álltak. Nyeregtet бs épületek, amelyeknek oromzatán vagy 
eredeti állat-koponya, vagy sárból alakitott és égetett 

állat-f ej diszelgett. A ház oromzati гбѕ zének sár-vakola 
tába az agyagedényeken is el бfordul б  meanderes diszek 
voltak bekarcolva. A tága е , többo еztatu heІyi ѕégbe kes-
keny bejáraton keresztül lehetett bejutni amelyen arra 
alkalmas vadb бrb бl vagy вáвból, háncвbбl cifrára sz őtt 
függöny lógott. A ház bejárati részében lehettek a házi 
állatok elhelyezve, beljebb volt az alvó- és tanyahely , 
mug legbelül voltak elhelyezve az élelemtárolásra ѕzükвé 
gee agyagedé вyek; abban a részben amelyik szentélytl 
is  szolgálhatott. Yalбѕzinüleg minden háznak, családnak 
meg voltak a maga agyagból /fából?!/.kifoxmált egyéni, 

vagy közös , törzsi istenei illet бleg, mind a kett б . A ti 
szai kinturának leletanyagában nagyon sörön fordulnak 
elб  olyan bizonyitékok amelyek nagyon fejlett istenkul-
tuszra utalnak. A kultusz középpontjában pedig a termé-
kenység gondolatát megte вteвit б  különböz б  nбi szobrocs-
kák álltak. 

A házakban kaptak helyet a vadászfelszerelés egyes darab 
jaj /hálók, varsák, csonthorgok, aganeвból készitett 
többszakás szigonyok, ijak, csapdák, dorongok stb./,vala 
mint a f őid megmunkálásánál еzükséges szerszámok /csi-
szolt kбbalták, kőkapák, apró, fába illesztett kovapere 
gékbбl kiképzett sarlók stb.!, majd a nyer нb бr kiké ѕ zité 
sénél és ké вбbbi megmunkálásánál használatos eszközök 
/agyag-tálak, kovavakarók, kovapengék, csont-árak ѕokasá 
ga/. Mindezekhez jöttek még a szövés-foná ѕ ,teksztilkészi 
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téz kellékei /nehezékek, állványok, miegyebek/. Persze, 
nem szabad kifelejteni a mindennapi életben nélkülözh е-
tetlen agyagedények sokaságát, /tálak, bögrék, fasekak, 
viztartб  edények stb.!. 

Igy volt ez minden egyes háznál. Még nem voltak kifor-
rott mesterségek, mesteremberek; mindenkinek öйállбan 
kellett gondoskodnia szerszám-, ruha- és más szükségle-
tsirбl. A háziiparban csak a nemek közötti munkamegosz-
tás létе zé ѕét t'telezhetjUk fel. A háziipar üzéaéhez 
elengedhetetlenül szükséges ö ваzeа  ismeretek pedig kisá-
rólag a gyakorlati tudáson alapulhattak. Ebben a gyakor-
lati tudásban pedig benne lehettek a növénytan, földtag 
és vegytan csirái. S бt, ! ёІdшUтеІб  tárвadalomrбl lévén 
ѕ zб , bizonyosan nem tévedünk amikor azt állitjuk, hogy 
némileg jártasak voltak a csillagászatban is; amennyiben 
az évszakok váltakozásának pontos idejét meg tudták haté 
rozni /talajniivelési id őszak, vetési id őszak/ és as ezek 
hez a változásokhoz kapcвolбdó jelenségeket is alaposan 
megfigyelték. Nem kell szem elбi téveszteni, hogy a föld 
müvelés sikeres в iцködése még modern káriilmények között 
is az időjárás függvénye. 

A eѕбkai házak között a nap minden szakában nagy lehe-
tett a sürgés-forgás. gedvszб  időben minden féle csalá-
di, társadalmi és gazdasági tevékenység ott zajlott le: 
a gyermeknevelést ől kezdve a háziipar minden formájáig. 
Itt csépeltek, száritották és ké вzitették a b бrt, farag 
ták fáb бl egyes ѕzerezámailsat, ladikjaikat, itt csiszol-
ták, furták kбвzerвzámaikat és itt kéazitették edéay.i-
ket is sásbál, tókból, bбrbбl, faháncsbál vagy agyagbбl. 
Ezekbdl, érthetden, csak as agyаgbбl égetett edényfajták 
maradtak meg, de amelyek másrészr бi formájukban megбris-
ték a többi fajta egypár jellegzetes formáját. S бt, a 
felezin diszitéae alapján biztosan lehet. következtetni a 
sžövéa akkori igen magas színvonalára is. Csaleg J бzsef, 
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a szegvári бstslep kutatója egy érdekes 	tanulmáщábaa 

meggyбzбen mutatta ki még az egyes вzövéamбdok alapfigu-
ráit is. Éa ha már az edények diszitéséaél tartunk sz бl-
junk arról , hogy milyen egyéb diszité вi módot alkalmaz-
tak edényeiken a osdkai " бsemberek". Leggyakrabban á ml-
amdroid és geometrikus, bonyolult rendezerü di вzitбmin -
ták /mint megállapitottuk - szövésmiaták/. Mellettük ѕ  
rüa elбfordul a tílzdelt és plasztikus diezek egész sora, 
valamint a benyomott diszeknek kUlбnbi zб  válfajai. 

Halottaikat , legalább is szolnak egy részét kđzvetlenül 
a telep mellett temették ei. A férfiak és n бk eltérб  i-
rányban feküdtek , zsugoritott helyzetben , jobb vagy bal 
oldalukon . A sirokba helyezett mellékletek , eltekintve 
az ékszert képez б  csont-gyöngyđktбl nem voltak sem azámo 
sak sem gazdagok. 

Az ásatások folyamán a telep külánb đzб  részein elбkerült 
egypár rézb бl készült tárgy is: karperecek és gytirUk. E-
zek a tárgyak elбfutárok. A küszőbőn álló nagy változá-
soknak , egy uj korszaknak - a fémek korszakának el бfutá-
rai. A fémkorszak /amely még ma is tart/ mifelénk egy 
specifikus korszakkal , a rézkorral veszi kezdetét. 

R É Z g O R S ZAK 

/i. e. 2500-1900/ 

A jégkorszak befejezését követ бen arc európai kontinensen 
olyan diferenciálбdáвi folyamat indult meg, amely a neo-
litikum utolsó szakaszáig óriási f ejlddéebeli kulturális 
különbségeket eredninyizett egyes , egymástól távolabb 
esб  régiók között. Ahogyan ma iemerjtik a fejlett ée fej-
letlen országok fogalmát , egy elképzelt , ötezer év el бt 
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ti "világközgazdász " való аzinöleg már abban az 	idбben 
bevezette volna ezeket a fogalmakat . A különbség 	csak 

anлуi бl állt volna, hogy akkor a mai helyzetnek ponto-
san a megforditottja volt érvényes: Európa volt a fejlet 
len és elmaradott. 

A viszonylag primitivnek modható tiszai kultura virágzá-
еa idejében, /Cвбkа/, Мezopotámi ban már kialakult az ön 
tözéaeѕ  mez6gazdaság , kialakultak az els ő  szumér váтΡosál 
lamok nagyszerű  épitшéгуeikkel, az egyetemes kultura ma-
gáénak mondhatta az .első  ma is ismert h6 вköltemények e-
gyikét - a Gilgames époszt és az u.n. szumér вzámrend-
szert is. A Nilue völgyében, Egyiptomban megjelentek az 
eljő  ismert hieroglif szö тegek és felépült Dzsoszer fára 

ó lépcső s maеztabája . Alig hiszem , hogy valaki akkor azt 
merte volna álmodni is, hogy kett б  é s fél - három évez-
red mulya , Augustus római császár korában az egyetemes 
f ejlódés sulypontja már a "primitiv", elmaradott Európá-
ban fog lenni . A fejl ődés azonban, mint tudjuk, ilyen i-
rányban haladt. 

Az ujabb kđkor végén, C в6kán a Kremenyákon is, sporádi-
kusan fel-feltömnek apró tárgyacskák, f őleg ékszerek, a-

melyek fémb ől, termésrézb ől kéazöltek. Eleinte a ritka 
és nagyon drága , nehezen beszerezhető  fémet, inkább csak 
mint kuriózumot , luxuseikkek készité вére használták. Fel 
tehető , hogy a réztárgyaknak gazdagságmér ő  szerepük volt, 
sбt, az, is lehet, hogy mágikus tulajdonságokat tételez-
tek fel róluk .. A réz előállitásбhoz biztosan csatlakoz-
tak gyakorlati célt nélkülöz ő  mágikus szertartások.Hoez-
azadalmas és komplikált dolog lenne azzal foglalkozni, 
hogy az els ő  tudatosan felhasznált fém felfedezése a vi-
lág mely részén történt é s milyen csatornákon, utakon j ~ 

tott el a Kárpát-medencébe . Fogadjuk el ténynek, hogy a 
felfedezés valahol a . Közel-Keletexl történt é s hogy az uj 

nyersanyag ismerete részben keletr ől részben pedig déli 
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irányból terjedt ei az Alföld č$n . Ehhez még hozzátehetjük, 
hogy a késбbb itt megfigyelt gyors fejl'Эdésnek meg volt 
minden el бfeltétele amenn3riben az Északi Kárpátokban és 
Erdélyben jelentékeny rézérc -telepek találhat бk. 

A korábbi Tisza melléki neolitikus népességek 	szemmel 
láthatóm minden megrázk бdtatáв  nélkül jutottak az 	uj 
ismeret birtokába . Kцlt' гdjuk fe jl бdésében 'nem tđrtént 
radikális törés , jobban mondva a megfigyelt , /egyébként 
lényegei/ változások nem magyarázhat бk invázi бval, vagy 
katasztrdfális hбditáѕokkal. A fémek bevezetése sem tör-
tént egyszerre , márбl-holnapra . A rézkor kezdete, tehát, 
/hasonlóan más korszakok kezdetéhez/ nem köthet б  egy 
meghatározott dátumhoz. 

A kutatások során megfigyelt változások nagyon ‚rdeke-
elk;  nagy fordulatot jelentenek a gazdálkodás , társada-
lom, hitvilág addigi f ejl бdésében . Emlitettük már, hogy 
az ujabb kбkorszakra a telepes , földmüvel6 életmód volt 
a j еllemzб . Ezzel szemben a rézkorszakban a pásztorkod б  
- áliattenyé вztб  életmád válik uralkodóvá . Az állatte 
nyé еztб  életmód egyik kisérб  jelensége pedig az, hogy hi 
ányoznak a régészetileg kimutatható ho ѕszantartб  telepU-
lé вek. Hogy mágia kisérni tudjuk a rézkori társadalmak 
körében lezajlott eseményeket azt annak köszönhetj цΡk, 
hogy az akkori embereknél a társadalmi együvétartozásnak 
kifejezni megezüntek ugyan a települések lenni ,helyettük 
azonban ezt a szerepet a temet бk vették át. Furcsa meg-
állapitáe , de igy van. Ezidáig axdnylag kevés jelent б-
sebb telepnyomot sikerült konstatálni , ellenben a teme- 
tбk amelyeket kikutattak rend szeri nt igen 	kiterjedtek 
voltak é ѕ  "betelepitésük " szerkezetUk vi в szattikrüzi 	a 
társadalom belвб  szerkezetét a mellékletek pedig a társa 
dalmi diferenciálddást . A sin k szabályos sorokat alkot-
nak és ebb бl đѕztönѕzerü az azonositás: az egyes sorok-
ban egy-egy család tagjai nyugszanak. A cirokba helye-
zett mellékletek számosak, némely esetekben kimondottan  
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gazdagoknak mondhat бk. 

Az Alföldón a rézkor fej бdésének három szakaszát külön-
böztetjük meg. Mindhárom képviselve van a zentai ruzeum 
gyüjt бterületén is. A legkorábbi csoportot tiszapolgári 
kulturának , a bel бle kifejl бdött kővetkez б , javarézkori 
csoportot bodrogkereszturi kinturának nevezzük. A késd-
rézkor folyamán terjedt el a Kárpát-medence uik vidékein 
és a Dunántulon a déli eretü péceli /bádeni/ kultura. 
Mindhárom kulturesoport átlag 200 évig dominált; a réz-
korszak - tehát - összesen 600 évig tartott. Mindhárom 
csoport gyors elterjedése a mozgékony életformával és 
nagyban azzal magyarázhat б , hogy az ember a szarvasmar-
hát igavond állattá léptette elő  - felfedezte minden ke-
rekes jármű  б eбt a kétkerekű  kocsit . A kocsit az idбsz . 
eldtti 3000. év táján, Mezopotámiában fedezték fel. Ki 
kell azonban hangsulyomi, hogy az id бѕz. elбtti 2. évez 
red fordulóján és az azt követ б  évezred folyamán Eurdpa 
területén a Kárpát -medencében volt a legélénkebb "kocsi-
forgalom". A többihez képest ebben a térségben találták 
a legtöbb agyagbбl készitett kocsirodellt 4ó A fenti 
két tényezd járult ahhoz is hozzá , hogy addig nem tapasz 
talt méreteket öltött a kereskedelem. 

A különböz б  réz- és rézzel egyiddben feltűnd aranytár- 
gyak nagy területeken voltak körforgásban. ХUІёnёs еn a 
korszak els б  két szakaszában , rig a harmadik 	szakasz 
folyamán visszaesés tapasztalható. 	 . 

A tiszapolgári kultura 

A tiszapolgári kultura koгábбl száгmazб  temetбt találtak 
a Horgos melletti Budzsákban , vályogvetés közben (i). 
.Nagyon nagy kár, hogy a cirok bontásánál nem volt jelen 
hozzáért б  személy aki a lel бkörülményeket megfigyelte és 
lejegyezte volna. Érvényes ez, sajnos, a c вбkai koraréz- 
34. 



kori temet бre i а. Mindkét helyr бl csupán a ѕirokbбl ki 
szedett mellékletek, agyagedények ismeretesek. Ezek aza-
badkézzel készitett sárgá ѕаzürke szinü, sima felületis, 
c вбalaku magas talpakon álló gömb-formáju vagy tál ala-
ku alkalmatosságok. Némelyik fed бvel van ellátva.Továbbá 
vékony falu, hengeres nyaka, kisebb-nagyobb bütykökkel 
diszitett fületlen kancsók és kis harangalaku csé ѕzécѕ-
kék. Megfelel б  adatok hiányában, mái lel бhelyekre hivat-
kozva emlithetjük, hogy ebben a korban az volt a szokás, 
hogy keskeny, hosszu sírgödröket ástak és a halottakat 
kinyujtott helyzetben oldalukra fektetve földelték ei. 

A ti ѕzapolgári kulturábбl, természetesen fejl бdött ki a 
BODROGKERESZTURI KULTURá. A települések kevésé ismertek; 

ismereteinket ѕirokb бl meritjük. A temetkezés most más 
felfog" szerint történik. Folytatják az ujabb k бkor fo- 
lyamán használatos zsugoritott temetkezést, mégpedig agy, 
hogy a férfiakat jobb, a n őket bal oldalukra fektették 
fejükkel keleti vagy nyugati irányba. A mellékletek to 
vábbгa is f бleg agyagedé іЂгekb бl állanak. Ezek között a 
legjellemz бbbek az u.n. tejeѕköcaögök - magas nyaku, 
hosszukás, körtefo гmáju,aprб  két füllel ellátott jelleg-
zetes köcsögök. A magas c вбtalpas edények elmaradnak. 
Helyettük jelent жeznek a zömökebb, széles hasu, alac ѕc 
ryabb hengeres nyaku fazekak. Az edények továbbra is еza 
bad kézzel készülnek; kisimított szürke, sárgásszürke 
a felülettik. Rajtuk a többnyire szabályosan elhelyezked б  
kidudorodásokon kivül más disz nincs is. A többi mellék-
let állhat k6baltából, kova- vagy obazidiánpengéb5l, k ő-
buzogánуy бó , rézb бl készült szerszámokb6l, ék ѕzerekb бl 
/aranyékszerekbбl/ és ételmaradékokb бl /állatc вontokb бl/. 
Néha bј zony egészen sulyos aranyékszerek is elбfordulnak. 
A leggyakrabban elбfordul б  állatcsont a vadkanagyar. 

Egy rézkori temet б  utolsó maradványait bontotta ki  Kink  
Jбzsef 1944-ben a Kisbátkán végzett ment б"atás során, 
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(8), 	amikor is más sirok mellett 8 	javarézkori 
sirt is feltárt. A kiásott sirok a fentebb leirt szabá-
lyokzxak teljesen megfеleltek ~} 

Péceli /bádeni/ kultura 

A rézkorszak harmadik , késбi fokozatát a pé оeli /bádeni/ 
keltura képviseli . Valamikor Ada déli felén gazdag báde-
ni telep volt (9), de amelyr бl ismét ellehet sírni, 
hogy az elmult évtizedek folyamán teljesen elpusztult „ 
hogy szakszerű  feltárás innen sem gazdagitotta ismerete-
inket . A zentai muzeumba kevé вszámu agyagedény töredéke 
és aprб , hosвzufülii bögrék egy sorozata került. 

A tiszapolgári és bodnogkereszturi kulturceoport a koráb 
bi, kéвбneolitikus kulturák egyenes leszármazottjai. A 
péoeli kulturát azonban egy ujabb , dél fe161 több hullám 

ban felх'yomuló népe еség hozta magával és terjesztette el 
a termékeny likságon. ВéЖбв , aевzimiláció ѕ  el бnyomulás 
volt az /hatásósra ujból el бtérbe került az egy id őre 
elhanyagolt földmцvelé в/. Jelіntóеebb települé вek is ke-
letkeztek . Az egy-két év вzázaddal el бbb tapasztalt fém-

gazdagság azonban mintegy varázsUtésre megazünt. A pa-
raеztkulturák~a  j  еІІеinzб  termékenység-kultusz  vi  ѕнzаюуе  
te korábbi jelвntóвégét és az ezt kifejezđ  agyagfigurák 
száma hirtelen felszökik . A földművelés mellett els őran-
gu szerepet kap a szarvasmarha tenyésztése , amit nemcsak 
az élelemszükséglet befolyásolt, hamm az is, hogy ennek 
a haszonállatnak igába fogása általánoнan elterjedt gya-
korlattá vált. Ez a csendes j бѕzág olyan tekintélyre 
fett szert , hogy még jelentđsebb személyiségek sirjaiba 
is belekerült - ki ѕéгбnek. Egyébként az is igaz, hogy a 
temetési ritusokat , a temetkezés mбdjót nem kötötték 
továbbra is olyan szigoru szabályokhoz mint az e16z б  kor 
szakokban. 
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A Földközi tenger keleti medencéje nem ezünt meg kéa бbb 
sem hatást gyakorolni Európa többi , kevé ѕbé . fejlett terű  
leteire. Ujabb és ujabb kulturális kis иgárzások kiinduld 
pontja marad. Az id б számitásunk el бtti második évezred 
elsб  századaiban is déli hatásra indul el egy Ujabb az 
emberiség fejl бdé ѕe szempontjából nagyjelent бѕégü kor 
szak, a - bronzkor вzak. 

BRONZKORSZAK 

/i. e. 1900 - 900/ 

Az ember,önálló fejl еdése legelején , több százezer évvel 
ezelбtt felfedezte a szer вzámkészité в  fortélyait, majd 
elsajátitotta a tüzgerjeeztés tudományát is. Ezek után a 
növénytermeazté в  megismerése következett párhuzamo ѕan 
az állattartá в  alapvet б  szabályaival. 

Mindmegannyi forradalmi jelent бвégü ujitás, amelyeknek 
meѕвzemenб  kihatásai nehezen mérhet5k fel vagy méltatha-
tбk rövid pár sorban . Mégis, az évzeázezredes lassu fej-
lбdés mindezen eredményei csak el бfeltételeit tudták biz 
tositani annak . a nagyizabásu spontán forradalomnak, annak 
a kibontakozásnak amely a fémkorszak kezdetével indult 
ei és amely, léлyegében, még a mai nap ii tart. A koráb-
bi nagy vívmányok önmagukban nem voltak ehhez a kibonta-
kozáshoz elégségesek, teijesek , mintahogy a tégla-boltiv 
sem teljes , nem tartбképes az utolsó , központi tag nél-
kül. A régi vívmányok nem tudták meginditani azt a lé цye 
gea folyamatot amelyet mi az "anyagi javak f elhalmozá вá-
nak" nevezünk; ami nélkül pedig mai magasfoku civilizáci 
бnk el sem lenne képzelhet б . Az anyagi javak számottevб  
felhalmozásának lehet'5 вégét igazáb бl csak a fémek felfe-
dezése és általánoв  használata tudta biztositani. Más- 

37. 



részről éppen a fémek iránt kialakult társadalmi szűk 
séglet és a fémek, fémeszközök el6állitásának munkaigé-
nyesѕége teremtette meg az élelemtartalékok mind na-
gyobb méreteket ölt ő  szükségességét. Ezek után már csak 
lehet őség, illet őleg szervezés kérdése volt, hogy a tár 
sadalom /esetleg idegen, hóditб  társadalom/ milyen mб d-
szerekkel vette rá az élelemtermelő  parasztokat a szük-
séges terménytöbblet elóállitáвára. 

Itt erшél a pontnál szűnik meg az önellátó "primitiv" 
ősi gazdálkodás és nyilik lehet őség ujabb, fejlettebb 
gazdasági és társadalmi rendszerek kialakulására. 

