
Az alábbi tanulmány a szerző egyetemi államvizsga-dolgoza-
tának egyik fejezete. Településtörténeti áttekintést nyújt itt
csupán, de épp ez érdemel nagyobb figyelmet. Hazánk őskori
települési viszonyait a nagyszámú eddigi ásatások ellenére
sem ismerjük kellően. Hiszen más szempontú vizsgálatok (pl.
időrendi kérdések tisztázása) természetszerűleg megelőzték
és mellőzték ezt a kérdéscsoportot. Pedig ennek beható tanul-
mányozása az őskori társadalmak életmódjára és tagozódá-
sára vonatkozó megismerésnek fontos feltétele. Megyénk
halmai az Alföld őskorának időrendi tanulmányozásánál már
régebben kulcsponti területekké váltak. Nem lehetetlen, hogy
a települési formák kutatásánál megyénk újra központi sze-
rephez jut. Ez a dolgozat — amely a szerény eszközökkel
való eredményes munka példája — feljogosít ilyen remé-
nyekre. (Szerk.)

I.

A Tiszazug területének régészeti kutatása csaknem egy évszázados múltra
tekinthet vissza. Nagyrév községben 1863-ban kerültek elő az első régészeti leletek,
melyeket Kubinyi Ferenc juttatott el a Nemzeti Múzeumba. A hetvenes évek nagy
régészeti érdeklődése idején a Tiszazug területén is számos helyi kutató kezdett
rendszeres gyűjtésbe. Kiemelhetjük Fechtig Imre tiszaugi, Kovách Albert csépai
és Széli Farkas szelevényi munkásságát. 1876-ban, a Nemzetközi Ösrégészeti Kon-
gresszus budapesti ülése idején rendezett régészeti kiállításra a Tiszazug kutatói is
szép anyagot küldtek. Ez Rómer Flórisnak, a régészet nagy tudásának érdeklődését
is felkeltette. A kongresszus után Rómer leutazott a Tiszazugba, és kiváló szervező-
képessége eredményeként ezen a kis területen is régészeti társulat alakult. Szemé-
lyes jelenlétével és itt végzett kisebb ásatásaival nagy ösztönzést adott a „Tisza-
zugi Archaeológiai Magán-Társulat'- működésének. A társulat tagjai több ásatást
végeztek. Lelkes munkájuk eredményéről kéziratos kőnyomatos kiadványban szá-
moltak be.

A nyolcvanas évek végén a társulat széthullt. Szerencsére azonban tagjai
előbb gyűjteményüket a Nemzeti Múzeumnak ajándékozták, és így megóvták annyi
más gyűjtemény közös sorsától, az elkallódástól. Ennek a gyűjteménynek gazdag
anyaga sok későbbi összefoglaló munkához nyújtott fontos adatokat. Az ezután kö-
vetkező időkben cs^k szórványosan kerültek elő leletek a Tiszazugból. A húszas
években azonban a Nemzeti Múzeum több ízben nagyszabású ásatásokat végzett
Nagyréven és Pusztaistvánházán, melyeknek nagyjelentőségű eredményei világ-
szerte ismertté tették a Tiszazug nevét. A bronzkor első szakaszát magáról Nagy-
révről nevezték el. A húszas és harmincas években végezte a kecskeméti múzeum
ásatásait Tiszaugon a tóparti, kisrétparti és kéménytetői lelőhelyeken, melyek a
kőkortól a bronzkorig szolgáltattak jelentős eredményeket, sőt addig teljesen isme-
retlen anyagot is. A helyi kutatók munkája is fellendült: Szeberényi Jenő szelevényi,
Fijala Géza és Turcsányi István kunszentmártoni munkássága sok értékes lelettel
és megfigyeléssel gazdagította tiszazugi ismereteinket.