Ezek az ujabb ѕorsdö иΡtđ  forradalmi folyamatok szintén 
Mezopotámiában kezd ődtek el. A korai városállamok törté 
pete a fentebb - nagyon sematikusan-vázolt f ejl ődé вnek 
igazi iskolapéldái. . 

A bronz feltalálása után ennek a sok el őnyös tulajdon-
sággal rendelkező  fémnek elterjedése nem történt, nem 
történhetett mindenf elé egy id бbe иΡ . A kedvez őbb fekvésű  
területek és azok a műveltségek amelyek az ujitások be-
vezeté вéhez megfelel ő  társadalmi feltételekkel rendel-
keztek , hamarabb jutottak át a magasabb fejlettségi fo-
kot jelentő  bronzkorszakba . De attól függetlenül, még 
az után is megtartották ugy csiszolt k őszerszámaikat 
/nyéllukas kőbalták/ mint a kovából é s obszidiánból ké-
szitett szerszámaikat is /pengék, nyilhegyek, "csépl ő-
szerkezetek"/. 

A Bárpát-medencében az el ѕđ  bronzeszközök id đszámitá-
sunk el őtt 1900 körül,tehát több mint 3800 évvel е zel6tt 
tűntek fel. Ebben az id őszakban a Bárpátoktól övezett 
Alföldre majdnem egyid őben'több irányból érkeztek küls ő  
behatások: nyugati irkіybбl jött az ugynevezett harang-
alaku edények kulturájának népessége ; északkeleti irány 
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bбl pedig a mai Ukrajnából a Nyirségen át terjeszkedett 
az okkersiros keltura népessége , amelyiknek . jellemző  
szokása és i вmertet бjele az volt, hogy halottait nagy,ke 
rek halmok alá temette. A Ti вza vidékére annyira jellem-
zб  halmoknak egy része biztosan ezeknek az "okkersiro вok 
nak" a ténykedését tanusitja , akikrđl biztos jelek alap-
ján fel lehet tételezni, hogy 6k voltak az 1186 lovagnép 
ebben a téгвégben . Éв  harmadszor a korábban már emlitett 
déli utvonal /Vardér-мorava és Duna/ ujb бl szerepet ka-
pott gözépeurбpa történetében. Amig azonban a nyugat és 
északkelet fel đl érkez ő  hatások egy határozottan megk 
lönböztethet đ  népesség közvetité ѕével érkeztek , a déli n 
ton ezuttal inkább csak kulturális impulzusokkal számol-
hatunk. Egy hosszabb id đt igénybevevő  transzformáld ha-
téѕѕal. Ez egyes vezet ő  régésгek magyarázata szerint ugy 
értendő , hogy кб zépeurбpéban a bronz-keltura ele бвorbвn 
nem benépesedés utján, hanem ismeretek átadása, ponto-
sabban: vándorkere еked бk , vándor fémniiivesek közbenjáгéвa 
utján terjedt. 

A ké вбrézkor kerámiájában elég sok anat бliai elemet le-
het felfedezni . Ennek alapján , de más érdekes, mondhat -
nánk - izgalmas bizonyitékok alapján sokan joggal tart-
ják azt , hogy délről /talán Trб jéból/ rendszeresen jár-
tak fei a Duna,  Tisza ,  Maros vidékére vándorkere ѕkedбk, 
és "beszerz ők" akik nagy mértékben ekszploatálták az er-
délyi gazdag aranylel őhelyeket és Csehország igen nagyra 
becsült ónkészleteit . Ezzel az aktivitásukkal olyan ö вz 
szekötteté ѕeket épitettek ki amelyek állandбaknak bizo-
nyultak. Az mellett az érckutatásnak ill. érckitermelés-
nek olyan mehanizmusát inditották el amely önálló léte-
zésre , fejl ődésre volt képes . Nem csak f ejl đdésre, hanem 
arra is, hogy nagyobb megpróbáltatások, krizisek után 
is életképes maradjon . G. Childe szerint, abban a pilla-
natban amikor a bronzkori Trója /Trója II / megszűnt lé-
tezni és "megállt az európai piac ", az addig csak mások 
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igényeinek alárendelt középenr бpai kđzösѕégek saját ma-

guk számára kezdtek termelni és rövid id б  alatt kialaki-
tották saját, erédeti fémkцlturáikаt лΡ8 

Megfigyelhet б , hogy a népesség gyorsan szaporodik, még-

hozzá természetes uton és dé1r81 jövб  bevándorlások ál-
tal, és hogy már fim csak a folyók mellett és azok k б ze-
lében találjuk meg a teleptilé нeket hanem a korábban la-
katlan "szárazabb" területeken is. A Duna-Tisza köze ak 
kor válik kulturterUletté . A népesség szaporodásával nő  
vakszenek a telepulé вek és alakulnak ki jelent бsebb host 
szabb ideig tartó telepek, kereskedelmi központok /T б-
szeg, Periam- Perjámos/. Szembetiinб  az is, hogy ezek a 
telepek mind a természet nyujtotta védett helyeken kelet 
keznek s még inkább az , hogy a brozxzkorszak végeielé már 
mesterségesen is megerбsitik éket. 

A f öldmtivelés jelent б sбge nagy, legalább is a bronzkor 
korai és középs б  szakaszában . A гбgészeti ,paleottctanikai 
leletek a következ б  kulturххövéuyek termesztésérбl tanua 
kodnak: buza , árpa, kđles , lencse , borsó. /A felsorolás 
természetesen nem teljes mert csak a kutatás mai állása 
alapjázz rendelkezéscinkre álló adatokat tartalmazzal. Az 
állattartás téуyezбi a következбk: több féle szarvasmar-
ha, juh, kecske , sertés é s  16. A 16 már bizonyithatбan 
igaállat volt; nem egy helyen találtak csontból кбѕ zi-
tett zablarészeket. 

A telepeken megfigyelt hosszu, zavartalan életnek megfe 
lel бen a bronzkori temet бk igen népesek . Nem ritkaság a 
több száz sirb бl álló, vagy éppen az egy-kétezer sírt 
számlál бtemet б  sem. A temet бk rendszerint a teleptclések 
közvetlen közelében voltak. A rézkorban még csak itt-ott 
jelentkez б  halotthamvasztás szokása az Alföld más vidéke 
in>jobban elterjedt , a Tisza vidékén azonban nem tudott 
gyđkeret vermi . Elenyész б  számu hamvasztott sir mellett 
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egészen a bronzkor végéig szokásban maradt a c нontváza 
temetkezés. 

A középeurópai kora-  és középbronzkor tartamának 6-70~ 

éve folyamán általános dezintegrációs folyamat ment véd 
be; egyes területeken egész sor kultura váltogatta egf 
mást é s alakultak ki másfelé kisebb tertiletekri szoritkc 
zó kulturesoportok . Erről informálnak bennünket az elбbh 
emlitett változatos temetkezési szokások is. A bronzkori 
nagy kulturmozaiknak számos problémával b ővelked б  ké~~ 
ma még nem teljes . A kutatások elégtelenségével magyarágy, 
ható elsősorban a ma még fennálld bizonytala иΡság az e -
gyss k'lturák területi elterjedését illet ően, valamint a 
kđlc вönös határok é s hatások , é s az egyes feltehető  евe-
mények pontos dátuma esetében is. Csak a középbronzkor 
legvégén megfigyelt nagy népmozgás , amely a halomairos 
kultura népének északnyugati irányból történ ő  bevándorlá 
sával hozható szoros kapcsolatba , teremt ebben a téreбg-
ben átmenetileg egységes képet. 

Itt jegyzend ő  meg, hogy először a bronzkorfolyamán be-
szélhetünk már kialakult vagy kialakulófélben lev ő  népek 
ről, nagyobb törz ѕszеrvezetekr ől , amelyek egyes kultur-
csoportokkal hozhatók kapcsolatba. 

A Tisza jobbpartján , Horgostdl lefelé a bronzkor legko-
rábbi ѕzaka ѕzáb6l ma még nem ismerünk lel őhelyet. 

A legkorábbi u.n. makói csoport után következ đ ,valamivel 
később kialakult Nagyrévi kultura jelenléte azonban 
már érezhet б  /i.e. 1800 körül járunk/. Az ismert kevés-
számu lelet mind sirokból származik , tehát a nagyrévi né 
peeség állandó jelenléte errefelé biztosra vehet ő . A ѕi 
rokat a Horgos határában á116 Szüc вhalom aljában bontot- 
ták fel в zбlđ  alá forditá е  közben (10). 	 A megőrzött 
leletek apгб  jellegzetes csuproc вkákb бl állanak. đѕ szesen 

41. 



pár darabról van szó; a többi mellékletet bizonyosan el 
hányták a munkások. 

A horgosi mellett még egy , feltehet5en ebbe a korszakba 
tartozó leletet ismerünk a Zenta közelében huz бdó orom 
paгtokгбl ( 1 1). A lel бhely és a lelбkörülmények köze-
lebbről nem határozhatók meg mert az egé ѕzrt5l csak a ré 
gebbi irodalomból tudunk. Azt sem tudjuk megállapit ani 
/mivel a sirmellékletek sem maradtak meg!,  hogy a lelt 
Birok a nagyrévi vagy a Tisza tulpartján abban az id бben 
virágzó Szóreg-perjámosi kultura körébe tartozó emberek 
хnaradványsit бrizték-e . Az utóbbi a val б szintibb. 

Érdujhelyi Menyhért a zombori Történelmi Társulat Évköny 
vének 1903-as évfolyamában jelentette 19  hogy 1902 
tavaszán Tóth István "oromi " földjén вz бlб  alá forditot-
tak miközben a munkások Birokra akadtak ( 12). Öa вzeвen 
kettбt találtak a mindkett бben zaugoritott csontváz volt. 
A lábaknál edények voltak ; az egyik tál-, a másik fazék-y 

a harmadik b đgre-alaku . Az egyik sirbdl egy arany ceiing б  
ié kikerült amelyikre Érdujhe.lyi sehogyan aim tudott meg 
alkudni a találóval é s megszerezni azt. 

A középbronzkor párszáz éven tartama alatt /az i.e. 2 év_ 
ezred közepe/ a Tisza-Maros vidékén a fentebb máг  emlí-
tett Szóreg-perjámo ѕi kultura népe веége élt, akiknek je-
lenlétéről a Tisza innenѕе  oldaláról már vannak adata-
ink. Kiterjedt településeik é а  sirmezбik egy többé - ke-
vésbé konzervativ , vagy helyesebben- megrekedt társada-
lom képét mutatják 20  Ez a népe ввég elвб  sorban föld 
müvelé вb бl élt az állattartó é ѕ  gyüjtöget б  életmód mel-
lett. Fémipara fejletlen és behozatala szegényes amely, 
mellesleg , erбѕ  déli kapc ѕolatokr бl tanuskodik /bronz-
tárgyak, kagyló-, fajánaz és csontékszerek/. Nagy kiter-
jedésű  temetбik több száz sírt is számlálhatnak. halot-
taikat zsugoritott helyzetben északi vagy déli irányitás 
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sal helyezték nyugalomra, attól függ бen , hogy férfi vagy 
nб  volt az illet б  halott; a férfiakat rendszerint fejjel 
dél felé a nбket pedig észak felé forditották . Több lel ő  
helyen voltak megfigyelhet бk siresoportok vagy sorok ame 
lyek bizonyára a nemzetségi tár вadalom berendezését ttik-
rözik. A airban a mellékleteket a halott köré helyezték 
ei, többet vagy kevesebbet az illetб  nemén k , korának és 
társadalmi helyzetének megfelel ően . Bülönösen a ké веbbi 
szakaszban szembetűnők az ugynevezett .  gazdagabb é s szegé 
nyebb sirok közötti különbségek. 

A mellékletek el вб  sorban agyagedényekb6l állottak /nagy, 
néha hatalmas néretü tálak, kisebb-nagybb bögrék,é в  erre 
a kulturára nagyon jellemзб  kétfülű , kiforditott peremu 
kancsб cskák/. Ennek a csoportnak egyik nagy temet бjét az 
északbánáti ыІokrinban tárták fel. A több mint 300 вirbбl 
rengeteg agyagedény, bronzékszer /tűk, karperecek, fejdi 
ezek/, fajánszgубngyökbбl, állati fogakb бl összeállitott, 
kagylókkal tarkitott nyaklánc, c вonttárgy, egypárszép a-
ranyékszer, és néhány valóban szép bronztór került napvi 
lágra. A kutatás szempontjáb6l nagyon jelent бв  lelet-
csoportot alkotnak azok az aprб  bronzpitykék , spiráli вok 
ban végгбd ő  bronzhuzalok és bronzlemezek amelyek egykor 
a ruhákra vagy valamilyen tek ѕztilanyagb бl kéezitett fej, 
diszekre voltak felvarrva, Mégpedig azért , mert rajtuk 
keresztül betekintést nyerhetünk a több mint három és 
félezer év el őtti viselet egyes t б szleteibe. 

Tudjuk , hogy a Dél-Bánátban elhelyezked б  VATINI népesség 
állandó hatással volt a t őle északabbra elhelyezked б  nép 
csoportokra és azok kulturájára. Északbáeskai vonatkozás 
ban azonban egyenl őre csak pár jellegzetes vatini agyag-
edény nyujt bizonyitékot arra, hogy errefelé is kisugár-
zott hatásuk. Ezeket a Ludas-tó partján találták; ha pe- 
dig.a Ludas -t' partjain megtalálhatбk a vatini keltura 
nyomai, a közbees ő  Zenta környékén is várhatók hasonló 
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1е1е "tek. 

Az els б  vatini elemek megjelenésével körülbelül egyid8 
ben, esetleg már azokat megel б z бen megfigyelhet ő  nyomo-
kat hagyott Északkelet-Bácskában egy mái irányból törté 

nб  békés beszivárgás is. Ez a hatás az el őbb emlitett бl 
ellenkez б  irányból, észak, északkeletr ől jött.Ennek előz 
ményirđl elég ha annyit tudunk, hogy a kő zéps б  bronzkor 
legelején egy dunántuli bronzkori kulturesoport é ѕ  a 
Duna-Tisza-köz északi részén elhelyezked ő  nagyrévi kultu 
ra ötvözetéb ől egy ujabb, központi fekvés ű  kultura bonta 
kozott ki - a VATYA kultura. Ennek a jelent ős komplek-
ezumnak déli pereme egy id őben, talán id6számit"unk e-
ltt 1500 körül, elérte a bácskai l đв zfenвik peremét. A 
Zudaѕ-tб  környékén előkerült vatyai leletek ezt a tényt 
igazblják . Azonban ugy a vatyai mint a Sz бreg-perjámosi 
vagy vatini leletek egész gyüjtбterületünkön nagyon gyé-
rek. Majdhogynem elenyész бek. A kutatás mai állása alap-
ján megkockáztathatnák azt a feltevést amelyszerint É-
szakkеlet-Bácska ebben az id бben az i.e. 2- évezred dere 
kán és valamivel el őbb, nagyon lazán lakott terület volt. 
Ezt látszik igazolni az is, hogy nemcsak a telepek vagy 
temet ők hiányoznak , de a szomszédos területeken , sUrübben 
еl őfordиló ugynevezett "kincsleletek" is kimondottan rit 
kák. Legalábbis a mai napig. Ez a helyzet azért is fur-
csa mert a most tárgyalt id бt követ б  egy-két évszázad el 
teltével éppen egy más, ezzel mer őben ellentétes képet 
alkothatunk magunknak az elmult pár év leforgása alatt 
végzett kutatások eredményeképpen . Ez az egy-kétszáz év 
nagy jelentбвégü változásokat hozott nem csak a mi kör-
nyékünkre hanem az Alföld egész területére igy. 

Röviden ѕzбlva, bizonyos id ő  leforgása alatt minden át-
menet nélkül /?/ megszűntek a Kárpát-medencében addig vi 
régzó középbronzkori kulturák. Ezzel egyid őben az egész 
emlitett területen teljesen uj kulturelemek t űntek fe1.0 
lyanok  amelyek egyik el бzб  kulturesoportb бl sem vezethe- 
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t бk le , ellenben szoros szálak fűzik a Duna fel в6 folyá-
sának szélesebb értelemben vett környékén honos I АI, МSI-
R0S kulturához /kerámia, egyes bronztárgyak, csontvázas 
temetkezés/. Régészetileg kimutatható , hogy az uj elemek 
megjelenésével párhuzamosan nagyon sok felé keriiltek ide 
iglenesnek szánt rejtekhelyekre küldnböz6 bronztárgy-cso 
portokszerszámok , ékszerek amelyeknek ujb бli felszinre-
hozatalára csak a mi korunkban került sor. Ezeket a lele 
teket nevezzük "kincsleleteknek". 

Történelmi keretbe helyezve ezek a jelenségek csak egyfé 
leképpen magyarázhatók . Mégpedig ugy, hogy egy uj népe-

lem viszonylag gyors é s nem nagyon békés inváziójáról, 
esetleg több hullámban történt beáramlásáról van szó. Az 
egésznek a lényege benne van az el бzб  mondatban , hiányoz 

nak azonban még kezünkb бl azok a bizonyitékok amelyeknek 
alapján elfogadható módon meg tudnánk magyarázni ennek 
az inváziónak indokait és lef olyásót , amelyek segitségé-
vel választ adhatnánk arra a lényeges kérdésre is, hogy 
hová tűnt el az el бbbi népség. Elvándorolt volna, és ha 
igen - hová? Felszivódott volna, de miképpen ?, vagy eset 
leg teljes egészében elpusztult ? Egyenl đre még nem lá-
tunk tisztán. Bizonyosat csak annyit lehet mondani, hogy 
az uj, halomsiros kultura hordozóinak legfontosabb gazda 
sági tevékenysége az állattenyésztés volt. Amib đl az is 
következhet , hogy harcosabb é s talán szervezettebb társa 
dalomba voltak tömörítve mint a "támadásnak " kitett au-
tocht бn földmiivel бk . Vándorlásuk , egyébként , nagy val б-
szinüséggel hozható kapcsolatba bizonyos gyökeres klima-
tikai változásokkal is. 

Rengeteg probléma áll még megoldatlanul . A zentaí és sza 
badkai muzeum gyüjtđterületén azonban több olyan feltá-
ratlan lel đhely van amelyeknek még fontos szerep juthat 
egyes problémák megoldásában , vagy legalább megközelí-
tésében. Mindeiiképpen figyelemre méltó , hogy Szeged kör- 
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nyékén és a t бle délre esd folyбmelléken viszonylag sok 
gazdag lelбhely találhatб  amelyek a halomsiros kultura 
népéhez, azoknak utódaikhoz k đthetбk. A lal бhelyek egy 
nomadizál б  /?/ álland бan mozgásban levб  nép életmódjának 
megf elel бen csak sirmezőkb бl állanak. Telephelyeik más-
felé is nagyon ritkán fordulnak el б . 

Egy értékes halomsiros temet ő  nagyméretű 	f eltárására 
1970 nyarán került sor vilibiten, Kanizsa határában (13). 

Pelebit déli oldalán 1954 -ben utépités közben a kubiku-
sok kisebb-nagyobb agyagedényeket, cserepeket, csontváza 
kat forgattak ki. A leletek hire eljutott a zentai muze-
umba is ami után sor került a leletmentésre. Megállapí-
tást nyert, hogy az ut egy bronzkori ѕirmezбt metszett 
át. A kibontott sirok részben hamvasztásos ritusu urna вi 
rok voltak, részben pedig csontvázas sirok. A bronzkori 
sirok közé, másfélezer évvel kés бbb, a szarmata -jazygok 
is földeltek el halottakat; a kutatások során jazyg siro 
kat is találtak. 

Abban az évben nem, de az utána következ б  években sem ke 
riilhetett sor a terület behat бbb megvizsgálására mert 
hiányoztak a szűkségei anyagiak. A helyzet elég sokáig 
maradt változatlan, csak hosszu tizenhat év eltelte után 
sikerült külföldi segitsdggel megteremteni a szükséges 
feltételeket és a temet б  maradékának nagy részét feltár-
ni. 

1970-ben a.z összesen kiásott 108 sir közül 77 bizonyult 
bronzkorszakinak. Ezeknek több mint fele /43/ hamvasztá 
sos, másik fele /34/ pedig csontvázas sir volt. A mara-
dék 31 jazyg. 

A bronzkori sirokban talált agyagedény és fémmellékletek 
menrüгi зége és min бsége nagy mértékben váltakozott,aminek 
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az alapján elég éles vagyoni tagol бdáѕt 	tételezhetünk 
fel. Ha pedig gazdasági egyenetlenségeket tapasztalunk 
valahol ott biztosan beszélhetünk /mint általában/ társa 
dalmiegyenetlenségekr ől , sőt ellentétekről is. Mindenkép 
pen érdekes, hogy a csontvázas sirok rendszerint "gazda-

gabbak " voltak mint a hamvasztásosak. A hetes számuban 
például a kđvetkező  mellékletek voltak : hengeralaku ma-
gas fazék ; töredékes , hengeres nyaku urna ; kis füles 
csésze ; egy teljesen ép bronz t őr . Mindkét láb 3-3 na-

gyobb ujjára bronzhuzalból csavart es őalaku gyűrű  volt 
huzva a nagyujjakon azonban diszesebb , szintén huzalbбl 
csavart, csak spirálisba futó végekkel reиdelkező  gyü-
rük voltak. A kéz ujjait is gyiirük di ѕzitették. azok a- 
zonban nem sodronyból ké вzültek, hanem vékony, keskeny 
bronzlemezekb ől hajlitották őket össze /3-3 ujj volt fel 
gyűrű zve/. A jobb karon négy nyitott végű , diszitett fe- 
lületU karperec volt és végül, a nyak táján hat darab 
szabályosan elrendezett , bronzból öntött azivalaku osün-
gб , közbeiktatott finom sodronyokkal. Ezek az ékszerek 
vagy a ruhát diszitették vagy nyakdisz szerepét töltöt-
ték be veszend ő  anyagra aplikálva /szövet, b őr?/. 

A 43-as sirban egy kis csupor mellett két "pecsétfej ű " 
maseziv bronz tü, két nyitott vég ű  bronz-karperec, 12 
szivalaku c ѕüngö és meghatározatlan száma kis bronzsod-
rony töredéke volt. A 80-as, szintén "gazdag" sirban,rit-
kán tapasztalt körülményeket lehetett megfigyelni: két 
sziv-alaku csüng ő , bronz gombok, bronz gy űrű k és egy gyö 
nyörü kidolgozásu fénylő  fekete szinü urnácska mellett 
mindkét lábszár-csonton egy-egy széles , hosszu bronzle 
mezb ől csavart szalagdisz volt. Mindkét darabnak a végei 
elvékonyodб  drбtban végződtek amelyek spirális alakban 
voltak felhajtva . Az egyik spirálisra egy kis láncocska 
volt erősitve. Hogy egy-egy ilyen disz abban az id őben 
is mennyire megbecsült tárgy volt abból is látszik, hogy 
az egyiken egy kezd ődő  repedés volt amelyet a korabeli 
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mester legjobb tudása igénybevételével foltozott meg. 

A 94- sirban az el вб  pillanatban furcsának tün~ ,látsz6la 

gos ösѕzevi зazaѕágban egy majdnem az utolsó poráig fel-
bomlott csontváz feküdt. A megmaradt bronzmellékletek a-
zonban аxrбl tanuskodnak , hogy az illet б  halála el бtt,a-
mig alkot б  része volt a társadalmának - el бkelб  személyi 
ség lehetett . Sirjában két bronz t űt, két bronz karpere-
cet, három bronz gyűrűt, bronzból el6állitott sodronydi-
szecskéket , aranylemez-töredékeket és mindez mellett egy 
nagyon ritka , bronzlemezb бl készitett övet leltek. Az öv 
szép, sok aprб  beütött kidudorodásból alkotott diszités-
eel volt ellátva /poncolás/. 

Az 51-es sirban volt egy érdekes lelet. Egy kis magas -
nyak", szalagfüles cauprocaka mellett egy sodronygy űrű , 
három sodronydiez, egy szivalaku csüng б  és egy gyönyörű-
en megőrzött hossz" bronzból öntött varrót ű  volt szabá-
lyos fokkal. A mai kézi varrбtütбl annyiban különbözik, 
hogy hosszabb „-érthet бen- gorombább kivitelű . 

Azon sirok közül amelyekben fémmelléklet nem volt de a-
zért mégis "gazdagnak " mondhatók kiemelhetnénk a 33 -aеt 
és 57-est. 

Az elsбben egy magas , kicsit kihasasodó , két füllel e11á 
tott fazék , egy magas, hengeres nyak" felületén beker-
colt diszeket visel б  kétfülű  urna volt , majd egy másik 
sötét fekete szinü gracilis formáju félfülű  urna és vé-
gül egy kisebb, magas nyak", a vállain négy felfelé for-
ditott bütyökdi ѕѕzel ékes bögre . Összesen, tehát négy 
agyagedény. 

Az 57-es sirban eggyel több edé нq volt : egy `magas, kétfü 
iü fazék, egy hengeres nyak" szürke kétfülű  urna, egy ma 
.fiásabb, egyfülű  tál , egy kis szalagfülű  magas nyak" csu 
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Por é ѕ  végül egy kis hasas, függ бlege ѕ , párhuzamos bekar 

colárokkal ékesitett egyfülű  bögrécske. 

Nagyon szép mellékletek voltak még a tizennégyes , huвzon 
kilences és hetvenhármas sirokban. A 14. sir egy nagy,ha 
sas, hengeres nyaku,talpára állitott urnából és egy kis 
bögréb ől állt amely az urna mellé volt téve . Az urnában 
tisztogatás közben egy bronz karperecet , ruhatű  töredé-
két, egy bronz t őrt és egy tűzkövet találtak . A 29 - es 
sirban szint'n egy nagy urna volt szájjal lefelé fordit-
va; az urnában bronz karperec és egy spirálgyürü . A 73-as 
sirban az ásók és finomabb szerszámok alatt egy szokatla 
nul nagy, oldalára billent és szétlapitott hosszuk" 
urna bontakozott ki amelyiknek magassága megközeliti a 
80 cm-t. Bel őle el őkerült az a tál is amellyel egykoron 
le volt borítva . Azonkivül volt beesne még egy kis bögre 
is. 

A velebiti bronzkori települést , amelyhez a feltárt sir- 
mez ő  tartozott , sajnos, behat бbb kutatás után sem sike-
rültmegtalálni . Igy aztán csak a sirok adataiból levonha 
tó következtetésekre vagyunk utalva. Azok pedig arról be 
szélnek , hogy a középbronzkort követ ően, a kés đbronzkor-
ban, huzamosabb ideig tartó csendes, nyugodtabb kulturá-
lis f ejl đdés kezd ődött . Az edénygyártás terén, igaz, bi-
zonyos visszaesés tapasztalható de a társadalmi é ѕ  gazda 
sági tevéke кцг ségek többi ágazatai állandóan fejl ődtek. 
Egy korábban felbontott sirban például, több , homokkбb бl 
készitett önt őminta volt az edények mellett. Talán bronz 
önt ő  mester sirja lehetett . Ha a velebiti lel őhely mellé 
soroljuk még a többi környékünkön ismert halomsiros lel ő  
helyet is, az is nyilvánval бvá válik, hogy számottev ő  
népességgel kell számolnunk. Leleteket ismerünk még Hor- 
gosról /Kđlapos/ (ф4), 	Мartonosrбl /Szállások/ ( ~ 5 ) , 
Orom közeléből /Vastorok völgye/ ( 16), 	Tet бhegye вrбl/na 
gyobb kiterjedé вü , sajnos feldult temet ő/ ( і~) 	 és 
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Paphalomról ( 18) 	/egy magányos sirt amelyet még 1898 

ban ástak ki és amely a régészeti irodalomban mint 	a 
"zentai lelet" ismeretes/ 21 . 	 Még meggyбzđbbé 
válik képünk, ha megemlítjük , hogy ebb ől az id őszakból 
a bánáti oldalon is egész sor lel őhelyet sikerült re-
gisztrálni. 

Nagy kár, hogy/kivéve a velebitit/felsorolt lelőhelyeink 
egyike sem volt szakavatott kutató által felfedezve és 
kikutatva. Egyt ől-egyig kiQl nböz б  földmunkák alkalmával 
elókerült véletlen leletekr ől van szó . A velebiti temet ő  
nek is nagyban rontja értékét az , hogy még a rendszeres 
kutatások megkezdése elő tt egy nagy és lé гіуeges részét 
bolygatták meg ellenđrzés nélkiil, másré вzrбl az is, hogy 
még ma sincs az egész temet ő  feltárva. 

Igy vagyunk kénytelenek néha csak találgatni , nem ritkán 
csak kis mértékben ös вzefüggб  foszlányok alapján re-
konstruálni jelent" történelmi korszakokat. Mert abban 
hogy a bronzkorszak az európai civilizáei6 fejl бdé вéиek 
egyik, kiemelked бen fontos szakasza volt , minden régész 
megegyezik . Childe szerint ez volt a barbár Európa döntő  
pillanata , amikor a fémekkel dolgozó mesteremberek olyan 
önállóságot harcoltak ki maguknak , hogy ki bírták vonni 
magukat egy-egy "uralkodó " törzsf бnök kötelékei alól, 
vagy a még szorosabb törzsi szokások biliиcseibбl. 

V A S K O R S ZAK 

Vitatkozni lehetne azon , hogy a vaskorszak 	kifejezése 
mennyire fogadható el az őskor befejező  szakaszára amely 
lényegében az id бszámitásnnk előtti els ő  évezreddel hatá 
rozható meg amennyiben ezt a szakaszt évszámokban óhajt 
juk kifejezni . Nemcsak azért mert a kifejezés kis mérték 
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ben fedi a lé ~цΡreget hanem azért is mert az európai kul-
turállapotok képe még kevésbé volt egységes mint a rege-

lбzб  bronzkorszak folyamán, no meg azért is mert a vas-
korszak ha a bronzkort követte is nem ért véget a római 
légiók megjelenésével; igazából még ma is vaskorszakban 
éliink. 

Az mellett, hogy megjelenik a vas mint az eszközkészítés 
nek egy ujabb alapanyaga, a bronzeszközök használata, a 
bronzöntés technikája tulajdonképpen a vaskorszak koráb-
bi, ugynevezett hallstatti szaka вzában éri el virágkorát. 
Ebben a szakszban olyan komplikált és lélegzetelállító 
szép öntvér уekkel találkozhatunk, hogy hasonlókra azt kö 
vetően ugysz бlván nem volt példa. A feltárt bronzleletek 
száma is nagymértékben megnövekedik a korábbi leletek 
számához képest. Az elrejtett kincsleletek nagy száma az 
intenzív ipari termelés és kereskedelem mellett - törté-
nelmi vonatkoz"ban - még egy lé цyeges dologról, állapot 
ről tanuskodik: többször megujul б  politikai krizisek vál 
togatták egymást amelyek a közbiztonságra nem voltak kü-
lönöѕen j б  hatásвal. Es tényleg,a Kárpát-medencét a most 
tárgyalt ezredév alatt négy komolyabb invázió érte. 

Legelőször nyugati irányból, az Alpok lankáiból kiindul-
va árasztotta el a Dunántult az urnasirok kulturájának 
népe /Urnenfelder Kultur/ amely talán az illirekkel azo-
nosítható; 

Utánuk keleti irányból érkeztek a kimmerek akiknek hagya 
téka fellelhet ő  Erdélyben é ѕ  az Alföldön egyaránt; 

Az id8 ѕzámitásunk elбtti  eh'  évezred derekán ujb бl kel! 
ti irányból jött egy néphullám: ezuttal a szkíták. Nágy 
teriileteket kalandoztak be de hatásuk els ősorban Erdély-
re és a Ti вzántulra szoritkozott. 
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Legutoljára , szemmel láthat6an a legszervezettebben és 
legnépesebb csoportokban , a nyugati származáѕu kelta tör 
zeek következtek amelyek Vajdaság területét az i.e. IV. 
század második felében érték ei. 

A fentebb felsorolt inváziók a zentai 	gyüjt6területen 
csak 9porádiku ѕan vannak képviselve . A leletek szembeni 
nб  hiánya ezuttal is bizonyára az elégtelen kutatás kö-
vetkezménye. 

Valбszinünek látszik,  ,hogy ugy ahogy az Szeged környékén 
ki lett mutatva 22, az erref elé tanyázó halomsiros 
kultura népe , miután kevéssé volt kitéve a f бleg a nyuga 
ti végeken terjeszked б  urnasiros kultura hatásának, béké 
sen vegetált még egy ideig a Tisza hozzánk tartoz б  part-
jain is; miáltal meghosszabbitotta a kés бbronzkor anyagi 
és szellemi kulturáját ezeken a vidékeken . Ennek a kité-
telnek igazolására ma még csak sz бrványleletet tudnánk 
felmutatni , elaбsorban azokat a tárgyakat,amelyeket föld 
munkák alkalmával Fels бhegy közelében találtak: törött 
bronzbalta és egy bronzsarló. 

Határozott hallstattkori településnyomokat legközelebb 
a Körös patak völgyében Hajdujárás Nosza közelében és a 
Ludas-t б  partján találunk. 

Nem megbizhat б , atipikus leletek alapján ugy tűnik, hogy 
Kanizsán a Tiszához legközelebb e вб  magasabb részen állt 
egykor egy település. Bizonyosat csak ásatás után lehet 
ne mondani. 

A kimmer betörés idejéb еl a zentai muzeum raktárában e-
gyetlen egy tárgyat sem бriznek . Ilyen tárgyakról a ré-
gebbi szakirodalom sem tud . Hаѕonlб  a helyzet a szkiták 
hagyatékával is. Egyenl бrе  meg kell azzal elégednünk, 
hogy f eltételezzük , hogy területünkön mindkét néphцllám 
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átvonult csak még nyomaikat eddig nem sikertelt felfedez-

nünk. 

A keltákkal már másképpen állunk. Sok lelet jelenlétüket 
nem igazolja, de az a pár amit feltudunk mutatni egészen 
biztosan kelta eredetű . Kutatástörténeti érdekesség, 

hogy a mult században hosszu ideig minden бskoгi leletre, 
amely a rбmai kort megel бzte és amely az orompartok maga 
вabb részén került elő,rámondták, hogy kelta. Azt hit-
ték, hogy a Pannon tenger eltűnése után a Tisza az orom-
partok alatt folyt és a kelták, mint a leg бsibb vidéküВ  
kön élt gép a Tisza magasabb partjain élt. Az eddig el-
mondottakból látszik , hogy ez a régi elképzelés mennyire 
téves. A keltákról az igazság az, hogy a вkordiscuвok 
törzse azon az бвrégi uton közlekedve , amely a Duna vona 

lát követi és köti đ sѕze keletet nyugattal, az id бszámi-
táвunk el őtti IV. század második felében érte el Szerérc-
séget. Feltehetően ebbel a j бf ekvésü bázisból történtek 
ké вбbbi hódító jellegű  vagy kereskedelmi célzatu megmoz-
dulásaik . Igy Dél-Bánáton keresztül els ő  sorban az ércek 
ben és ебban gazdag Erdély félé és a Tisza vonalát követ 
ve északi irányban. A Tisza ellen őrzése is feltehet ő en 
az Erdélybe vezet б  egyik nagyon régi viziut biztositása 
érdekében történt: Tisza-Aranyka-Maros. Innen következik, 
hogy ennek a viziutnak éppen egy аtratégiailag 	fontos 
pontján, Adán (1e) 	bánpászták ki annak idején minden 
felügyelet nélkül azokat a számottev5 kelta eredet ű  lel! 
teket amelyekrбl Móra Ferenc, Gubicza Kálmán és mások ad 
tak hint és amelyek közül alig egypár darab került be a 
zentai muzeum régészeti raktárába. Bizonyára volt a lel! 

tekb бl a valamikori Községi Gimnázium régészeti gyüjtemé 
nyében is de ezek a leletek az id ők folyamán eltűntek. 
Szóval csak egy jellegzetes cserépedényt és egy szép 
bronzfibulát mutathatunk ezuttal be. Egy harmadik lelet, 
egy kivételesen szép kelta ezüstpénz , amelyet 1963-ban 

Zentán vályogvetés közben leltek(zo), a megtaláló 
szükkeblüeége , és nyeré вzkedé ѕi szándékának kđvetkezté- 
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ben valamelyik ismeretlen numizmatikai gyiijteményben kö-

tđtt ki. A kelta tárgyak közé lehetne sorolni még azt a 
sodrott fogóju vaskést is amelyet valahol Zenta köruyé-
kén-találtak az ötvenes évek folyamán. 

A ké вбbbi római irott adatokból tudjuk, hogy a Duna - Ti 
аza közén a kelta'bójok egy t đrzse telepedett meg 23  

Arról azonban nem értesülünk, hogy ez pontosan mikor tör 
tént, csak azt tudjuk, hogy az i.e. els ő  azázadban. 	Az 
adatok bizonytalansága miatt ugyanakkor számithatuzik er-
refelé scordi вΡcuвΡokkal é ѕ  eraviskusokkal is. De egyiknek 
az állásai sem lehettek különösen eresek, legalább 	is 

erref elé nem, mert az idevágó régészeti leletek nem ép-
pen meggy б zбek. Bár, igaz, hogy a későbbi irott adatok 
arról beszélnek, hogy az eredetileg Erdély területén szé 

kel ő  dákok Burebista nevű  királya eres törzsszövetséget 
hozott létre, aminek az lett a következménye, hogy a dá-
kok hatalma rendkivüli módon'meger бaödött. 

Burebista, ereje tudatában, elérkezettnek látta az id бt 
arra, hogy nyugati irányban kiterjessze országát és ha-
talmát. Körtilbelül az i.e. 50. év táján a dákok megtámad 
ták a bajokat é ѕ  országukat egészen a Fert ő  tó vidékéig 
feldulták. Мeghóditották az egész Tiszántult, Bánátot 
é ѕ  a Duna-Tisza közével együtt jelent ős dunántuli része-
ket is, a kelta Pannonok területeit. 

Éppen 1971 tavaszán kerültek el ő  Kanizsán az els ő  Zenta 
környéki hiteles dák leletek négy csontvázas sir formájá 
ban (2 і ) . 

A Kárpát-medencében az id бszámitásцnkat megel ő ző  két év_ 
század folyamán több helyen kerültek a f đld felszine alá 
római monéták, pénzek nagyobb mennyiségben. Ezek a pén-
zek szerényen bár de minden k't ѕ'gеt kizáróan jelzik a 
kialakulófélben levő  római nagyhatalom északkelet felé 
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irányuló érdekl бdéвét . A rámai politikusok 	figyelmét 
nem kerülhette el semmi sem ami balkáni provinciák hatá-
rai közelében é s más érdekterUleteiken történt. Elsó 
sorban az a tény, hogy egy erбв  államszervezet volt kia-
lakul бban amely csak bizonyos gazdasági érdekeit veszé-
lyeztette hanem amely adott esetben katonailag és politi 
kailag is nagyon kellemetlenné válhatott. A korábban meg 
hódított területek é s f81eg Itália biztonsága megkíván-
ták egy átfogó védelem megszervezését . Ennek a védelem-
nek elsBfoku stratégiai követelménye pedig az volt, hogy 
könnyen védhető  folyó vagy hegylánc legyen a határ. A r ~ 

mai hadvezérek tehát arra törekedtek , hogy a római impe-
rium határát miel őbb a Dunáig /Danuvius/ tolják eldre a 
zárpát-medencében is. I. e. 35-ben elfoglalták Sisciát 
/a mai Sisak/ és lassan kiterjesztették hatalmukat az e-
gész Dunántulra és az ottlakб  kelta Panndnokra . A pannб-
fok azonban a keménykezű  rámaiak adminisztrációjának be-
vezetésére lázadással válaszoltak . A lázadást még a dá-
kok és germán markomannok támadása is követte. 

Mindezek a megpróbáltatások még jobban meggy őzték Rđmát, 
hogy a Duna vonalát miel őbb meg kell eró ѕiteni és le 
kell zárni . A védelmi tervek között bizonyosan ott sze-
repeltek azok az elgondolások is amelyeknek megval б sitá-
sát még Iulius Caesar tűzte ki célul, amelyek szerint 
nemcsak a Duna vonalát, de az egész Kárpát-medencét be 
kell épiteni a birodalomba . Ebbe természetesen beleérten 
d б  a dákok hatalmának megsemmisitése és maguknak a dákok 
nak a leigázása is 

Habár Burebista halála után a dákok nem képviseltek o-
lyan veszélyes erбt mint azt mege18z бen , továbbra is a 
legveszélyesebb ellenfelei maradtak a római hatalomnak a 
Duna közép" szakaszáи 25  Kiváltképpen az után, 
hogy a törz ѕszđvetség vezetését ujból egy tehetséges és 
j6 ѕzervez8képességgel megáldott király, Decebalus vette 
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Decebalue ismerhette a rómaiak törekvéseit és valószintc-
en tóle telhet бen igyekezett semlegesiteni azokat. Belát 
ta, hogy a római légiók végérvényesen megvetették lábu 
kat a Duna jobbpartján és hogy 6 már csak arra töreked-
het, hogy minél hathatósabban meger бsit вe az államának 
magját képezi Erdélyt. Ennek elérésére egy nagyon erede-
ti, a keleti puszták nomád népeire jellemz б  megoldást 
alkalmazott: egy a dákok szolgálatában á116 nép közbeik-

tatásával vont országa és az azt fenyegető  ellenség közé 
a legkönnyebben megközelithet б  nyugati síkságon /9lföld/ 
egy élő , aktiv "sövényt"; a Duna-Tisza közére a mai Dél-
oroszországból betelepitette a szarmaták jazig törzsét. 

Ezzel a lépésével hosszabb idбre megszabta vidékcink tör-
téneti fejl бdé ебnek irányát. 

A szarmaták 

Ma még pontosan nem tudjuk,hogy a jazigok törzse mikor 
foglalta el a két folyó közötti területet.Tacitus Évköny 
veinek XII .fejezetében olvashatunk el6ször róluk olyan 
értelemben,hogy az Alföld állandó lako еai;50-ben a mai 
Szlovákia területén  616 germán törzsek között politikai 
harcok törtek ki és ez alkalommal a quadokat szarmata lo 
vaвѕág támogatta.Ez az elsó adat,de betelepedéstik más a-
uktorok érinti megjegyzései szerint jóval elóbb történhe 
tett.A legujabb kutatás szerint ez idó з zámitásunlc 20. 6vé 
ben,vagy szorosan akörül történt.Ekkor került ugyanis 
sor a rómaiak részérбl Aquincum/бbuda/megerбвitésére és 
állandó katonai tábor 1'te вitésére. Ezek az intézkedé 
sek pedig csak a szarmaták megjelenésével hozhatók kap-
csolatba. 
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A jazigok megjelenését a történettudósok eddig kétféle-
képpen értékelték , magyaráztбk. 