Ilyen előzmények után tűzte ki szakdolgozat témájául Banner János egye-
temi tanár az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Ösrégészeti Intézetében a Tiszazug
őskori településeinek kutatását. Az ismertetett kutatások és az egész terület bejá-
rása alapján kaptuk meg a Tiszazugnak az alábbiakban megrajzolt őskori telepü-
lési képét.

II.

A Tiszazug területén a domborzati r viszonyok az őskor óta nem változtak
meg lényegesen. Ezt bizonyítja az is, hogy a Tiszazug községei ma is ugyanúgy' V
alakban követik a tagolt partszalagot, és ugyanúgy helyezkednek el annak peremén,
mint a középkori falvak és őskori telepek. A felszíni kép annyiban módosult, hogy
a Tiszát és a Köröst a múlt században gátak közé szorították, medrüket átvágá-
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Sokkal megrövidítettek. A víz szabad kalandozása megszűnt, a talajvíz mélyebbre
szállt. Előbb kiszáradtak az évenként új és új árvízzel elöntött alacsonyan fekvő
árterek, majd szárazzá váltak a régi folyómedrek, az erek. A két folyó jelenlegi
medre, továbbá Csépa és Szelevény községek által képezett háromszög csak a leg-
utóbbi árvízszabályozás óta vízmentes. Azelőtt évről évre elborította a víz, mivel ez
a terület átlagosan 4—5 m-rel fekszik alacsonyabban, mint az említett belső magas
felszín, és a régi'folyómedrek keresztül-kasul szabdalják.

A Tiszazug közepét teljesen sík, vályogos lösz borítja egyenletesen 88 m-es
átlagos tengerszintfeletti magassággal. Ezt a sík területet sehol sem tagolja belül
vízfolyás. A Tiszazug felszíne mégsem egységes, mert északi részén, Tiszaföldvár és
Cibakháza között, továbbá a Tiszakürt, Tiszaug, Tiszasas és Csépa községek által
határolt területen nagy homokfelületek terülnek el. Ezekhez több kisebb homokfolt
csatlakozik. Mindezek az egyenletes sík területbői erősen kiemelkednek.

A Tisza és a Körös jelenlegi medrével párhuzamosan húzódik a Tiszazug
területének szélén U-alakban az a széles területsáv, mely a belső területekkel együtt
egyenletesen töltődött fel, azonban a folyók változó mozgása széles szalagban meg-
szabdalta, bevagdalta ezt a területet. így kiesebb-nagyobb szigetek, félszigetek kép-
ződtek az említett U-alakú sávban, melynek felszíne a belső területekkel megegye-
zik, és mindig mentesek voltak az árvíztől. Leginkább tagoltnak tekinthető Tisza-
Ínoka-Tiszaug körzete, továbbá Szelevény környéke, ahol a Tisza és a Körös egy-

-mással összefonódva változtatta medrét.
A Tiszazug őskori éghajlatáról, ilyen irányú vizsgálatok híján, még nem

sokat tudunk. Azt azonban már eddigi tudásunk alapján is elmondhatjuk, hogy
nagyjában a maival megegyező éghajlat uralkodott. Ettől csupán kisebb eltérések
adódtak.

III,

A Tiszazug területén is, mint az egész Alföldön az őskori településeknek két
elengedetetlen feltétele volt: élővíz közelsége és ármentes terület. A víz közelsége

"annyira döntő volt, hogy a partszegélytől néhányszáz méterre már hiába keressük az
yskori települések nyomait. Ezért a Tiszazug középső nagy területe, melyet folyómed-
rek nem szabdaltak meg, őskori szempontból teljesen lakatlannak tekinthető. Csupán
a Csépa község határához tartozó Fertőnek nevezett lefolyástalan mélyedés kivétel,
melynek partján került elő néhány lelet. Valószínű, hogy a belső területeket erdők
borították.