Egyrészr бl csak egyszerűen tudomásul vették, hogy a szar 
maták uj hazát kerestek maguknak; uj helyre való költöz-
ködé ѕiiket belѕб  er5kkel vagy a szarmata törzsek közötti 

ellentétekkel - spontan megoldásként magyarázva? ~ 

Мásrészr đl , abb б1 kiindulva , hogy a rómaiak kül еđ  ellenfe 
leiknek eszén mindenek el đtt diplomáciai módszerekkel é$ 
ügyes sakkhuzásokkal igyekeztek tuljárni , egyesek az e-
gész vándorlást rómaiak által szervezett akci бnak tartot 
ták és tartják /Rostovtzeff , Alföldi 28 	Мócвy/. Akik 
ezt a nézetet vallják els бsorban arra az adatra támasz-
kodnak , amely szerint Tiberius császár 17 -ben fiát Dru-
sust küldte Pannoniába különbözi diplomáciai feladatok- 
kal 29 	Ezek között els đ  helyen állt a Duna mint ha- 
tárvonal bizto вitása . Talán ekkor ütötte volna nyélbe, 
valósitotta volna meg a jazigok betelepitésének gondola- 
tát? Lehet , hogy tett valamit ilyen értelemben, ezt 	a 
lehetđвéget azonban mégsem tartjuk valбsziuUnek. Ellenke 
z бleg , azt hisszük , hogy a dákok /Decebalus/ részérбl e-
lđkészitett , átgondolt telepitésr бl van szб . 

Állitásunk alátámasztására a következđ  érveket hozhatjuk 
fel: 

-  a szarmaták már i.e. 80 -44 között /Burebista haláláig/ 
a dákok szolgálatában álltak ~o 

- a jazigok tudomásunk szerint minden ellenállás nélkül 
megszállhatták a Duna-Tisza közének északi részeit. Van-
nak utalások arra, hogy a dákokat a hegyekbe szoritották3 l  

de a kifejezés nem lehet perdönt а  mert kivülálló, 
többedkézbil kapott adatról van ѕz б . Azon kivül , Ptole-
maios egy adata alapján fel lehet tételezni , hogy a dá-
kok a szarmaták betelepedése után is uralták az Alföld 
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nagy ré вzét . A régé вzeti adatok is ezt vallják. 

- Páхducz M. kimutatta , hogy a betelepűl5 jazigok meséz® 
menбen respektálták a régebbi dák telepeket , amelyek egy 
ideig párhuzamosan egzisztáltak a korai jazig telepekkel. 
A jazigok anyagi kulturéján a dák hatás jóval kés і5bb is 
érz бdik ? 

- az I. sz . folyamán, körülbelül éppen a jazigok betele-
pülésének idejében , a rómaiak Maroboduue .markomann ki-
rály hiveit telepitették a Duna bal partjára. gönnyen le 
het, hogy ellenhuzá нnak szánták ezt a dákok szervezte ak 
ciбra 3~ 

- a ké абbbiek folyamán voltak még jól összehangolt dák 
-jazig akcidk . Pl. a 86. évi moesiai dák betörést a Domi 
tianus vezette hadjárat nem tudta kell бképpen megbüntet-
ni mert a szarmata jazigok ée german svébek egyszerre 
támadtak a rómaiakra , "Bellem Suebicum et 	Sarmaticum"3

4  

Amennyiben a jazigok a rómaiak szövet еégeѕeiként 
jöttek volna a dákok ellensulyozé ѕára, pontosan az ellen 
kez бjét kellene várnunk: azt , hogy ók Decebalust fogják 
hátba támadni. Folytatni lehet ezt a gondolatmenetet az-. 
zal, hogy a tényleg ѕ zövetsége а  svebeket Doznitiaziusnak 
szándékában volt megfenyiteni h űtlenségük miatt miközben 
a jazigokkal szemben nincs hasonló akcióról tudomásunk

~5  

A tárgyilagosság megköveteli, hogy megjegyezzük : a felel 
rolt érvek és maga az a tény, hogy a jazigok éttelepedé 
вe elsđвorban dák kezdeményezésre történt, nem zárja ki 
annak a lehet бвégét , hogy ez a költözködés Rбma diplomé-
ciájának is célja volt azzal, hogy a szarmaták egy t đr-
zsének jelenléte az Alfölddn - legalábbis a limes kiépi-
tésének korában - a rómaiak stratégiai céljainak is meg-
felelt. Ami esetleg abból is kiolvasható, hogy a rбmai- 
~~ 
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ak nem tettek ki "rletet az akeiб  meghiusitására és hogy 
a szarmaták ellen, ha nézeteltéréseík voltak rendszerint 
csak megtorló hadjáratokat inditottak, velük igyekeztek 
szerződéseket kötni é s békességben élni. Traiazius két 
hadjáratban megвemmi ѕitette a dákok államát megalakitot-
ták Dácia provinciát is de a szarmatákat nem bántották. 
Azt is gondolhatták , vagy tudták , hogy amennyiben a dáko-

kat leigázzák , megszabadulnak régi ellenségükt ől , egyut-
tal elejét veszik az ujabb "intrikáknak" miután a szar-
maták békességben maradnak . Ez a logika egy ideig be-
vált, de ha hosszulejárati terv volt bizony nagyot téved 
tik: a ké нőbbi évszázadok folyamán ugyanis nagyon sok 
bajt okoztak a harcias вzarmaták meg-magismétl ődő  betöré 
seikkel. A rбmaiakлak jeléntő s katonai er őket kellett a 
II. sz-tól kezdve a limes pannoniai ѕ zaka вzán tartani, 
közöttük olyan különleges /drága/ csapattesteket amelye-
ket szir és afrikai pusztai lova ѕnépekb đl állítottak ösz 
sze. Ezek ijászezredek voltak amelyek a "barbarikumban" 
tanyázó, hasonló fegyverekkel rendelkez8 szarmaták ellen 
egyenrangu félként vehették fel a harcot bs  

A legkorábbi jazig lel őhelyek egy-két kivételt đl elte-
kintve mind a Duna-Tisza-közén összpontosulnak s arány-
lag jól meghatárózhatd tertilet еn vannak . Csak az I. Sz. 

végén, de még inkább a II . sz. legelején /Mбcsy A. sze-
rint Traianuz két dáciai hadjárata közötti id őben/ b~ 

terjeszkednek il a Jazigok az egész Alföldön , többek kö-
zött Bánátban is. Ezt az ekѕzpanziót két fontos tényez ő  
segitette eló, helyesebben , tette lehet ővé . Az egyik az, 
hogy Traianus megsemmisitette a dákok államszervezetét, 
akiknek fel kellett adniok az еlđbb tartott területeket, 
a másik pedig az, hogy éppen abban az id őben a jazigok 
számbelileg szokatlanul gyorsan megnövekedtek amivel ere 

jük is párhuzamosan gyarapodott . Hogy hatalmuk megnöveke 
dése és az ujabb területek birtokbavétele , .valamint szám-
beli meger ősödésük között összefüggés van abban a régé- 

59 . 



ezek legnagyobb része megegyezik . Legtöbbjük feltevése 

szerint ez a té юу  a szarmaták egy ujabb csoportjának ér-
kezésével magyarázható amely az Olttól nyugatra elterül б  
dunamelléki sikságгól jött volna .30  Ennek a kor-
szaknak a sirjaira Párducz szerint nagyon jellemz бek a 
fibulák 39 

Idliközben ezeket a II. sz . elején lejátszódott 	eseménye 
kit vizsgáljuk , ujb бl meg lehetne jegyezni - mint elóbb 
amikor a jazigok beköltözését tárgyaltuk -, hogy a régé-
szet és történelemtudomány ezek megitélésénél ismételten 
abbбl az egyoldalu szemléletb ől indul ki, hogy az alföl-
di jazigok és a dákok közötti ellenséges viszony állan-
d б  jellegű  volt. Annak ellenére, hogy - amennyire én tu-
dom - ezt az irott források nem állítják határozottan.Ha 
kilépünk ennek az álláspontnak hagyományos büvköréb бl e-
gészen más végeredményre juthatunk ; olyanra amelynek a 
valószinüsége semmivel sem kisebb a korábbi megállapitá-
sok valószinüségét бl . A tudomány mai állása szerint anya 
gi bizonyitékokkal egyik álláspontot sem lehet kielégit б  
en alátámasztani. 

Arra gondolunk , hogy ha elfogadjuk a dákok é s 	szarmata 
törzsek ho sszulejáratu együttműködésének tézisét, amely 
együttműködés a /f eltételezett/ közбѕеn megtervezett át-
telepítésben is megnyilvánult, akkor esetleg könnyebben 
megérthetjük egypár ké вđhbi esemény inditékát . Például 
azt, hogy hogyan er5södtek meg a jazigok a traianusi had 
járatok alatt, illetve azokból kifolyólag. Igen, azokból 
kifolyólag mert azt gondoljuk , hogy a dákok egy jelentus 
része az összeomlás után elmenekült és a volt szövetsé-
gesnél, a jazigoknál kapott menedéket . A jazigok pedig 
automatikusan elfoglalták a szabadon hagyott területeket 
és kiterjesztették fennhatóságukat az egész Tiszántul гa 
le egészen a Kárpátog lábáig. Talán igy közösen érték el 
azt, hogy a római hatalom még csak kisérletet sem tett a 
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Pannonia és Dácia közé ékel бdб  ingatag,megbizhatatlan ja 
zigoktól lakott földterület megszállására; sem a dák há 
boruk alkalmával sem azokat követ đen. A jazigokat nem i-
jesztette meg a dákok veresége, elég er б snek érezték ma-
gukat a nyilt szervezkedésre, нбt, támadásra is a рsovin 
ciák ellen. Mint C. Patsch irja, 4O  a mozgolбdáвok 
már Traianus korában elkezd бdtek körükben és Hadrianus, 
Pannonia helytartója /a kés бbbi császár/ el is kezdte a 
háboгuskodáѕt velük. 117-ben már császári miniségben 
próbálja megtörni a szivбs és kitartó ellenfelét, siker 
nélkül. Ezt bizonyitja az a szokatlan cselekedet is,hogy 
Q.Marcus Turbo kezében, egyesitette a két provincia, Pan-
nonia és Dácia vezetését és hogy a II. sz . folyamán a 

rómaiak - elsisorbaіі  Hadrianus intézkedései nyomán - ka-
tonai eгеddk láncolatával olyan erős védelmi vonalat 16-
tesitettek a Duna vonalán amely modern viszonylatokban 
csak a Maginot vonallal hasonlithat б  össze. Ez a vonal 
volt hivatva iгködni a provinciák és Itália békéje fe-
lett. 

A dunai határ, illet őleg Pannonia és az Erdélyt magába 
foglaló Dacia provincia között a rómaiak gy бzelmük után 
hamarosan összeköttetéseket létesítettek; /Dacia 105-271 
között volt római kézen/. Az egyik összeköt б  ut Dunaв zek 
csб  és Szeged között /Lugio és Parthiscum/ 4~ 	 vágta 

át a Duna-Tisza közét, tehát, itt valahol, t бlünk 	nem 
messze huzódott. Az ut fogalma alatt itt csak inkább fel 
ügyelet alatt álló karavánutca és nem szilárd anyagból 
épített katonai utra kell gondolnunk, mert ilyennek nyo-
ma nem maradt fenn. Másik fontos utvonala a birodalom 
közigazgatásának és kereskedelmének a gazdag Dacia irá-
nyába, maga a kanyargós Tisza és a gyorefolyásu Maros 
volt. Ezeknek sürü erd đkkel övezett partjai között csu-
rogtak lefelé sóval, ércekkel, különböz ő  nyersanyagokkal 
és máš értékes áruval megrakott öblös hajók, vagy vontat 
talc másokat távoli vidékekr бl idehurcolt rabszolgák olaј  
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ból, borból, egész sor lukszu вcikkb ől, fegyverekb ől állб  
rakományukkal az árral szemben. 

A szárazföldi ut létezésére nincs konkrét bizonyitékunk, 
hacsak az eddig felfedezett kevésszámu pénzleletet annak 
nem vesezük . A viziut fontos szerepének igazolására azon 
ban már több adatot fel lehet sorakoztatni: igy például 
a mai szegdi hidf ő  közelében állt egy katonai er đd, 
Parthiscum , ennek épitése a II. sz . 2. harmadára , Antoni 
us Pius uralkodása idejére tehet ő  42 Továbbá a szá-
zad elején, talán 1910-ben, Adorjánnál szemben a to тon-
tálj бzseffalvi /ma Szanád/ rétben egy holt Ti вzaágban г~ 

mai ártorony alapzatára akadtak. 43  Ennek az őrtorony 
nak az lehetett a feladata , hogy a tiszai hajázás bizton 
sága felett őrködjék. Biztosan volt több hasonló árto-
rony még a Tiszabalparton, amelyek id ővel legnagyobb-
гбв zt a Tisza áldozatai lettek, vagy az épit бanyag után 
kutatб  egyszerű  emberek keze alatt váltak semmivé. Török 
becsén /Novi Becej/ 1885-ben egy nagyobb római éremlelet 
került f elszinre. Korábban, véletlen ásatások során tég 
lókat is ta1áltak;`i4  a mult század els ő  haгmadábaл  
Nagy-Becskereken /Zrenjanin/ rámai téglákat és "roppant 
alapfalakat fedeztek fel":' 5  Feltehet ő , hogy csak 

. idő  kérdése mikor bukkan fel a tiszai védelmi rendszer-
nek valamelyik ujabb objektuma. 

Amikor már itt tartunk felvethetjük azt a már többször 
vitatott kérdést, hogy Dacia provincia megszervezése u-
tán nem kerültek-e a bánáti részek szintén r бmai közigai 
gatán alá? Ha a jól bevált r бmai gyakorlatból indulunk 
kiamelynek mindenkori alaptétele az volt, hogy a hatá гo-
kat lehet őleg jól védhet ő  területeken kell meghuzni, ak-
kor természetesnek kellene tartanunk azt, hogy az Orom-
partok nonalán tanyázó jazigokkal másfél évszázad tarta-
máig /amig Dacia római kézbén volt/ eres r бmai đrség né-
zett farkasszemet. A régészeti leletek azonban ellent- 
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mondanak ennek a feltevésnek; a Tisza bal partján, ugyan-
is, egéaz sor olyan leletet tartanak nyilván amelyek a 
jazigok ottani jelenlété гбl tesznek tanu вágot, pl. Szerb-
kere ѕztuг , вΡ Padé; 

Egészben véve még sok feltevés é ѕ  probléma vár anyagi bi-
zonyitékok hiján megoldásra. Erdekes mбdon épp a szarma-
ták régészeti haggatéka van nagyon hézagosan feltárva. 
Azé a népcsoporté amelynek a nyomai talán a legt đbb he-
lyen fordulnak e18. A legkevesebb rendszeresen feltá гt, 
csak töredékeiben megfigyelt temetб  ebbdl a korból ered. 
Bármennyire érdekes is lenne többet tudni róluk eddig 
csak a kevés irott forrásra és a szinték soknak nem mond 
ható hitelesen feltárt régészeti anyagra támaszkodhatunk. 
Ezek szerint, anyagi kultuгájuk utmutatásai alapján, tör-
ténetüket tđbb periodusra osztották amelyekkel mi itt be-
hatóan nem foglalkozunk mivel a zentai muzeumnak a szar-
mata korb бl származó dokumentációs anyaga is sajnos in-
kább mutatványpéldányokból áll; egyetlen-egy tüzetesen 
felkutatott temet бt vagy telepet nem tudunk megemliteni. 

Rogy kerek képet kapjunk, a fent mondottakat ki kell e gé 
ezitenünk egypár fontos mozzanattal még; o уanokkal ame 
lyek a szarmaták politikai történetének és egyben - sok 
vonatkozásban - müvelбdéstöгténetüknek is fontos mérföld 
kövei voltak. 

A dákok ellen viselt hadjáratok után a jazigok 	ismét 
felvették a kapcsolatot az Oltt бl keletre, az Alduna vi- 
dékén é16 szintén szarmata roxolánokkal. A 	rómaiakkal 
179-ben kötött békeszerzddést követben az, a leletanyag 
alapján itélve, még szorosabbra füz'5dött. Ez a 	távoli 
kapcsolat a III. sz . harmincas éveiben a 	roaolánoknak 
az Alföldre való átköltözésével ért véget. Nem az volt 
azonban az egyetlen "utántelepülés". Egy ujabb szarmata 
tőгza megjelenésével kell a IV. az. elején számolnunk. 
Ezeknek a neve ismeretlen, el Sbb ideérkezett rokonaiktól 
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azonban jellegzetes temetkezési szokásuk által könnyen 

el lehet választani őket: halmok alá temetkeztek. jazi-
gokról tehát , csak a roxoidnok érkezéséig beszélhetünk , 
az után már csak gyű jt őnevükön szarmatáknak nevezhetjük 
őket. 

Szarmata 1e1 őhelyek: 

Mohol - szбl бk . (22) 	A mult század folyamán sirokat ta 

laltak amelyek mellett edények voltak ae 

Mohol - mészéget бk.( 23) 	1898-ban töltés-épité ѕ  közben 
sirokat találtak amelyekben edénуеk is voltak.49  

Add - Orompartok .( 2) 	1902-ben földhordás közben soros 

temet őre akadtak . A sirokban fekv ő  csontvázak mellett e-
déуgek voltak 50 

Ada - O вuzdy féle téglaégető . (25) Az I. világháboru e-
l őtt gyakran találtak munka közben csontvázas sirokat. 
Nagy Lajos adai tanitó szerint egy sirban arany ékszere-
ket is leltek . A megtalálók a leletet a zentai ékszeré-
szeknél 66  koronáért értékesitették 5 1  

Ugyanezen a helyen 1951 -ben kutatóásatásokat végeztetett 
a zentai muzeum Dr. Schulmann Imre é s Vukov Nestor veze-
tése mellett . Településnyomokat tártak fel. 

1963 -ban földkitermelé е  közben egy négyzetalaku, 1 x 1 m 
es, vastag deszkákkal bélelt kutat fedeztek fel kb. ? 
méterrel a mai felezin alatt. A kut fenekén kilenc da-
rab, többé-kevésbé sémaült , római eredetű  edény volt. Az 
egyiken monogram láthat б  két betűb ől kombinálva, N és 
talán F betű . 
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FELSÖHEGY - VASKOR 

ZENTA - SZARMATA 

ADA - KELTA 

VELEBIT 
SZAiPtMATA 

ZENTA MONOGRAFIAJA 18. 



Zenta - Mákos. (26) 	1903-ban foгditás Кб zben osontv'.zae 
sirokra akadtak amelyekrбl Érdujhelyi Menyhért ad hirt. 
Megjegyzi, hogy azon a helyen már korábban is találtak si 
rokat. A föld fel аzinén sok felé lehet cserepeket talál-

s2 iii 

Zenta -  Hire в  sor.  (2v) 1902-ben a likasi ut 	mellett 
Papp József Mihály szállásán egy csontvázas sirt ástak 
ki. Melléklet benne egy agyagedény és Diocletianus cвá-
szár bronzpénze volt. A leltr бl Érdujhelyi Menyhért irt sa  

Zenta -  K~ ѕbátka. (2e) 	Az 1830-as években egy 	hamis 
hir alapján kutatott itt egy hivatalos állami bizottság 
kincsek és ékszerek után. 1872-ben töltéaezéei munkála-
tok alkalmával hordtak el a halomból földet miközben вi-
rokat is dobáltak ki. 1883-ban és 1885-ben Dudás Gyula 
ásott ezen a helyen. Meg nem határozható száma sirt bon 
tatott fel. 1944-ben  Kink  József vezetésével a Szegedi 
Tudományegyetem Régészeti Intézete ásatott amikor t đbbek 
kđ zött szarmata cserepeket is találtak Sa 

Zenta - Volt  Birszlin Lipiazkó féle  szállás.  (29) 
Ezen a helyen az I. világháboru el бtt "igen sok 	rбmai 
sirt találtak". Leggyakoribbak a Hadrianus, 	Traianus, 
Constantinus é s Marcus Aurelius féle érmek", 55  

Zengi. (ъo) 	Közelebbrбl ismeretlen helyen 1914 folyamán 
Domitianue egy eziistdénárát lelték s6  

Zenta___Toro ~i ut. (3і ) 1953 folyamán földmunkák köz-
ben Felsбhegy alatt urakat találtak és bontottak ki a 
munkások, Tripolszky Géza és Hagymás Károly végeztek meg 
t бásatást • A leleteket beszállitották a muzeumba. Nin-
csenek publikálva. 
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Tet őhegyes. (31) 	Ma már meg nem határozható helyen, 
ismeretlen körtilmé вуеk között /lehet hogy 	sirokból?/ 

1893-ban a következ ő  császárok és jelei személyek érmeit 
lelték: Traianus, Hadrianus, Antoninus Pius, Faustina Ma 
ter, Marcus Aurelius, Lucilla, Commodus és I. Maximinus 
dénárét .5  

Tet őhegyes. (33) 	A falu északi részében az elmult év_ 
tized folyamán épitkezések alkalméval több izben talál-
tak sirokat. Rendszeres ásatás itt nem volt. A leletek 
egy része Zentán van, publikálatlan. 

Velebit -  Breg. ( 34) 	A falut б l délre a magas parton Ko- 
rica Djordje földjén 1954-ben mélyszántái alkalmával 12 
darab agyagedényt találtak egy csomóban.A szarmata edé-

nyek között középkori is volt. Átadták őket a zentai mu-
zeumnak. Publikálatlanok. 

_Velebit - Ciganovic.  (35) 	A falu déli szélén 1952 fo- 
lyamán utépitési munkálatok alkalméval bronzkori és szar 
mata sirokat találtak. Azon a helyen és annak közvetlen 
környékén Hagymás Károly végzett próbaásatásokat és to-
vábbi sirokat tárt f el. Az 1970-ben végzett rendszeres 
feltárások alkalmával bronzkori sirok között 30 szarmata 
sirt is napfényre hoztak az á еat бk. Nagyobb részük boly-
gatott volt, ki volt rabolva. Annak ellenére, négy sir-
ban találtak római pénzeket. A meghatározhatók Traianus 
és Gordianus császárok képmásait viselték. Publikálatla-
nok. 

Adomán - iskolaudvar. (36) 	Lakóépület alapjainak ésá 
•sa közben 1968-ban sirokra akadtak amelyeket sajnos nem 
jelentettek be. Valószinüleg temet б  lappang azon a he-
lyen. 
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Adomán - Ti ѕzaEart. ('" 	 1961 tavaszán e sorok író ja 
a falu alatti Tiszaprt legmagasabb ré вzén két szarmatko-
ri kemencét fedezett fel és ásott ki. Ugyanazon a helyen 
a település egyéb nyomai is megfigyelhetik voltak. Pubii 
kálatlan anyag. 

Horgo в  - Kamaráа .( ъ8) 	Vályogveté в  közben 1950-ben sí- 
rokat találtak . A lelt tárgyak közül egypárat bevittek a 
zentai muzeumba . Publikálatlan anyag. 

Horgos - Kamarás. (39) 	Szegeden съríznek a 	muzeumban 
egy szép nagy agyagedényt és egy őrl đkövet 	amelyeket 
1902-ben Leib Henrik birtokán találtak 2 m. mélységben 5e  

Horgos . ( 40) Horgos környékérбl a következő  római pénzek 
kerültek a szegedi muzeumba : Gordianus bronzérme, Diocle 
tianus középbronza , Lioinius bronzérme, Crispus bronz-
é rme s9 

Zenta - Blazic ѕ zállás .(4') 	1955-ben földmunkák köz- 
ben egy szarmata cserepeket tartalmazó hulladékgödröt ta 
láltak. 

Tet őhegyes - Szalma  János  föld~e. (42) 	1954 tavaszán a 
f fut kövezése közben a szabadkai utkeresztez бdésnél  sino 
kat találtak. György István jelentése alapján Hagymás K. 
végzett leletmetélt és 9 sirt bontott ki.Publikálatlanok. 

Ada és Törökbecse között a tiszai átmetszésnél 1885- ben 
13 darab római bronzérmet találtak . A meghatározhatók 
Constantinus császár sisciai vereteiG O ( 45) 

A Zenta környéki szarmatakori leletek nem különböznek a 
többi területeken feltárt leletekt бl és lényeges ujabb 
elemekkel nem járulnak hozzá a szarmaták életmódjáról és 
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kinézéaérđl alkotott képünk kib đvitéséhez . Sajnálatos mó 

din a leletek legnagyobb része csak a lelShely megjelölé 
sével, minden pontosabb megfigyelés leírását nélkülözve 
került be a muzeumba , miáltal finomabb következtetések 
levonására alkalmatlan . A lel đhelyek nagy száma azonban 
mindenképpen szembeötl đ . 

A korabeli irott utalásokat és .a régészeti anyag tantisá-
gait röviden összefoglalva megállapíthatjuk, hogy élet-
módjuk hasonló volt a többi szteppei nomádokéhoz: törzs 
szervezetben éltek , nem voltak állandó lakhelyeik /lega-
lább is nem addig amig az itt elfoglalt terület sz űkebb-
re szabott lehet đségei között az ujabb környezethez tel-
jesen hozzá nem idomultak/, életüket nagy részben lóhá-
ton és nemezzel fedett nagy szekereiken töltötték, állat 
tartá вΡeаl foglalkoztak . Rendkivül harciasak és bátrak 
voltak, ebben a kutf đk rendre megegyeznek. De nemcsak a 
kutfđk; az embertani anyag vizsgálata során kiderült, 
hogy a csontsérülések aránya olyan nagy, hogy azok telje 
sin alátámasztják a f inti megállapítást . Továbbá, annak 
alapján, hogy a n đi csontvázak sok esetben férfias jel-
legűek és a koponyasérülések száma is nagy, azt is nagy 
valószinüséggel lehet feltételezni, hogy a n đk is a fér-
fiakéhoz hasonló nehéz, lovas -életmódot folytattak és ta 
lán egy részük azokkal együtt a harcokban is részt vett s9 

Életük nem lehetett könny ű . Egyfe161 a sok. harc, 
mádf el đl a primitiv életkörülmények , rossz táplálkozás , 
rossz lakásviszonyok és hiányos gyermekgondozás következ 
tében átlagos életkoruk alacsony volt ó2 

TemetSik nam nagyok . Halottaikat általában 	szabályos 
hossznégyszögű , észak-déli irányitásu cirokba a hátukra 
fektették ugy, hogy a fej délen volt a láb pedig északon. 
El đfordul az olyan temetkezés is, amikor a halottat ül đ  
helyzetben f elhuzott lábakkal , vagy zsugoritva helyezték 
a sirba. Egyeseket álló helyzetben temettek el. Itt kell 
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megemliteni az antropológusok azon véleményét is amely 
szerint nincs kizárva, hogy a szarmaták között divott az 
a furcsa szokás amely megköveteli , hogy a halottak agyko 
po2іyáit bizonyos esetekben be kell verni . Nyilván a ha-

lottól valб  félelem miatt 63  Kései cirokban koporc бk 
nyomait is meg lehet már figyelni. Velebiten két esetben 
is meg lehetett állapitaai a koporѕб  biztos jeleit. 

A csontvázak tulжyomó része egészen mély cirokban f ik-
szik. Némelyiknek a mélysége meghaladja a 2, вđt 3 mé-
tert is. Ennek a gyakorlatnak a magyarázata abban kere-
ѕend đ , hogy ebben a korban általános volt a sirrablás 
szokása. Mégis, a mély cirok ellenére is a legtöbb csont 
vázat felforgatott állapotban , kifosztva találják az ása 
tб k. 

A cirokból ered đ  leletek 1188 sorban a testet és öltözé-
ket diszit đ  ékszerekb đl , ékitményekb đl állanak /üvegpacz 
táb бl vagy f éldrágakövekb đl készitett gyöngyök , gyöngyfű  
zérek , fibulák, karköt đk , nyakdiszek , diszit đ  fém- lemez 
kék/, továbbá agyagedénymellékletekb đl , használati tár-

gyakbбl /kések , tüzgerjeazt đ  szerszámok , karikák, bronz-

türkök , kardok/ vagy római pénzmellékletekb đl tevđdnek 
össze. Eredetüket tekintve ezek a tárgyak dél - oroszor 
вzágból, a római provinciákból , a szomszédos germán 
törzsekt đl vagy az Alföldön itt talált dákoktól származ-
nak. 

A szarmaták fazekasipara - eltekintve a fentebb emlitett 

forrásokból ѕzármaz б  formáktól - igen változatos és na-

gyobbára jó árut állitott el đ . El" sorban korongolással; 
a kézzel gyártott edények dak hagyományokra vezethet đk 
vi ѕsza вΡ   Az edények felteleti diszitése vagy plaszti 
kusvagy az égetés el đtt bedörzsölt vonalas vagy figurá-
lis diszekb đl áll. Az edények tulnyom б  többsége finoman 
iszapolt, kemény, szürkére égetett agyagból készült. A 
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helyi gyártmányok mellett számos a provinciákból impor-

tált agyagáru igy. 

A vegyes összetétel ű  leletanyagban a szarmatákra talán 
a legjellemz4bb a szines üvegpaszta -gyöngyök nagy mennyi 

sége. Ezeket a piros, zöld, fehér, fekete, sárga, kék 
szinü gyöngyöket minden szarmata temető  leletanyagában 
f el lehet lelni. Ezeket az ékszerdarabokat nemcsak a 
csukl бn és nyakban viselték hanem a ruhákra is felvarr-
ták. Sбt, egypár helyen megfigyelték, hogy a lábbelire 
/nemez, csizma ?/ is jutott bel бliik. Ezeken kivül szive-
sen használták a fibulák különböz б  válf ajait is. Különö-
sen kedveltek voltak a szines zománcbetéttel diszitett 
változatos formáju korong-, kerék-, stb. alaku fibulák 
/ruhakapcsok/. Ezeket bizonyára valamelyik nagyobb határ 

menti római városban gyártották. 

Még miel бtt rátérnénk arra a pár történelmi adatra,amely 
a szarmaták sorsáról tájékoztat önálló politikai létük 
utolsó évtizedeiben, röviden emlitenünk kell az ugyneve-
zett "római sáncokat" és a többi hozzájuk kapesol бdó 
földművet is. Mégpedig azért, mert az elmult tiz év kuta 
tási ered шб i уеi alapján a tudományos közvélemény mindin 
kább arra hajlik, hogy azt a hatalmas sáncrendszert, a-
mely kb. 1500 km. hosszuságban Budapestt бl Hatvanon át 
huzódik a Hortobágyon keresztül dél felé egészen le a Du 

nőig, Kovinig és amelyhez hozzá tartoznak a bácskai sán-
cok is - szarmaták készítette műnek tekintsék 65  

Ammianus Marcellinus ad hirt el бször az agge г  celsior-
rбl /magas töltés, földhányás/ amikor arról tudósit, 
hogy II. Constantinus császár a szarmaták bels б  háboruja 
miatt 359-ben hadjáratot vezetett a mai Vajdaság terüle- 

tére és hogy annak befejezése után egy magas 	töltésen 
állva beszédet mondott. Ez az érdekes esemény 	valahol 

Bácska teriiletén játszódott 11." 
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Azon események közül amelyek a fenti háborut megel đzték 
az alábbiakat érdemes megjegyezni. A rámaiak á1ta1 kiü-
ritett Dáciában /271/ a nyugati gótok telepedtek meg a-
honnan többször intéztek támadást a szarmaták ellen. Egy 
ilyen támadás alkalmával az akkor már uralmon lбтб  II. 
Conвtantius császár segitsбget nyujtott a rámaiak számá 

ra veszélytelenebb szarmatáknak, a t đlük er đsebb gótok 
ellen. 

A 4. sz. folyamán a szarmatákra mind er đsebb nyomást gya 
koroltak a t đlük északra é в  keletre elhelyezked đ  germán 
törzsek. Ezekhez a nehézségekhez járult még az is, hogy 
a szarmatáknál belháboru, rаbazolgalázadás tört ki,amely 
- a források szerint - 300.000 /?/ vesztes szarmata mine 
külésével végz đdött /359/. A korábbi népes telepek megfo 
gyatkoztak és a szarmaták területei fokozatosan, könnyen 
jutottak az északkeleti irányb бl terjeszked đ  germán gepi 
dák kezére. 

Mindazmellett, hogy a szarmaták mint számottev đ  politika 
i tényez đ  többet nem szerepelnek, korántsem lehet đket 
teljesen elveszettnek tekinteni. Népességük, ha nem is 
nagy tömegekben továbbra is jelen volt tájainkon. Mi 
több, van  aki joggal azt tartja, hogy kés đbb - az V. VI. 
sz. folyamán - tehát a hun korszak folyamán is, esetleg 

•fel egészen az avarok megjelenéséig, jelent đs szerepet 
játszottak 6 A Duna-Tisza közén azonban ugy lát 
szik alaposan megcsappant már amugy sem nagy számuk az-
zal, hogy 470 körül a Skirek után egy ujabb nagy csoport 
juk vándorolt el római területre. Ezek után a Dunát бl ke  
litre mint jelent đѕebb tényez đ  már csak a gepidák marad-
tak. 

A szarmatákról utoljára Eunodius irásaiban olvashatunk; 
azt, hogy 489-ben Szerém вégben ill. Szlavóniában voltak ~~ 
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xÉPVáNDOнr,Ás  KORA  

A népvándorlás korával olyan területre értünk amelynek 

magyarázatába és megállapitásaiba a multban nem egyezer 
avatkoztak bele a pillanatnyi politikai érdekek , egyolda 

in  érdekeket képvi ѕel б  csoportok , széls бségeѕ  szemléletű  
kutatбk olyan célokkal és olyan módszerekkel amelyek 
semmiképpen sem nevezhet бk tudományosaknak. 

Az ilyen mбdв zerek meghonosodására fontos tápot nyujtott 
az a ténу , hogy a népvándorlás korában alakultak ki nagy 
vonalakban a kés бbbi, tehát mai, középeurópai népességi 
állapotok é s az, hogy abban a történelmi periódusban o-
lyan félelmetesen komplikált politikai, népességi és mü-
vel бdési állapotok uralkodtak amilyenekre a történelem 
folyamán még_nem volt példa. 

Ebb бl a büvkörb еl való kiszabadulásra a háboru után ki-
alakult uj társadalmi viszonyok adtak és adnak m бdot. A 
népvándorlás korának és az akkor uralkod б  állapotoknak 
elbirál"ában a legfontosabb a tárgyilagosság és a в zub 
jektivizmuеtбl valб  lehetб  legteljesebb elzárkózás. 

Mi, jelen esetben, a pozitiv alapelvek érvéвуе  вitéséhez 
ugy járulhatunk hozzá, hogy kerüljük a homályos, alap 
nélküli állitásokat és hogy - amennyire  a dolgok megérté 
se és logikus rendje megengedi - kerüljük a tul széles 
alapokon vall magyarázást. Má вгбе zrбl törekezünk a ne-
künk hozzáférhet б  szakirodalom alapján, a legujabb, leg-
kor в zгűbb eredmények alkalmazására és munkánkba valб  be-
építésére. 

Akkor amikor r бma elvesztette ütбképe вségét és aktiv "tá 
madva-véd б" taktikáját a passziv védelem váltotta fel-ez 
a períódus gyakorlatilag Dácia feladásával kezd бdik- egy 
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olyan történelmi gátszakadás következik be amely láncre 
akció formájában hatalmas , eddig nagy mértékben semlege 

ejtett er őket szabadit fel. Ezeknek az ereknek mozgatóe-
reje egész Európára kiterjed : teljes mértékben elindul 

az a folyamat amelyet közkeletű  kif ejezé еѕel a gépván-
dorlás korának szokás nevezni. 

A "népvándorlás ", mint ahogy ez a korábban tárgyalt e ѕe-
тбnу  kb бl nyilván szépen kiviláglik , az általánosan ha-
tárjelző  eseméуynek elfogadott , mindent els đpr6 hun betö 
rést ől sokkal elóbb kezd ődött . A hunok uralma a Kárpátok 
medencéjében csak félévszázadig tartott , s hogy mégis 
hun korszaknak neveztük el á soron következ ő  tőrténelmi 
fejezetet annak több oka van: 

- legeló вzör is az, hogy a hunok, ill. Attila 	kezében 
összpontosult olyan hatalom amely, az бвkort is beleszá- 
mitva, elő ször foglalta politikai egységbe /kulturális 
egységet még nem mondhatunk/ a Kárpátok đvezte térséget; 

- másodszor azért , mert Európa politikai é s 	népességi 
történetére dönt б  befolyással voltak a hunok és 

- harmadszor azért, mert azok a mozgalmak is amelyek ér-
kezéseiket megel őzték , már az általuk felkavart örvéуy 
forgatagában táncoltak. 

A hunok érkezését nem lehet egy dátumhoz kötni. Jövetelű  
ket j бval megel őzte hirük amelyre az egyes kisebb népek 
pánikѕzerüen menekültek a rómaf birodalom területére. 
Ebben a menekülésben csak egyes szarmata csoportok és a 
gepidák nem vettek részt. Az el őhadak , amelyeknek 	az 
volt a kđtelesеége , hogy "megtisztit е ák " a terepet 	a 
már morábban vazalusi sorba kény ѕzeritett 	germánokb бl 
állottak . Kđ zpontjuk egy ideig még a Kárpátokon 	kivül 
maradt és csak 401 és 411 között terjesztették ki uralmu 
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kat teljes egéazében az Alföld Dunától keletre elterül ő  
uik vidékeire . Központjuk el őször a Bánát déli részén, a 
Morava torkolatával szemben feküdt . Amikor Attila a hu 

fok élére került a birodalom вulypontját áthelyzte a Du-
na-Tisza közére69 	Van olyan vélemény is, 	amelyik 

szerint ez a központ valahol Zenta környékén volt }O  
Az állitáв  nem tárgyi bizonyitékokon nyugszik, ellenben 
azt sem lehet tárgyi bizonyitékkal alátámasztani, hogy 
más felé volt. Központi szállásterületük gerincét való-
ezinüleg a Tisza képezte . Az a sok különböz ő  nép amely a 
lattvalóként követte őket körülöttük helyezkedett el. A 
gepidák a jelek szerint minden komolyabb háborgatást бl 
mentesen várták történelmi pillanatukat. 

A nagy népvándorláskori kincsek /amelyek csak korunkban 
láttak ujra napvilágot/ arról tanuskodnak , hogy a hбditб  
lendületben levő  népek támadása és el őnyomulása nem je-
lentette minden esetben a helyben talált népességek Вzük 
ségszerü elpusztitását , kiirtását , hanem inkább csak az 
ingó anyagi javak , fegyverek zsákmányul ejtését, az ü-
gyes mesteremberek /kovács , bognár, gölöncsér , ezüce, ék 
szerész stb./ megnyerését célozta . Az egyes kincsek el-
rejt ői bizonyára tisztában voltak az uralkod б  szabályok-
kal és ezért fűztek reményeket saját menekülésükhöz és 
kincseik kés őbbi visszaszerzéséhez. 

Attila uralkodása alatt mélyreható társadalmi változá ВQЖ  
történtek . Legy őzte a nemzet вégf бk ellenállását és jaját 
kezében összponto ѕitott minden hatalmat . Uj vezetőréte-
get hozott létre amelyben személyes hivei és hü vazalusa 
i a korábban leigázott népek élén álló vezérek, sőt в zđ-
kött római hadvezérek kaptak helyet. Nagy világhódító el 
gondolásait innen a Tisza vidékéről szándékozott megval б  
sitani. Ebben azonban a Galliában elszenvedett vereség 
/451/ és korai halála /453/ meggátolták. 
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Halála után a hatalom átvétele körül nézeteltérések tá 
ma$tak , majd te ѕtvérháborura került sor. Ezt a kedvez đ  
alkalmat ragadták meg az addig leigázott népek, amelyek 
szövetséget alkotva, a gepidák vezére, Ardarich vezetésé 
vel 454-ben a Nedao folyó mentén dönt đ  gyđ zelmet arattak 
az ellenük felvonuló hun seregek felett. Utána mint egy 
kártyavár hullott szét Attila óriási méret ű  de laza bice 
dalina. 1тn1éКe  azonban Európának ugyszólván minden népé 
nél megmaradt mind a mai napig. 

A hunkori régé вzeti anyagr бl ei kell mondanunk, hogy a 
kevés hiteles feltáráв  következtében még nagyon sok a 
kett đ s-kérd đjeles probléma. Tekintetbe kell venni, hogy 
a vezet đszerepet játszó hunok csak egy vékony rétegét ké 
pezték a rendkivül bonyolult összetételű  hunkori tár ѕada 
lomnak, meg azt is, hogy az itt talált különböz đ  népek 
vazaluaai sorba lettek döntve ugyan de, ez az inkább po-
litikai állapot, a köznépi temetбk anyagában ugy lát нzik 
nem nagyon éreztette hatását. Az is el đfordult, hogy a 
korábbi "kés đszarmata" temet đ  folytatásaként hun köznépi 
sirokat bontottak fel a kutat бk 	A jöv đben vég- 
zendđ  ásatásoknak és figyelmes leletmentéseknek 	kell 
majd a most még megoldatlan kérdésekre fényt deriteni. 

Annak régé вzeti anyagnak alapján amelyet a mai napig a 
zentai mutieumba halmoztak fel nem tudunk egy határo гΡot-
tan hunnak mondható lel đhelyet vagy leletegyüttest sem 
megjelölni. Meg kell emliteni, hogy vannak akik még ma 
is a Tisza állandóan változó medréb đl remélik, hogy egy 
szer majd el đkerül Attila nem létez đ  hármas érckopor ѕб ja. 
Ezek azonban hiu ábránd és romantikus képzelgés áldozata 
i• Találtak már nagyon gazdag, fejedelmi sírleleteket de 
egyet sem folyómederb đl kapartak ki. Az egyiket az or-
szághatártól nem messze e ѕđ  Szeged-Nagyszéks бson fedez-
ték fel 1926-ban. Ez a sirlelet annak ellenére hogy a 
kapzsiság el đbb jál megtizedelte összegyen mégis 166 da- 
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rab aranytárgyból é s annak töredékéb6l áll. A tárgyakon 
észlelhetб  égési nyomok azt jelzik, hogy az illet ő  nagy-
urat, fejedelmet elhamvasztották miel еtt вirjára réhord-
ték volna a halmot amelyhez hasonlбt itt nálunk is a 
Tisza mellékén sok helyen láthat az ember szerte- в zét. 