Az őskori leletek elterjedési térképét vizsgálva legsűrűbben települtnek tekint-
hető Csépa és Szelevény községek körzete. Ez magyarázható a gazdag parttagoltsággal
Is, ugyanis hosszú szövevényes partvonalak állottak a megtelepülök rendelkezésére.
Magyarázható azzal is, hogy itt volt a Tisza és a Körös találkozási pontja^ Ez a vízi
közlekedést tekintve igen fontos tényező lehetett az őskorban, és — főleg a bronzkori
leletek tanúsága szerint — különböző kultúrájú területek találtak itt kapcsolatot.

i . I A Tiszazug benépesülése jelenlegi tudásunk szerint az újkőkor idején tör-
!—l! tént i. e. 4. évezredben. Itt is vannak kis kőeszközök, ún. mikrolitek, me-

lyek az újkőkort megelőző vándornépesség emlékeivel megegyeznek. Sajnos, lelőhelyü-
ket nem ismerjük pontosan. Külföldi és dunántúli területeken ezek a kis kőeszközök
még az újkőkor késői szakaszában is megvannak. így ilyen körülmények miatt az
újkőkort megelőző népességet nem tekinthetjük a Tiszazug első lakóinak.

Az újkőkorban először a délről behatoló Körös-kultúra[l] népessége szállja
meg a területet, majd ezeket követik és helyüket elfoglalják az egyelőre bizonytalan
eredetű, többféle elemet tartalmazó vonaldíszes kerámiát készítő népesség csoportjai
a 3. évezred első felében.

A Körös-kultúrának 25 lelőhelyét ismerjük a Tiszazug területéről. Ezek közül
16 lelőhelyen felszínileg is megállapítható komoly település volt. A kultúra telepeire
jellemző, hogy mindig a vízpart keskeny sávján húzódnak. Hosszanti kiterjedésük
aránytalanul nagy a szélességi kiterjedéshez képest. Találtam olyan telepet is, mely-
nek felszíni jelenségei kb. 400 m hosszan követhetők, ugyanakkor szélességi kiterje-
désük csupán 30—40 m.

A telepek elhelyezkedése igen változó. Legvédettebbnek látszanak az olyan
települési helyek, melyek kis szigeteken helyezkedtek el, vagy olyan félszigeteken,
melyeknek csak egy keskeny oldalát nem vette körül a víz. A másik gyakori telepü-
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lesi torma a parthajlásbari található, mégpedig annak domború és homorú részén'
egyaránt. Mivel a telepek kiválasztásánál nem általános a védett helyek keresése,
ezért nem mondhatjuk általánosnak a védelemre való törekvést sem. Inkább az tűnik
ki, hogy a Körös-kultúra emberei a telephelyek megválasztásánál a minél hosszabb
partfelületre törekedtek és házaikat mind a víz partjára építették.

A Körös-kultúra tiszazugi telepei túlnyomó részben nagy kitér jedésűek. A
felszíni jelenségek alapján csupán egy-két helyen találtam kisebb terjedelmű telepet.
Ugyanezt a jelenséget figyeltem meg a Körös kunszentmártoni oldalán, ahol 11 nagy
telep mellett osupán egyetlen kisebbet találtam. A Körös-kultúra telepeire az is jel-
lemző, hogy mindig vastag települési réteg halmozódok fel egy-egy telephelyen. (Part-
omlásokban és bevágásokban több helyen megfigyelhető a telepek szerkezete.) A fel-
színen azonnal felismerhetők telepjelenségei. Nagy tömegben hevernek a jellegzetes
riíszű edénytöredékek, mindig sok átégett sártapasztöredékkel, mutatva azt, hogy az
épületek legtöbbször tűz által pusztultak el. A telepek nagy kiterjedéséből azt követ-
keztethetjük, hogy egy-egy telepen nagyobb közösség (több család) élt huzamosabb
iaőn keresztül. A kultúra telepei legsűrűbben Szeievény körzetében helyezkednek
el.