A Nedaó f oly б  melletti végzetes csata után /a folyбt, вaj 
floe,nem lehet azonositani / a megmaradt hunok elmenekül-
tek. Visezafelé vették utjukat a Fekete-tenger északi 
partvidékére . Ezzel elérkezett a gepidák pillanata. 

Gepida királyság kora 

A rettegett hunok veresége után a nyugati irányba vándor 
16 keleti gótok vonultak át tájainkon. Ideiglenesen Pan 
honiéban telepedtek le. Királyuk /a ké ѕбbbi Nagy/ Theo-
derich, hogy korábbi ellenséges magatartásuk miatt meg-
bünteввe бket, hadjáratot vezetett a szarmaták ellen a 
Duna-Tisza közére . /Azt emlitettük , hogy a szarmaták egy 
része tulélte a hunok uralmát. / Ott legyбzte Babai szar-
mata királyt miáltal örökre véget vetett a szarmaták ha-
talmának . Röviddel ezután nagy szarmata töme gek vándorol 
tak el innen . A gótok rövid jelenlétérбl a Bácskában egy 
pár értékes lelet tanuskodik. 

489-ben a gótok Itáliába vonultak el miután a Kárpát -in 
dencében a gepidak maradtak átmenetileg a legjelent бнebb 
hatalom. Elfoglalták Erdélyt, Bánátot és 3zerémséget is 
Sirmiummal egyetemben . Már 490-ben megszállták Pannoniét 
a Langobardok . Lehet, hogy a gepidák tartottak t őlük és 
ezért hagyták "üresen " mint gyepűt a Tiszátбl 	keletre 
esб  teriileteket }2 	Ebben a "vákuumban " a VI. század 
ból nem találunk leleteket . Más azonban a helyzet a Ti- 
sza vidékén . Ez a rész sokkal fontosabb szerepet 	jét- 
szott mint a t бle nyugatra elterülik . A folyó 	mindkét 
partja tele van ѕ zбrva kisebb-nagyobb gepida leletekkel. 
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Az ismert lel helyek közül azonban eddig csak egy bánáti 

gepida temet ben folytak tervásatások /Bocsár/. 

A mi oldalunkon Horgos-fiamaráson  (4)  fedeztek fel 189 

ban honfoglal"kori és középkori Birokkal együtt gepida 
sirt, vagy ѕirokat Tergina Gyula aki a leletek . 
mentését elvégezte azt irja ugyan, hogy a bemutatott ken 
gyelpárt, kardot, késeket, vödröt é ѕ  pajzsdudort e® sir 
ban találták l бcsontvázzal együtt a leletek jellegük 
szerint azonban olyanok, hogy kétségbe kell vonnunk Ter-
gina megfigyeléseinek pontosságát . Talán két összezavart 
sir egybecsapott leleteir бl van szó, egy gepida /kard, 
vödör, pajzsdudor!/ és egy honfoglaláskora sizról /ken-
gyelpác!, és esetleges kés/. A leletek Budapesten van-
nak. 

Zenta közelébбl két helyr бl, Bisbátkárál ` (4 5 ) 	és a 
Jedlicska (46) telе prбl ismerünk szintén gepida lelete-
ket}5  

Az elmult évtizedek nemtör бdömségében sajnálatos mбdon ö 
rökre elveszett egy germán, valószinüleg gepida temet е . 
Erre lehet ugyanis következtetni egyes a Vajdasági Muze-
umban бrzött leletekb бl /fésű , agyagedények és más tár-
gyak/ émelyek Adáról vándoroltak Ujvidékre (4 ~ ). 

Hovátartozбsága szerint ugyanebbe az id бszakba sorolható 
az a pár sir is amelyeket 1943-ban ástak ki Adorjántól 
nem messze, azon a halmon amelyik a Zenta-horgosi ut és 
Körös-ér /Sárga árok/ találkozásánál álf(48). 

Mindezek a leletek azt bizonyitják, hogy a Tisza vidéke 
szilárdan a gepidák kezében volt. A sirokbdl ránkmaradt 
tárgyak azonban elég keveset mondanak. A horgosi harcos 

sirját kivéve /kard, pajzsdudor, vödör/ mind egyszerű  
tárgyacskák: kapcsok, agyagedények, vaskések, fibulák, 
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kétoldalas csontféaük, karperecek stb. Ki tudja hányad-
szor kell sajnálkozni az felett , hogy te гtiiletünkön olyan 
kevés tervásatás történt és hogy as el őkerült leletek 
nagyrésze is kell ő  megfigyelés é ѕ  szükséges adatok nél-

kül került be a muzeumba. 

A gepida-langobárd-bizánci politikai háromszögben a VI. 
században állandóak voltak a torzsalkodások , háboruk, 

szerz ődé нek  45 hitszegé в ek , arcig végül a bizánci diplo-
máciának sikerült egymás ellen kijátszania a két germán 
népet. Felismerte a lehet бséget é ѕ  az akkortájt a Fekete 
tenger partjai közelében tanyázó avarokat rávezette,hogy 
a langobardokkal együtt semmisit вék meg a gepidákat. A 
langobardok is erre a kártyára építettek és szerz ődést 
kötöttek az avarokkal a gepidák ellen. Az avarok vezérük, 
Baján kagán vezetésével 567 őszén betörtek a Tisza vidé-
kére és a в zerz бdés értelmében vették ki részüket a ge-
pidák államának felszámolásáb бl. 

Avarok 

Az avarok történetét a Kárpát-medencében két határozot-
tan kirajzolódó szakaszra lehet osztani : korai és ké ѕ8i 
szakaszra . A korai az elj ő  avar hullám f eltünését ől/567/ 
kb. 670-ig tartott. Ekkor érkezett egy uj nép, szintén 
keleti irágyból, amely átvette a korábbi állami szerve-
zetet de még a korábbi államalapit бk nevét is. A késői 
avarkor akkor zárul le amikor a frankok a IX. század el-
ső  évtizediben politikai hatalmukat végleg megtörték. 

A dolgok indulásakor Bizánc megelégedéssel szemlélte a 
gepidák pusztulását , annál is inkább, mert közben bizo-

nyos politikai és területi el őnyökre tett szert /vissza 
szerzte pl . Sirmiumot , a sokat szenvedett , de még igy is 
nagyon fontos várost a stratégiailag nagyon jelent ő s 
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támaszpontot/. Rosszat nem sejtve minden ellenállás nél-
kül vette tudomásul, hogy az avarok a gepida háboru`után 
nem vonultak vissza a Kárpátok mögé, hanem megtartották 
kezükben a Dunától keletre f ekv б  sik területeket és Er-
délyt. A langobárdok azonban hamar megneszelték a készü-
l6 veszélyt amely korábbi szövetségesei irányából fenye-
gette бket és már a következб  évben /568/ minden ingósá-
gukat összeszedve Északitáliába vonultak. A bizánci dip-
lomácimak ha késve is azonban rá kellett jönnie, hogy 
milyen nagy hibát követett el amikor mintegy megszervez-
te egy harcias és erбs, jól megszervezett , célkitűzései-
ben szilárd népesség megtelepedését egy olyan fontos ut-
kеreвztez бdéѕen amilyen a Közép-Duna-medence. 

Az avarok elsó hulláma bel ѕб-ázsiai eredetű 	lovasnép 
volt. A mai Déloroszországban a VI. század közepén t űnt 
fel. Egymás után kebelezte be államszervezetébe az utjá-
ba kerül б  nomád és nemnomád törzseket, néptöгedékeket,és 
lépésrбl-lépésre alakitott ki egy nagy nomád birodalmat. 
Egy ideig a Fekete-tengert бl északra fekvб  szteppéken ta 
nyőztak tömegei majd a langobárdokkal kötött szerzбdés 
és az azt követ ő  gepida háboru következtében, amir бl va-
lamivel korábban volt нz', 567 еszén elérkeztek a Tisza 
vidékére т  A gépidők korábbi területeit nem is ad-
ták ki többet kezükb ől, hanem még a langobáгdoktбl elha-
gyott és felperzselt Pannonf őt is bekebelezték. Iddvel 
államuk központját is áthelyezték erre a vidékre, a ve-
zértörzs pedig minden kétséget kizőrбan a Duna-Tisza kö-
zén szállt meg. Ezt bizonyitják az elmult évtizedek so-
rőn elбkerült sirok és az 1971 tavaszán a Kunság homokjá 
bбl elбbőцyőszott káprázato нan gazdag avar fejedelmi sir 
is, valamint az ezek körül nagy ivben elhelyezked б  nagy 
avar temet бk. 

A VI. század végéig az avar birodalom hatalmas méret űre 
növekedett: a Lajtától egészen a Donig terjedt. Az or- 
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еzág vezére eredetileg a törzsszövetség vezet б  törzsének 
feje volt, ké вбbb azonban, a sikeres hбditások után, Ba-
ján kagán kicsikarta magának teljhatalmu uralkodó joga-

it. Baján és utódainak uralkodása alatt az avarok tény-
leg páratlan sikereket értek el. Elfoglalták Bizánc kul-
c вát Sirmiumot, miután érdekterületeik közé beiktatták 
a Balkán félszigetet. Bizáncra pedig olyan nyomást gyako 
roltak , hogy az állandó adó fizetésére volt kénytelen kö 
telezni magát . Már-már Bizánc örökébe akartak lépni, és 

ezért 626-ban óriási "nemzeti " és vazulus sereggel támad 
ták meg a f бvárost,magát Konstantinápolyt . Vazalusaik ki 

zött akkor , a korabeli feljegyzések szerint, igen nagy-
számu szláv és gepida volt .e A hadjárat azonban si-
kertelenül végz бdött, ѕ  az elszenvedett kudarcnak me еѕze 
menб  következméдyei voltak. A vereséget a leigázott né-
pek lázadása követte amit még trónviszály is sulyosbi-
tott. Haso вló megrázkódtatások érték az avarokat mint a 
hunokat annak idején, nem egészen két évszázaddal elóbb. 
Amit azonban a hun államszervezet és társadalom nem birt 
különböz б  okoknál fogva kiheverni, azt az avarok sikere-
sen átvészelték. 

Az irott forrásokból megtudjuk, hogy az avarokkal már le 
telepedésükkel többé-kevésbé egy id бben más népek is ér 
keztek a Duna-medencébe: bolgárok, kuturgurok, szlávok, 
germánok. A rendelkezésünkre álló régészeti anyag azon-
ban teljes biztonsággal nem választható még szét és an-
nak részei minden csoporttal nem azono нithatбk.Egyébként 
az emlitett népeket az uralkodó avarok maguk köré a pe-
remvidékekre telepitették, hogy a küls б  támadásokat fel-
fogják.és elhárit еák. Az itt talált és le gy бzött gepidá-
kat hagyták el бbbi szállágterületeiken. Theophilaktos 
Simokattes jegyezte fel a kóvetkez бket. Amikor 600-ban 
az avarok ellen kelve a bizánci sereg átkelt Vimiriatium-
nál /Kostolac/ a Dunán és a mai Bánát területére ért egy 
hónap leforgása alatt négyszer ütközött meg az avarokkal. 
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Ez után jutott ei a Tiszáig . Itt az el бesapatok átkeltek 
a folyón és megsemmisitettek három gepida falut. J. Kova 
civic, inkább egyéni meggyб z бdé ѕe mint bizonyitékok alap 
ján ugy véli, hogy ez valahol Zentánál történhetett 79 
A bizánci jelentésben továbbá az áll, hogy a visszatérб  
seregek Bizáncba nagyobb számu foglyot hurcoltak el: 

"3000 avart , 8000 szlávot és még 2000 más barbárt". Az 
adatok nem lehetnek pontosak , mert Teophanes ugyanerr бl 
a hadjáratról irva szintén jegyzi a foglyok számát mégpe 
dig a következ бképpen: "3000 avar , 800 szláv , 3200 gepi-
da éѕ  2000 mái barbár". °  Akárhogy is ve вsz(k az ada-
tokat meg kell áliapitanunk, hogy a jugoszláviai régé-
szet ilyenirányu müvel бinek itt egy régen megoldásra vá-
гб  feladat kinálkozik . Történetesen az, hogy meghatároz 
zák, illetve kikutassák ezeknek a korai szlávoknak hátra 
hagyott régészeti anyagát. 

Konstaninápoly ostroma után az avarokr бl még a korábbiak 
nál is kevesebb feljegyzés beszél. Igy azután nem talál-
juk irott nyomát annak a fontos eseménynek sem amely a 
670-es években lejátszódott , de amely a régészeti anyag 
vizsgálata alapján nagyon határozottan kirajzoló ,dik. Ez 
az esemény egy ujonnan jött igen népes avar /?/ réteg be 
telepedése é s a korábbi , еlsе  avar állam alattvalóinak 
legy бzé ѕe , vezet бrétegük politikai háttérbe szoritdsa 
volt. Az összetett népességi viszonyok miatt az u.n. ko-
rai avarok régészeti hagyatékának nagy vonalakban való 
meghatározása csak az elmeit évtized folyamán történt 
meg: hosszu fülű  kengyelvasak , préselt-mintás övdi вzek, 
üreges gömböcskékkel diszitett ékszerek - el вб  sorban fü 
lönfüggбk - stb. Az uj csoport régészeti hagyatéka annyi 
ra elüti a korábbiakban tárgyaltakét бl , hogy annak megha 
tározása nem ütközik nehézségekbe . Még csak az avar a-
nyag belsб  id бгendjének meghatározása bizonytalan némi-
leg,els бsorban azért, mert az uj peri бduв  sirjaibói a 
korábban oly sörön el бforduló pénzleletek teljesen hiá- 
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nyoznak. Temetkezési аzokásaik mások, viseletük és lova-
ik szerszámozása is különbözik, fegyvereik é ѕ  ékszereik 
is elütбek. Igen jellemz ő  többek között, hogy diszeiket, 
övvereteiket nehezebb, bronzból öntött, többnyire áttört 
mintái darabok alkották. A diszit бelemek között els бraиΡ-
gu szerepe van az indás és a palmettára hasonlító elemek 
nek, avalmint az u.n. griffes, állatalakos motívumoknak. 

A teriiletünkön eddig felfedezett leletekb бl arra lehet 
következtetni, hogy a Tisza Bácskába e ѕб  partvonalát 
mindjárt a gepidák legy őzése után elfoglalták az avarok. 
Azon is legelóször val бszinüleg Ada környékét. Tekintet-
tel arra, hogy itt szakad a Tiszába a Maroson keresutiti 
az erdélyi s бtelepekkel kapcsolatban álló Aranyka, ennek 
a vidéknek miel őbbi megszállása indokolt volt. A multban 
a Tisza-Maros-Aranyka háromszögben nagyon jelent ős kora-
avarkori lel бhplyeket 81  tártak fel. 

Adónak stratégiai helyzetéb ől kifolyólag, mint már koráb 
ban is i fontos történelmi szerep jutott. Kár, hogy ebb ől 
a korból is nagyon kevés és felettébb hiányos leletanyag 
maradt ránk. Korai avar leletekr ől van még tudomásunk Mo 
holrбl é ѕ  Adorjánról is. Az adorjáni leletek érdekeseége 
abban áll, hogy a Körös-parti cirok és leletek egy koráb 
bi gepida temet ő  folytatásaként /?/ jelentkeztek 8Z  

Az avarkor második szakaszából már több leletünk van,több 
lel бhely i вmeretes.Ada továbbra is fontos telep lehetett. 
Moholrбl is kerültek azonban be VIII. századi leletek és 
Zentáu is ástak ki ebb ől a periбdusbб]. sirokat. Adorján 
is ujból képviselve van. Horgos közelében pedig az ezred 
forduló el бtt pár évvel az " Оrdáglyukban" pusztitottak 
el egy temet őt a gátat épit ő  munkások. 

Az egészet egybevetve szembettin ő , hogy az avarok /temető  
ik!/ ugy a korai mint a kés ői szakaszban is,mindig köz- 
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vetlenül a Tisza partján foglaltak helyet. Sajno в ,nomadi 
záló életmódjuk /f öld feletti könВyü szerkezetű  épületek 
ben - sátrakban, jurtokban laktak!, de még inkább a kuta 
tósok elégtelen volta miatt, nem tudjuk még lokalizálni 
lakбhelyeiket. Azok talán kiegészithetnék vagy éppen meg 
erőѕithetnék el őbbi észrevételünket. 

Lás вuk azonban a lel őhelyeket; el őbb a korai majd a ké-
sőbbi szakasz leleteit: 

Ada - volt Komlos téglagyár. 83  (49) 	Hosszu évek so- 
rán bontogattak itt ki a földmunkák során a népvándolás-
kori, közűik korai avar sirokat is. A leletek a zombori 
és szegedi muzeumokba kertiltek.Publikálatlanok. 

Ada - volt Zapletán tglaéget ő .(5o) Földmunkák 	során 
sok sirt bontottak fel. A leletek egy kis része a zombo 
ri illet őleg szegedi muzeumban van elhelyezve . Publikálat 
lan. 

Ada - Zentai utca.  (5I) 1964-ben árkolási munkák porán 
sirokat bontottak ki jellegzetes koraavar ékszermellékle 
tekkel. Ásatás nem volt. A leletek a Vajdasági Muzeumba 
kerültek, nincsenek publikálva. 

Mohol - téglagyár.g4  (52) 	Földkitermelés során sino- 
kat bontottak ki. 1951-ben Vukov Nestor és Dr. Schulmann 
Imre vezetésével végzett próbaásatások során eserépedé 
nyeket találtak. Részben publikált anyag, a zentai muze-
umban van. 

Adorján - Kő rösparti Halom.  (53) 1943-ban sirokat talál-
tak. A Szegedi Egyetem Embertani Intézete végzett f eltá-
rásokatQS  A kiásott leletagyagot a zombori muzeumban 
helyezték el. Ma ott 39 sir leletei vannak nyilvántartva 
és részben publikálvae1  
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Adorján - Padföld. (54) Az 1943-ban végzett tervásatás 

alkalmával /1. az el őbbi 1e16hely adatait/ a falu közeié 
ben egy másik temet őt is felfedeztek és kikutattak. A 
zombori muzeumban összesen 40 sir leletei vannak meg đriz 
ve. Részben publikált a гІyag 8~ 

Ké в6avarkori 1e16he1yek: 

Ada - volt Zapletán téglaéget ő .  (55) A korábban emlitett 

koraavarkori leletek mellett kés őavarkori anyag is e16ke 
nült. Publikálatlan, a zombori és szegedi muzeumokban. 

Ada - Bakos Kálmán téglagYár.(56) Az elmult két évti-
zed folyamán a végzett földmunkák során sok sir ment 
tönkre. Egypár sir leletei a Vajdasági Muzeumba kerül -

tek. 1965-ben a vadászlak közelében lev ő  partból egy na-
gyon érdekes é ѕ  értékes lovassirt bontott ki Nagy Sándor 
a Vajdasági Muzeum számára. Számos bronzveret mellett 
egy kiváltkép figyelmet érdeml ő  ho еszukás, lapos füllel 
rendelkez ő  ezüstcsésze is el őkerült. A csésze széles fü-
le indadiszeket visel. Mind publikálatlan. 

Mohol - ismeretlen lel6hely.(s) Ismeretlen körülmények 
között került MOhOlról a zentai muzeumba egy nagyon szép, 
sz616indákból álló diszitéssel ellátott bronz szíjvég. 
Publikált 89 

Zenta - Na~hegZr.(5e) Aranyozott indadiszes bronzvere-
tek kerültek innen be az I. világháboru el őtt a zentai 
Gimnázium gyü jtemér~yébe 99  A leletek elvesztek. 

Zennta - Mákos. 9°  (59) 	A zombori muzeumban véletleniil 

el бkeйlt leleteket Eriznek err ől a. helyr61.0 вallány D. 
bibliográfiájában bizonyára tévesen van 	"Mákospuszta" 
feltüntetve. 9 	Publikálatlanok. 
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Adorján - Kávai László kertbe. ( бo) 	1952-ben gödör ásá 
sa közben sirokat találtak. A bejelentés után Tripolе zi~y 
G. és Hagymá е  K. azon a helyen még 4 sirt ástak ki és 
mentettek meg. Részben publikálva 9 2  Az idézett mii 
53. oldalán kiilön feltüntetett máik adorjáni lelet / Ti 
to M. utca/ valószinüleg a Kávai László félével azonos. 

Horgos - Ördögemuk. (6 1) Gátépitési munkák során 1893-
ban itt elpusztitottak egy temet őt. Tergina Gy. végzett 
mentőásatást miközben összesen még 6 ép sirt talált 9 3  
A leleteket a budapesti Nemzeti Muzeumban és 	szegeden 
helyezték el. 

A fenti felsorolt lel őhelyekr ől el őkeriilt leletek, egyél 
talán az avar leletek, legjellemzőbb darabjai közé tar-
toznak azok a bronzb бl készült veretek amelyek az avar-
kori férfiak derékszijaira voltak feler őвitve; de csak 
szabad férfiak szijaira. Az ij és tegez mellett ezeknek 
a szijaknak is rangjelző  szerepük volt, s őt nem csak az, 
hanem a visel ők törzsi hovátartozá б.t is megjelölték9Ч  

Területünkön, a két adorjáni temet ő  kivételével, nem vol 
tak rendszeres ásatások avarkori lel őhelyeken és még az 
adorjáni temet đk anyaga sincs publikálva; nagy része el 
is kall бdott. Helyi viszonyainkat tekintetbe véve tehát 
az avar társadalomr бl egyenl őre sokat nem beszélhetünk. 
Annyit talán, hogy a temetkezési szokáв okbбl és a sir-
mellékletekb ől, ha halványan is bár de kiolvasható a ko-
rábban megfigyelt és a forrásokban emlitett népi.többré-
tüség mindvégig nem mosódott el. Ami a vagyoni és társa-
dalmi diferenciálódást illeti a népes kés đavar temet ők-
b ől erős elkül đnülés tükröz ődik. Az eddig đ sszesen mint-
egy 40.000 feltárt avarkori sir alapján ezeket a viszo-
nyokat, tagozódásokat százalékokban is érzékeltetni le-
het: avezet őréteg - fejedelmek, törzsf őnk és cвaládjaik 
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- megközelít őleg 0,1%-át, a nemzetségi vezet őréteg 20 %-
át, a köznép 73 %-át, a rabszolgák 7 % -át tették ki a 
lakoságnak 95 

Mint minden állattartással foglalkozó törzsszövetségre 
épített társadalom a korai avarok társadalmának is sok 
нebezhet ő  pontja volt. Egy nagyobb еzabá вu szárazság vagy 
állatokat еujtб  vész megbillenthette a gazdasági egyen-
sulyt éppenugy mint ahogy egy katonai kudarc vagy harc-
ban elszenvedett vereség felborithatta a politikai rend-
szert . Nem lehet bizonyitani , de nincs kizárva, hogy i-
lyen tényez ők közreműködésének köszönhet ő  az, hogy a ré-
gi urak a VII . század végén elvesztették lábu 'c alól a 
talajt és egész országukat , á llamв zervezetüket , sót nevű  
kit is átengedték egy uj h бditб  népelemnek. 

A VIII. század végén az állandóan terjeszked ő  frank biro 
dalom a megsemmi ѕités szándékával támadta meg az avarok 
országát . Több mint 10 évnek kellett eltelni arcig / 791 
és 803 között/ az avarok ellenállása és hatalma a Duná-
tól nyugatra elterül ő  területeken megtört. A 791-ben 
Nagy Károly vezette frank sereg betörését követ ő  véres 
belháboru játszhatott legnagyobb szerepet abban a hatal-

mas drámában , amely a frankok többször megismételt táma-
dáвai után frank gy őzelemmel és az avarok megtörésével 
ért véget /803/. Nem tudni pontosan, hogy a frank sere-
gek a Duna-Tisza közére behatoltak-e. 

A IX. század els ő  éveiben a magukat a Dunától 	keletre 
még némileg tartd avarokat a déli végeken 	fellázadt 
szláv törzsek támogatásával megtámadta Krum bolgár kán 
erő š serege . 96  Neki már elegend ő  volt egy hadjárat 
is, hogy megtörje a maradék avarokat és azoknak maradék 
területeit a keleti részeket, országához csatolja. Ezzel 
a Tisza vidékén is megszűnt az avarok 250 évig tartó u-
ralma. 
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A homályos IX. század 

Az avar állam felbomlása után azonban még jelent бв  öiz-
szefügg б  avar csoportokat kell feltételeznünk ugy a Jogi 
ka mint a források alapján is, amit az az adat is két е' 
települ bizonyit, hogy a bolgárok uralma ellen lázadá аt 
robbantottak ki amely azonban sikertelenül 	végzб- 
döttg~ 	 Ez után már a régészeti leletek is csak keve 
set árulnak el a IX. századi állapotokról. Itt érz бdik 
legjobban a ké вбavarkori anyag bel ѕб , preciz tagol бd"á 
nak hidnya. Ebben a kérdésben is sokkal több kutatásra 
lenne szükség. 

Mindenek el еtt világos, hogy a gárpát-medence hegyes vi 
dékein és f бleg a Balatontól nyugatra es б  részeken, Pri-
bina és gocel késеbbi állama területén, jelent бвebb вzá-
mu szláv élt. Ezt abból a kevésszámu irott forrá бból tud 
juk amely szerencsés körülmények között korunkig fennma-
radt, no meg az бsi helynévanyag tüzetes viz ѕgálatáb6l 
amit a nyelvészek végeztek el. Ami az alsó Tiszavidéket 
illeti régészeti bizonyitékaink még eddig nem akadtak 
olyanok amelyek megnyugtató támpontot nyujtottak volna 
a IX. század politikai képének tisztázására. Nemcsak a 
politikai kép hanem még a müvel бdé аi állapotok megközeli 
tésére se. Egyezerrtien hiányoznak a komolyan igénybevehe- 
t б  adatok. 

Azzal kell vigasztalódni, hogy mindez talán a régészeti 
kutatás mбdszertani fogyatékosságainak, vagy az avarok, 
az avar korszak régé вzeti anyagának részbeni helytelen 
datálásának, illet бleg ismételten a kutatások elégtelen 
voltának tudható be. 

Xérdezhetnénk tehát, hogy egyáltalán mit is tudunk felmu 
tatai abból az id đв zakb бl amely az avar állam felbomlása 
és a honfoglalók felbukkanása között eltelt. Erre a prob 
léniára az utols б  pár év folyamán ugy látszi.k sikeriilt a 
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régészetnek kiindulópontot találnia a megoldás felé. O-
lyan megoldást, amely nemcsak a IX. század problematiká-
jónak egyik nagyon csomós gyökerét vágja át, hanem siker 
rel alkalmazhat' a honfoglal б  magyarság é ѕ  egynémely sar 
kalatos árpádkori kérdés feloldására is. Az egésznek a 
lényege a következбkb бl áll: a IX. századi honfoglal бk 
a Dunamedencében nem csak avarokat, szlávokat és más nép 
töredékeket találtak /még talán szarmatákat  is!,  hanem 
már magyarokat is akik még a VII. század második felében 
érkeztek 98 ide,de 'az irott forrásokban avar néven 
szerepeltek. Azzal a hullámmal amely /korábban már be-
széltünk róla/ a koraavarok kezéb бl kicsavarta a hatal-
mat, átvette államszervezetüket és amelynek a leletanya 
gáхбl megállapitottuk, hogy elemeiben teljesen elüti az 
el бbbiek hagyatékától. 

Tulnбne dolgozatunk keretein ha most részleteiben óhajts 
nőnk elemezni azokat a felsorakoztatott bizonyitékokat 
amelyek a mindegyre szaporodó tanulmányok tudományos ap-
parátuвát képezik 9s Rövidre szabva mondanivalónkat, 
a leglényegsebb pontokat a következkképpen foglalhatnók 
össze: 

A Нonfoglalás kor óval és a korai Árpádkorral foglalkozó 
régészek, történészek és nyelvészek régen megállapítot-
ták már. hogy a honfoglalásr бl és az azt követi esemé-
nyekгđl eddig általánosan elfogadott történelmi.megálla-
pitások és az egyes kutatási területek bizonyitó a гraga 
között, egyes esetekben, tulságosan nagy ellentmondás 
é ѕzlelhet б . Olyan formában, hogy vannak tények amelyek 
nem illeszthetik bele maradék nélkül az eddig elfogadott 
képbe. Pontosabban, több területen bizonyos "kett бв ség" 
észlelhet б l0°  Igy pl. kett đs eredetmondával rendelke 
zünk /Hunor és Magyar ill. Emese és a turulmadár/; azu-
tán, eltérés figyelheti meg a köznyelv és az ósi népdal 
pentatonikus zenei nyelvezete között; a történelmi negál 
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lapitások és a néphagyomány között; egyes nyelvészeti és 
történelmi tények között /törökök - finnugorok/; egyes 
krónikások á.11itá вai kö ~itt é ѕ  a történé ѕzektбl elfoga-
dott tények között /Kézai és az orosz krónikások szerint 
a magyarok, vengerek, a VII. század folyamán szállták meg 
a Sárpát-medencét/; még népnevűnk is többféle van, mi ma-
gunkat magyaroknak nevezzük az európai népek többsége a-
zonban más név alatt ismer bennünket /hungaruѕ ,ungar, vej 
ger; illetve, régebben türk!. 

Azt is megfigyelt'k az avarok é s a honfoglaló magyarok te 

met бínek térképrevetitése közben, hogy nagy tömbjeiben Ár 
pád magyarjainak zöme olyan teriileteken helyezkedett el 
ahol nem voltak avarok. Nem fedték tehát, hanem kiegészi- 
tették egymást ~ó° 	Továbbá, a peremteriileteken és a Du- 

nántul egy részén a régi helynévanyag b đven 	tartalmaz 
szláv eredetű  toponimeket, viszont azokon a területeken 
amelyeket eredetileg avar népesség töltött ki ilyenek 
csak elvétve jelentkeznek. Ha elfogadnánk a történészek 
eddigi tételét, mely szerint az avarok teljesen elszlávo 
sodtak ezek a régiók is tele kellene legyenek szláv hely-
nevekkel - ezt pedig nem tapasztaljuk. 

Hogyan lehet továbbá megmagyarázni azt a problémát, hogy 
mindezek ellenére egyetlen avar eredetű  helynevet sem is-
merűnk? Ennek a jelenségnek csak az lehet az oka /levon-
va á többi bizonyitékból is a tanulságot/, hogy az állit 
lagos kései avarok tulajdonképpen magyarul beszéltek, 
vagy legalábbis közöttük nagyszámu magyar élt. Ezzel a né 
zettel az antropológiai adatok is teljes mértékben egyez 
nek. 

Az ismertetett magyarázattal ezidáig több megoldhatatlan-
nak vélt probléma is világossá, vagy világo ѕsábbá válik. 
Szabó István a középkori magyar falu kialakulásáról irott 

kitünб  könyvében;°2  például,eвodálkoz"át fejezi ki 
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az felett , hogy már a XI. század legelején az okiratok 
állandó falvakat emlegetnek, habár a magyar se re  gek fél 
évszázaddal az eldtt még sajátosan kialakitott, Eur бpa 
többi része felé specifikusan kiépitett politika és gaz-
dasági viszonyok szabály si szerint nyugaton és délen for 
gatták fegyvereiket hol maguk, hol pedig mások érdeké- 
ben iO3 	És, amint a tények kés őbb még is erdѕitették, 
egy nép évszázadokra vi ѕѕzatekint б  /nomád/ 	életmódját 
nem egykö хиіуén lehet megváltoztatni. I. /Szt./ István ki 
rály or ѕzágszervez6 sikere részben talán azzal is magya-
rázhatб , hogy szélesebb, hosszabb idő  бta megtelepedett 
/esetleg már keresztény/ néprétegekre támaszkodott. Meg 
kell jegyezni , hogy ebben az esetben már nem csak a "ké 
ѕ6avarokra" hanem a szlávokra is gondolnunk kell akik 
felénk minden bizonnyal jelen voltak . Hiszen erre utal 
Kanizsa nevének eredete is. Kanizsa Anonymusnál tűnik 
fel el бвzör ~0`' 

Más, közvetett támpontokkal is rendelkezünk . Kett ő  közü-
lük azért tarthat számot emlitésre mert bizonyitékait 
itt Észak- Vajdaságban találták. 

A magyar legendák és népmesék végtelenül gazdag világá-
ból ki ne ismerné a Szent László legendát vagy az égig 
érő  fa  /életfa/ meséjét? Mindkett ő  alapeleme a keleti 
pusztákról származik - tehát nem középeurópai örökség. 
Ebb61 az kellene következzen, hogy a honfoglalók hozták 
magukkal a IX. ez-ban. Régészeti hagyatékukban azonban 
ilyen irányu utalást nem találunk /ami természetesen nem 
zárja ki, hogy nem ismerték az illetd történeteket/, mi-
közben az avar anyagban mindkét mesemotivum művészi meg 
fogalmazásban jelenik meg el őttünk; az élet fáját egy ho 
mokrévi /Mokrin/ avar csonttégelyen láthatjuk /a Vajdasá 
gi Muzeumban/, á "Szent László legenda" /kozmikus er ők, 
a j б  és rossz küzdelmének jelenete/pedig egy szintén a-
varkori csonttárgyon van ábrázolva /a Nosza alatti "Pörö 
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sön" találták, a szabadkai muzeum érzi/. 

Ionfoglal  6  magyarok 

Vehetnénk ugy is, hogy az el бbbi fejezet tulajdonképpen 
bevezetб  részét képezi a jelenleginek. ffio ѕt csak az len 
nl a feladatunk, hogy pár vonallal vázoljuk a "második 
honfoglalás" f бbb mozzanatait, annak problematikája mel-
l бzé вével, mert az eddig lezárt és igaznak vélt,vagy pon 
tolnak tartott eredmény- é.s adathalmaz ujraértékelése ó-
rióнi feladat és megoldása nem is ránk tartozik. 

Azzal kell kezdenünk, hogy gyüjt бterületünkr бl eddig nem 
sok honfoglaláskori leletét tartunk nyilván, mindössze ö 
töt. Ezek közül csak egy képez biztosan đаszetarto-
z б  siregységet. Ez az adat egyébként bizonyitéknak is ve 
hetб  olyan formán, hogy a kés бavar leletek sokasága mel-
lett, közbees б  anyag nélkül, olyan kevés г honfoglaláskori 
leletet találunk akkor igazat kell adnunk Láвzló Gyula 
professzornak aki az avar és magyar településtömbök kö-
zötti összefüggésekre felhivta a figyelmet. 

нonfoglaláskori lel бhelyek /R. század!: 

Horgos - Kamarás. (62) 1893-ban gepida cirok tórsaеágó-
ban való н zinüleg egy /?/ honfoglaló вkori sitt is talбl-
tak. Legalább is arra utal a kengyelpór amelyet Tergina 
Gy. egy germán /gepida/ jellegű  sir leletei között mutat 
be?OS Valószinüleg a földet fordit б  munkások utmutatá 
sa szerint állította a leleteket össze. 

Ki зpiac - Kőrösoldal.  (65) 	A település nyugati felén, 
a Ludas felé vezet б  földut déli oldalón 1964-ben f бld ki 
termelése közben egy sirt találtak. A megtalálók elbeszé 
lése szerint, mególlapitást nyert, hogy a sirban egy/fér 
fi/ csontváza mellett lócsontokat találtak /nem teljes 
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csontvázat/, és hogy apró ezüst ékszereket is kib nуász-
tak. Mivel a leletr đl csak a megtalálás után egy évvel 

értesültünk már csak a meg бrzött emberi koponyát tudtuk 
megszerezni. Felnőtt férfi koponyája , a koponyatet őn ha-
talmas, tenyérnyi nagyságu vágott seb vagy trepanáció be 
nitt helye látható. A friss sebhely be lehetett borítva 
ezüstlemezzel amit abból lehet megállapítani , hogy a seb 
hely zöld festékkel van átitatva. A koponya a szabadkai 
muzeumban van. 

Kishomok. (64) 	A települést ől keletre, a szбl бk között 
egy már széthozott halom látható, rajta középkori épül еt 
romokkal . 1963-ban egy terepjárás alkalmával a helybeli-

ektől hallottuk , hogy a domb aljábaл  az 50-es évek dere-
kán szбlб  alá forditás alkalmával egy csontvázat talál-
tak ezüst lemezekb5l készült ékszerekkel feldiszitve. A 
sirban lócsontok is voltak. Minden tárgy elkallódott. 

Fels őhegy - Tüzoltószertár. (65) 1969 nyarán a falu tüz 
oltószertára mögött alapozási munkálatok alkalmával egy 
sírt bontottak ki. A sir mellékleteit összeszedték és be 
vitték a zentai muzeumba; kerek, gombalaku ezüstpitykék, 
közöttük olyanok is amelyekr бl levélalaku csüng ők lógnak 
le. 

Tet6hee в . (66) 	Velebit irányában, közelebbr ől meg 
nem határozhat б  helyen egy nagyon szép aranyozott, nagy, 
gömbalaku diszgombot találtak az elmult évek folyamán. 
A tárgy 1969-ben került be a zentai muzeumba. A 4 cm át-

mérбjü tárgy rézb ől készült, egy eres füle van,felületét 
három indából álló szimetnikusan elhelyezked đ  növényi 
disz tölti ki amelyet pálcadiszek vesznek kötül. Нasonlб  
leleteket máshonnan, Magyarország területér ől is isme 
rönk, eredetük azonban могvaországba vezethet ő . 
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Zenta - Mákos 	(6~) A homoki szől őkben /?/ X. Cons- 
tantinus é s II. Romanus /959-963/ bizánci ce"zárok a-
ranysolidusát lelték a huszas években1o6  

Már korábban meggy őződhettünk arról , hogy mennyi ellent 
mondást tartalmaznak a különböz ő  irott források és forró 
sul szolgál6 tárgyi bizonyitékaink a magyarság e гedetérе  
vonatkozбan . Ha ezeket az ellentmondásokat inkább megéг-
teni prбbáljuk mint összekényszeriteni, akkor nyugodtan 
elfogadhatjuk a "kett ős honfoglalás" tételét, még akkor 
is ha a jöv6ben talán esetleg kiigazitá вokгa , csiszol"-
ra, finomitásra ѕ zámithatunk. 

A magyarok nyelvét a finnugor nyelvcsaládba sorozzák.Ben 
ne azonban egy török réteget különböztetnek meg amely i-
rodalmi és köznyelvünknek csak 1 í%-át  adja a 88,4 % ere-
deti finnugor, 3,4 % szláv eredet ű  stb. szóval szemben 

Lehet , hogy a meghatározás nem elég pontos, de 
talán leirhatjuk, hogy a finnugor nyelvet beszél ők a ké-
в 61 avarok voltak akikre rátelepedett Árpád népes amely 
aztán elég gyorsan felszivódott. Valahogy talán ugy a-
hogy a törökös bolgárok felszivódtak a Balkánon  616  
szláv tömegekben . Mindez nem mehetett ilyen egyszerűen 
ahogy leirtuk, hanem egyvégtelenül szövevényes folyamat 
formájában. 

Árpád népe a VII. század közepén vált a Kazár birodalom 
részévé amelyb ől 830 táján vált ki, ami után egy ideig 
Etelközben élt. Innen szoritotta őket 896-ban a Kárpát-
medencébe a dunai -bolgárok és beseny ők közös támadása, 
amely eseménnyel le is zárult a népvándorlás korszaka. 
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Középkor 

Nem feladatunk összefügg б  középkori történelmi 	képet 
festeni Zenta környékér ől hanem inkább azt a célt t ű ztük 
ki magunk elé, hogy egy helyen számoljunk be arr бl, hogy 
vajon mit tud a régészet ma felmutatni ezen a területen 
ami hozzájárulhat egy teljesebb történelmi panoráma meg 
szerkesztéséhez. 

Zenta környéke azon területek sorába tartozik amelyekr đl 
viszonylag száшos értékes középkori okirat maradt fenn. 
Nemcsak a késői középkorból hanem még az ќrpádházi kirá-
lyok korából is. Egy sereg középkori helynév, falunév is 
menetes amelyeket nem nehéz a ma is létez đ  települések 
nagy részével azonositani. 

Mindezek éllenére igen sok még a nyitott probléma. A zen 
tai muzeum teljes területének tüzetes bejárása és az ösz 
szex igy megállapítható lel őhelyek ѕ zámbavétele,például, 
még a jövő  feladatai közé tartozik. Egy ilyen akci б  egé-
szen biztosan sok uj adatot, lel őhelyet fog eredményez-
ni. Ez által a már eddig leszűrt problémák is meg fognak 
sokasodni mert már igy is vannak olyan telepnyomok ame-
lyek az okiratokbбl ismert nevekkel nem azonosithatók,vi 
szint olyan helynevünk is van amelynek a pontos azonosi-
tása ma még netn végezhet ő  el megny'ugtat б  módon. 

Komoly régészeti feltáró munka eddig csak négy középkori 
le'l đhelyen folyt. Nem csoda tehát ha régészeti anyagunk 
relative szegényes, amelyb đl mes ѕzemenđ  társadalmi vagy 
politikai képre nem következtethetünk. A falvak mindenn& 
pi életéről pedig egyáltalán nem beszélhe tönk. További 
feltárások által el tudnánk mélyiteni ismereteinket. S őt, 
hosszabb dg,.a g tudnánk határozni a további kutatások 
k'ö'zelebbi céljait és menetéi is. 

Legels ő  sorban minden telephelyr бl meg kellene állapita- 
ni, mikor keletkezett illetve vált lakatlanná; hogy mik- 
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kora volt kiterjedése, milyen volt a település rendsze-
re, hogy a települési rendszer mennyire tükrözi a korabe 
li gazdasági viszonyokat, hogy a telepek meg voltak-e e-
rбsitve /körül voltak-e zárva/ stb. 

A felvetett problémáknak még részlegei megoldása is sok 
időbe és elég sok pénzbe kerülne, de egyszer el kellene 
kezdeni a munkát, hogy az egy helyben való topogásnak vé 
get vessünk mivel ujabb, ismeretlen irott források felfe 
dezésére nincs nagy remény. 