A Tiszazug másik újkori kultúrájának, a vonaldíszes kerámia kultúrájának a
Körös-kultúrától eltérőek a megfigyelhető felszíni telepjelenségei. A lelőhelyek ugyan-
úgy a vízparton foglalnak helyet, de a hosszú partfelületre nem törekedtek úgy, mint
a Körös-kultúra népessége. Volt olyan hely, ahol a partszegélytől 150 m távolságban
is megtaláltam a kultúra emlékeit.

A lelőhelyek száma, de bátran mondhatjuk, hogy a telepek száma sokkal
nagyobb a megelőző Körös-kultúránál, de nagyobb a többi őskori kultúránál is; a
Tiszazug területén 38 ilyen lelőhelyet figyeltem meg. A kérdéssel foglalkozó külföldi
kutatók többféle magyarázatot fűznek ehhez a jelenséghez. Egyesek szerint, miután
egy telep környéke a földművelés számára kimerült, a telep lakói továbbvándoroltak.
Mások pedig a telepek sűrűségét éppen ellenkezőleg azzal magyarázzák, hogy a föld-
művelés fejlődésével egy-egy terület nagyobb népességet tud eltartani. Ezek a felve-
tések nem megnyugtatóak. Az első érvvel szemben ugyanis vannak vastag rétegző-
désű, tehát hosszú időn keresztül lakott telepek is. A másik érvvel szemben azt hoz-
hatjuk, hogy a telepek nagy száma egyúttal nem jelent nagy telepet is. A vonaldí-
szes kerámia 38 lelőhelye közül a legtöbb nem mutat nagy kiterjedésű felszíni jelen-
séget. Legtöbb esetben kis telepeket figyeltem meg és csak néhány olyan települést talál-
tam, melyek mérete a Körös-kultúráét elérte.

A vonaldíszes kerámiánál ezek a kis telepek rendszerint nem egyen-
letes távolságbán oszlanak el, hanem legtöbbször 3—4 ilyen kis telep található egy-
más közelében. Több helyen, ahol a telepek keresztmetszete tanulmányozható volt,
azt is megfigyeltem, hogy ezeknél.nem mutatkoztak vastag települési rétegek, hanem
a leletanyag gödrökben volt, és csak a vékony felső réteg tartalmazott leleteket. A
kultúra települési formáját hazánkban másutt alig ismerjük, de hasonlót figyeltek
meg Hódmezővásárhely határában is. Ez a fajta települési mód nem mutat olyan
lakottságot, mint a Körös-kultúra nagy telepei, vagy az e kultúrát tartalmazó emlí-
tett négy nagy telep.

A vonaldíszes kerámiánál rendszerint ezek a kis telepek nem egyen-
figyelhető meg az is, hogy a homokos partokat mindig elkerülték, és mindig a vályo-
gos löszre telepedtek. Ugyancsak a vonaldíszes kerámia néhány lelőhelyénél figyel-
tem meg, hogy a telepjelenségek nemcsak a magas partszegélyen mutatkoztak, de
olyan helyeken is, melyeket jelenleg az árvíz elborít. Azt ugyan nem tudjuk, hogy az
őskorban is elérte-e az árvíz szintje azt a magasságot, mint ma, de az egész őskor fo-
lyamán csak a vonaldíszes kerámia néhány lelőhelyén mutatkozott ez a jelenség.
Anélkül, hogy messzemenő következetetéseket vonnának le, feltételezhetjük, hogy a
kultúra élettartamának egy szakaszában a Tiszazug területe szárazabbá vált, a víz
szintje alábbszállt.

A Körös-kultúra és vonaldíszes kerámia településeinek különbsége élesebben
látszik, ha néhány jellegzetes vonást szembeállítunk.