Horgos - Kamarás.  (68) 	1894-ben, az akkori Röck birto 
kin /ma a Bácska mezбgazdaѕági birtokhoz tartozik/ вzбlб  
alá forditás közben 16-20 sírt tártak fel?°$ 	A sirok 
egy része - a mellékletekb бl itélve - az 	Árpádkorból 
származik. Rendszeres ásatás nem volt csak 	alkalmilag 
szedték ö нѕze a leleteket: "S" végű  hajkarikák, gyürük, 
karperecek, gombok, gyöngyök. A leletek a szegedi muzeum 
ba kerültek, publikáltak. 

Horgos - Templomdomb.(69) 	A kishorgosi major közelé- 
ben, a vasutvonaltól 200 m-re északra, a Bácska birtok 
területén áll egy halom amelyet a nép Templomdombnak ne-
vez. Ezen a helyen 1963-ban baggerolás közben épületromo 
kat találtak. A birtok igazgatójának bejelentése alapján 
ment бásatáн  indult amely meglep ően érdekes, mondhatnánk 
hézagpбtló adatokat nyujtott. Egy %III. századi falusi 
templom teljes alapjait sikerült felszinre hozni. A temg 
lom romjai között lelt cirok és a közelben lev ő  házromok 
alapján meg lehetett állapitani az épités elég pontos i-
dejét is /1230-as évek/. Az ásatás eredményeir ől rđvi-
debb jelentéi н zámol be !°g 

Horgo н  - Kiserd ő .  ( ~o) 	Az E 5-ös nemzetközi ut északi 
oldalán a Horgosi csárdával szemben, régebben egy hal- 
mocska állt amelynek a felszinén és közvetlen környékén 
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cserép- é s téglatörmeléket lehet látni. A cserepeket jel 

legük szerint a XIV-XV . századba lehetne datálni. 

Hogів  - Budzsák. ( ~1) 	Terepjárás alkalmával Körmöndi 
József egyetemi hallgató a faluval határos homokdombon a 
föld felszinén készközépkori cserepeket szedett ö нsže. 

Kishomok -  Sz бl бk. (~2) 	A települé еtбl nyugatra elterü 
16 sz бlбkben több alacsony halmocska figyelhet б  meg. A 
legmagasabb Nagy Döme, Visnyai István és Otványi István 
parcelláin áll. Az ötvenes évek közepén az itt végrehaj-
tott fordit" alkalmával épületromokat és emberi e нontvá 
zakat ástak ki. A leletekrđl csak évek mulya értesültünk 
és igy megmenteni már semmit nem lehetett. Sajnos, a két 
évvel ezel бtti forditást is bejelentés nélkül végezték 
el. A f elezinen található cserepek korai, talán XI-XII. 
századi lel бhelyre vallanak. 

Az elébb emlitett halomtól mintegy 200 m-re 	nyugatra, 

(aЂ ) 	Monostori János н zбlején áll egy másik, ma már 
alig é ѕzrevehetе  emel kedé в . A felszinen itt is épületro-
mok maradványai , emberi csontdarabok és edérіусѕ erépek 
láthatók. Érdekes, hogy a cserepek szintén a XI-XII.szá-
zadba datálhatók. 

Még egy harmadik halom is van az el đbbi kett đt бl mintegy 
150 m-re é вzakгa (éti) Miloš Gruban telkén. Fordit" 
közben itt is te гmé нköveket és cserepeket találtak, ami-
гđl Filák János kispiaci lakos tájékoztatott bennünket.A 
cserepek , amennyire meg lehet állapitani késбközépkori-
ak. 

_Velebi_t_- _Vasto_ro_k. (~s) 	A f alut бl é ѕzakra,közvetlenül 
a Kapitány-rét felett három halom emelkedik . A kispiaci 
határnton álló a legmagasabb de azon régészeti 	nyomok 
nem találhatók . A határdomb és a halmokat Velebitt бl el- 
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választó Vauzó vagy Va в szó völgy között van a másik,ket 
tós halom amelynek a felazine tele van  szórva épületro-

mokkal /tégla és habarcs/, kevesebb agyagedénycseréppel 

és emberi csontok törmelékével . Mindezek egy templomro-
mot és egy temet őt árulnak el amely a középkor végén 
volt hasznáiatban. 

A romoktdl délebbre, a  Vas"  völgy é szaki, lankáе  olda-
lán (-5 ) vannak a település nyomai nagyon sok agyage-
dény-töredék formájában . A cserepek kés őközépkori jelle-
gű ek. 

Velebit  - Tóth tanya. () 	 1971 folyamán, terepbejárás 
alkalmával egy középkori épületrom /templomrom maradvá-
nyai?/ sikerült megállapítani a régi Szabadka - zentai 
fđldut közvetlen közelében , ott, ahol az ut a Vaszd völ-
gyet elhagyja é s dél felé kanyarodik . A völgy partján, 
az ut keleti oldalán áll Tóth Bálint tanyája amely mö-
gött a föld felszinén romok jelei láthatók . A talált cse 
repek korai jellegű ek. 

Velebit - Szövetkezeti sz ől ő . ( ~8) 1954-ben a falu dél 
keleti csücskénél lev ő  magas partot megforgatták. A falu 
ba feljövő  kövesut közvetlen közelében a déli oldalon, 
egy f eltárt hulladékgödörben sok pörnye é s salak között 
különböz ő  kovácskészítményeket találtak : láncok , pántok, 
vasalások, szerszámok . Bizonyára egy XV . századi kovácѕ-
mühely maгadváвyai . A leleteket a zentai muzeumba Cigano 
vii Nikola szállitotta be. Publikálatlan anyag. 

Velebit - Breg.  (g9) 	1954-ben Korica Djordje velebiti 
lakos a falutól délre fekv ő  földjén , mélyszántái alkalmá 
val egy csomóban több agyagedényt talált. A felfedezett 
rejtekhelyen 12 darab különböz ő  koru és nagyságи  edény 
volt. A szarmatakori edények mellett középkori, talán 
XzI. századi darabok is voltak teljesen ép állapotban. 
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A zentai muzéumban vannak,:puь1ikálatlanok. 

Kanizsa - Sa~tin puszta.(eo) 	Kanizsától mintegy 5 ki- 
l6méterre délnyugatra ,. az ugynévezett Sajtin pusztán a 
Кörö ѕ  patak valamikori medrének déli oldalán áll egy már 
meglehet đsen legyalult halom . A,halmon és közvetlen kör 
nyékén , amely müvelés . alatt áll , a föld felszinén na-
gyobb téglatömbök és itt-ott el őforduló emberi csontok 
fekszenek . Válószinüleg templomrom . A romokat Vidákovics 
Z. mérnök fedte :fel. Feltehet ő  azonban , hogy a B-B várme 
gyei Történelmi Társulat 1897. évi évkönyvében emlitett 
templomrom ezzel azonos ~lo 

Kanizsa Kis .téglag~~ár . (.g1) : 1971 tavaszán a város dé 
li felén levđ  téglagyár mögött a télikert számára vizle-
vezet đ  csatornát ástak . Munka közben földbe mélyesztett 
középkori házakat metszettek át. Ugyanakkor a télikert 
raktárának épitése alkalmával , nagyobb mennyiségü edény-
cserepet találtak . _Mindkét helyen XI-XII. századi csere-
pekről van szó. A leletek bejelentésének érdeme Papp Pé-
ter kanizsai lakos nevéhez füz đdik. 

Kanizsa - Pesztl - Bognár szállás.  ( 82) 	Egy 1897-es ré 
gészeti lajstromozás alkalmával a fenti , ma már pontosan 
meg nem határozható helyen, épületromokat figyeltek meg1 11  

Valószinüleg középkori maгadványokrбl van szó. 

Adomán __Tiszapárt ..(g~ ) 	1960-ban terepjárás alkalmá- 
val.a falu alatti partbmlásban több helyen lehetett kés đ  
középkori cserepeket é s egy bizonytalan koru épület ma-
radványait látni. 

Adomán__ Halom. ( gy) 	A falutól _.délre , a valamikori Ti 
sza holt-ág partján áll egy halom . Ezen a halmon é ѕ  kör 
nyékén régebben jelent őš nagysága embercsontokkal ve- 
gyitett é_pület гom maradvány volt látható . Középkori temg 
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lom romjai 
412 

Tet őhegyei - L, kó István földee. (85) 	A hatvanas évek 

elején a föld tulajdonosa szántá е  közben egy XIV . száza-

di ezüstgyürüt talált. A tárgyat a zentai muzeumnak aján 

dékozta, publikálatlan. 

Tetthegyes - Farkas taaZa. (gб ) 	A falutól északra két. 

halom látható a part közelében. A távolabbi egy 	régi 

földut mély bevágása felett áll. Vele szemben, az ut dé 
li oldalán emelkedik egy földhát, amelynek a felszine 
tele van szórva kisebb-nagyobb tégladarabokkal , habarcs-
csal és nagy kváder-kövekkel . A kövek az itt folyó mez б-
gazdaѕági munkák következtében elvesztették eredeti alak 
jukat , nagyon meg vannak kopva . A romok között nagyon 
sok kiszántott emberi cs оntmaradvány is fekszik szana-. 
szét. Valaha itt templom állhatott. 

A romok körül a magas parton széles ivben a 	felszinen 

szétszбrva határozott XI-XII. századi edénycserepek ta-
lálhatók (8I). A romok alatti réten pedig, (88) a ma-

gas partvonulattal párhuzamosan , egy hos вzukás vizmedence 
huzódik amelynek átlag вzéles"ge 150, hossza pedig 1000 
méter. Csak tüzete вebb vizsgálat után lehetett megállapi 
tani, hogy a medence nem természetes képz đdmény hanem ré 
gi mesterséges viztartó /halaѕt đ  ?!/. A medence két olda 
lán, a dombról lejöv đ  kocsiutak tulajdonképpen egy- egy 
šzéle вebb töltésen át vágnak neki a mez еségnek . Az észa-

ki oldalon levб  tölté вnél szereneѕés mбdon meg lehetett 
a partoldalban állapítani azt a helyet is ahonnan a töl-
téshez szükséges földet kibányászták . Egyenl бre még 
nincs rá tárgyi bizonyitékunk mégis meg lehetne kockáz-
tatni azt a kézenf ekv б  feltevést , hogy a leirt medence 
valamikor halastб  volt és hogy a parton álló, kés бbb le-
rombolt templomhoz tartozott. 
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Zenta - Paphalom .  (89) Az egyetlen középkori lel őhely 
amelyen nagyobbméretü , tervazerü feltárás folyt. Tet бhe-
gyest бl délkeletre , Paphalom vasutállomást6l pedig nyu-
gatra van az Orompartok peremén egy jelent ős magasвágu 
halom amelyen 1943 őszén a szegedi Régészeti Intézet 
megbiz"ából Foltiny István és  Kink  Jdzsef 	ásatott;13  

A domb legmagasabb pontján egy templom romjait 
tárták fel amely körül nagyon sok sir helyezkedett el. E 

zek közül összesen 175-öt bontottak ki. 

A sirok tájolása általában kelet-nyugati volt és 	sok 

volt a melléklet nélküli sir . Egyébként a mellékletek"S" 

végű  hajkarikákból , gyürükb ől , aprб  kapcsokból, fém-gom-
bokból, préselt lemezekb ől , öv-kapesokból ,koporsóvasalá-

sokból, pártadiszekb ől és egy fémlemezekkel diszitett 
bórszijb бl /74. sir/ álltak . Ezeken kivül még gyöngyöket, 
és Árpádkori ezüst pénzecskéket is találtak . A temet ő t 
az Árpádkor elejét ől a Hunyadiak koráig , a XV. ѕzázad má-
sodik feléig használták . A régészeti anyag Zomborba ke-
rült. 

A kiásott templom a XI. vagy legkés őbb a XII. században 
épült ho в sznégyszögü haj бval, félköralaku szentéllyel ro 
ménkori ízlésben. Irányítása kelet -nyugati. A tatárjéréѕ  
alkalmával elpusztult /XIII. század/ de utána ujból fel 
építették , most már a gotika szellemében . Később, a XV. 
század folyamán sekrestyét éptettek hozzá ~~k 

Az 1943-as ásatások elвб  sorban a temet ő  templom körüli 
részére és a déli oldalára terjedtek ki, nagy része f el-
táratlan maradt . Ezért a vajdasági régészek szakcsoport-
ja 1960 -ban ujabb ásatásokat szervezett , s megásták a 
domb keleti oldalának egy részét is. Ezuttal mintegy 100 
ujabb  sir  került felszinre Alyan mellékletekkel amelyek 
csak alátámasztották a korábbi megállapításokat . Az ása-
tásokat Nagy Sándor vezette, az eredmények még nincsenek 
publikálva. 
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Zenta— Paphalom II. (90) /Farkagy tanyal. Az 1943-as á-
satások során a Paphalomt бl mintegy 600 m-re délre, a mü 
ut nagy kanyarulata felett  6.116  halmon is szerencsét pró 
báltak a régészek. Munkájuk sikeres volt, amennyiben a 
halom keleti oldalán 18 középkori sirra akadtak. A cirok 
kelet-nyugati irányitás иak voltak. Egyszerű , de a XI. 
század els б  felére nagyon jellemz б  mellékleteket ta1á1-
tak a  sink  több вégében: "S" végű  hajkarikák, gyüriik, 
gyöngyfüzérek, ólom-t űtartók és ezüst pénzek; I. /Szt./ 
István, Péter és I. Endre pénzei. Ezek alapján a temet б  
használati ideje az 1000-1060 közötti id бszakba tehet ő t 

Zenta - Hidf6 .  (9+) 	A hatvanas évek elején a Tiszahid 
Zentai hidf ő jének közelében árkolás közben egy középkori 
/XIV. század/ hulladékgödбrre bukkantak. A benne 1еv б  
tárgyak közül három ép gótikus izlé вben ké вzitett kályha 
csempét mentettek meg, valamint több hasonlónak töredé-
két és több agyagedényt. Az egyik csempén Éva és Ádám pa 
radicsomi megkisérté вбnek jelenete, a másikon pedig egy 
férfi görnyedezб  alakja látható akinek a hátán egy n б  
ül; a házaѕѕág szatirikus, középkori karikat иráját ábrá-
zolja nagyon érdekes módon. A tárgyak a zentai muzeumba 
kerültek, publikálatlanok. 

Zenta -  g sbátka. 416  (92) 	 Zentát бl 5 kilóméterre dél 
re a Tisza partján áll egy alacsony kiemelkedés amelynek 
a felszine még három évtizeddel ezeldtt teritve volt tég 
la- és embercsont - töredékekkel . A törmelékek egy közép-
kori templomrбl , a csontok pedig a körülötte eltexiil б  
temet бrбl adnak hint . A helyszinen lelt boltozat- elemek 
a gбtika sajátosságait mutatják , a cв erépedénytőredékek 
é s eszkö zö k XIV-XVI. s zázadi j ellegiiek 

Zenta - Bátka.(9b) 	A Tiszaparton helyetfoglal б  Kisb át. 
kától északra körülbelül 1 kilóméterre fekszik. A halmot 
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még 1873-ban megbolygatták az akkor folyó töltési munká-
latok során. Ekkor sok középkori sirt is felbontottak. 
1944-ben a szegedi Régészeti Intézet megbizásáb6l  Kink  

József vezetett itt ásatásokat amelyeknek folyamán ő sko-
ri sirok mellett XIV-XV. századi sirokat is talált, ösz-
szesen huszat."8  A sirmellékletek Zomborba kerül-
tek, publikálatlanok. 

Zenta - Mákos. (94) 	Zentátбl 3 kilóméterre délre a Ti- 
sza partján téglákat é в  csontvázakat találtak 	amelyék .  
egy török hódoltság el őtti településről adnak: bizonysá- 
go t M9  

Zenta - Karad. (95) 	A karjadi ut végén az Oromparton 
emelkedik egy halom amely egy középkori templom alapjait 
és egy körülötte lev ő  temetőt takar?2° A Sasin féle 
szálláson az istáll б  alapozása alkalmával, mintegy har-
minc évvel ezel őtt, nagyon sok téglát és csontvázat ta-
láltak. A téglák méretei kétségtelenné teszik, hogy a 
helyszinen állt templomnak már legkés őbb Zsigmond király 
korában /XV. század/ létezni kellett) 2' 

Zenta -  Kevi.(96) 	A Ceanálos völgy adai határánál a Fi 
don és Kiss szállások között van egy terület amelyet a 
nép "Pénzeskutnak" nevez. Többen próbálkoztak itt kincs 
kereséssel de a munka régi tégláknál és csontvázaknál 
többet nem eredményezett. Az ut átvágása alkalmával is 
sok csontvázat bolygattak meg. Minden kétséget kizár бan 
középkori templommal és temet ővel állunk szemben 122 

Zenta___Kalocsa.(9v) 	Felsőhegyt ől mintegy 3 kilóméter- 
re nyugatra, a Kalocsa völgy északi felén a földut átvá-
gása felett van egy földhát. Ezen a helyen három évtized 
del ezel őtt még számottev ő  tégla-és kőtörmelék állt a 
felszinen és az ut bevágásából még emberi csontvázak lát 
szottak ki. Ma már a romoknak csak nagyon kevés nyomát 
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lehet látni. Itt is egy középkori templom állt valamikor 
a körülötte elte хiil đ  temet ővel ~ гΡљ  

_:_ 	 (98) 	A falu északi részén, 	pontosan 

meg nem határozott helyen, az Ada-zentai ut és a Tisza 
közötti területen 1897-ben régi templom romjait állapi-
tották meg 124 

A f inti felsorolásból látható, hogy hány értékes lel őhe-
lyünk van . A bel őlük nyert adatok ma még nem állnak ösz-
sze; folyamatos, ös в zefüggđ , korszerű  igényeket kielégi-
tđ  kép összeállítására ma még nem alkalmasak. Ezét befe 
jezésül csupán egypár gondolatot szer etnénk hozzájuk fű z 
ni. 

Az már régebben megállapitást nyert , hogy a Dunától ke-
letre a IX. нzááad folyamán egészen más politikai és né-
pességi állapotok uralkodtak mint t őle nyugatra es ő  гб -
szeken 1 2S A frankok hadjárata nem terjedt ki ezekre 
a tájakra és ez a tény bizonyos mértékben kés őbb is kife 
jezésre jutott. A korábban erref elé élt népek csoportja 
i, vagy elenyésző  töredékei minden képpen megérték I.Ist 
ván király uj távlatokat nyitó, európai mintára megszer 
vezett államát és az o нztálytársadal.om kialakulását, de 
ezek közül a magyarok mellett egészen világosan csak a 
szlávok jelenléte bizonyithat б . A két népelem alkotó 
együttéléséről az els ő  Arpád-házi királyok korában a ma-
gyar nyelv sok bizonyítékkal szolgál. 

A középkor kutatása nálunk 4ajda нágban elég hosszu ide-
je parlagon hever. Ennek egyenes következményeként szegé 
nyes anyagunkkal ahhoz a kérdéshez, hogy az általánosan 
elfogadott tények milyen mértékben és fogmában érvénye- 

sek mondjuk az Alsó Tiszavidékre, illetve szűkebb környi 
zetünkre ma még nyomatékosan nem járulhatunk hozzá. Az 
eddig közzétett nagyobb lélekzetü tanulmányok egyes pozi 
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tiv eredményeik mellett sem mondhatók egészen szubjekti-
vizmustól mente еekriek 1 26  A készUi б  vajdasági kö-

zépkori leletkataszter bizonyosan közelebb fog bennünket 
vinni a megoldásokhoz. 

A bevezetóben már emlitett földmüvekról , halmokrбl külön 
fejezetben kellene beszámolni. Ásatások hiján azonban 
semmi féle komoly megállapitást velük kapcsolatban nem 
tehetnénk, ezért ezt a feladatot máskorra hagyjuk. A mun 
kőnk végén levő  régészeti térképen azonban fel vannak 
tüntetve. Keletkezési idejük ismerete hiján elhelyezkedé 
еükb ől sem vonhatunk le következtetéseket . Hogy mégis 
foglalkozunk velük, éspedig itt a középkor fejezetében, 
azt azért tesszük mert ki óhajtjuk fejezni velük kapcso-
latban azon véleményünket , hogy a források hiányossága 
következtében végtelenil komplikált középkori birtokvi-
szonyok vizsgálata folyamán a jöv őben nagyon értékei tám 
pontokat nyujthatnak . Azt tartjuk , hogy jelenlétükre a 
középkorban sem lehettek közömbösek az emberek é ѕ  hogy a 
határ-jelöléseknél határozott szerepet tölthettek be. 
Hogy csak egy példát emliteünk , Adorján határának 133' 
ben készült leirása alkalmával egy Szék nevű  halom 	is 
szerepel /... ad collem Seeg .../ ~2~ 	 amely már Ivó- 
nyi I. véleménye szerint is a szabadkai ut mellett álló 
hatalmas Fehér-halommal azonos . Ezzel a vélemény-
nyel mi is teljesen egyetértünk. 

Még egy sor haвonló kérdésre térhetnénk ki, erre azonban 
helyszűke miatt nincsen alkalmunk. 

Fejezzük be fejtegetéseinket azzal, hogy munkánkat in-
kább bevezetésnek kell tekinteni mintsem végeredménynek. 
Egyben azzal a reménnyel is, hogy közösségcink a jövőben 
sokkal nagyobb támogatást fog nyujtani a komoly tanulmá-
nyok , ásatások meginditására. 
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