ÜLJ A rézkorban, a 2—3. évezred fordulóján lényegesen megváltozott a Tisza-
zug települési képe. A felszíni telepjelenségek meglepő módon megritkul-

tak. A három rézkori kultúra, az aeneolithikum, bodrogkeresztúri kultúra és a péceli
kultúra anyagát összesen 26 lelőhelyről ismerjük. Csupán ebből a jelenségből még nem
mondhatjuk azt, hogy a Tiszazug lakossága a rézkorban ritkább iett. Inkább a népes-



ség életében történhetett olyan jelentős változás, mely a település módját, formáját
is megváltoztatta. Ebben a korban megjelennek a temetők is, úgyhogy ezeknek felszíni
jelenségei szintén egy-egy lelőhelyet jelentenek, vagyis a települtséget közvetve mu-
tatják.

Az aeneolithikumotl2! az általános elterjedésű tiszapolgári és a különleges
kerámiával rendelkező Tiszaug-kisrétparti jellegű anyag képviseli. A tiszapolgári
jellegű anyag egy része szórványos, csupán egyes darabokból áll. Hat lelőhelyen már
valamivel bővebben jelentkeznek a felszíni jelenségek, de csak két olyan lelőhely van,

K^MIiab.1.4.

r-J A KSrS»-kultúra

WdrogWtr«ii+iri ituWira
H péccli Urúra

CD k.«.W
CD irtirtSI kiimal

Tiszazug újkőkori és rézkori lelőhelyei

- 3 7 -



ahol a felszínen található cserepek nagy száma telepet sejtet. A kisrétparti kerámia
a felszínen mindig nagyobb tömegben fordul elő, s a névadó lelőhely tanúsága szerint
jogosan tételezhetünk fel lelőhelyein telepeket. Ez a kerámia igen szűk elterjedésű
helyi csoport anyaga, melynek súlypontja a Tiszazugban és Kunszentmárton körze-
tében van. Meglepő, hogy az általános elterjedésű tiszapolgári és a helyi jellegű kis-
rétparti kerámia lelőhelyei a Tiszazug területén mindig elkülönülten jelentkeznek,
de együtt sohasem, holott egy korba tartoznak.

A bodrogkeresztúri kultúrának csupán öt biztos lelőhelye van a Tiszazugban.
A két ismert temető mellett a többi lelőhelyen is temetőt sejthetünk. Van olyan lelő-
hely is, ahol a bodrogkeresztúri kultúra a tiszapolgári kultúra szomszédságában
fordul elő. Ez hazánkban más lelőhelyeken is előfordul, és a két kultúra származási
összefüggése világlik ki belőle. Tehát a Tiszazugban a bodrogkeresztúri kultúra összes
lelőhelyei temetkezésekhez tartoznak, és a telepeknek még csak feltételezhető nyo-
mát s«n találtam meg. Mindenesetre a temetkezések mutatják, hogy a bodrogkeresz-
túri kultúra is benépesítette a Tiszazug területét, de még döntőbb módon hangsúlyo-
zódik ki a települési forma olyan irányú megváltoztatása, mely a Tiszazug területén
semmi feltűnő felszíni jelenséget nem hagyott hátra.

A rézkor harmadik kultúrája, a péceli kultúra, az ország nyugati részén
igen sűrűn előfordul. A Tiszazug területén ugyan megvan, de csupán nyolc lelőhely
képviseli. Három lelőhelyen csupán egy-két szórványos lelet bizonyítja a kultúra
jelenlétét. A három nagyobb kiterjedésű lelőhelynél szintén feltételezhetjük, hogy
telepek voltak. A péceli kultúra lelőhelyszegénysége kapcsolatban lehet azzal, hogy
a Tiszazug a kultúra elterjedésének délkeleti határvidékén fekszik.

A péceli és a bodrogkeresztúri kultúra lelőhelyeinél is meg lehet figyelni
azt, hogy több esetben a két kultúra egymás közvetlen szomszédságában van, anélkül,
hogy egymással keverednék.

rő~\ A második évezred elején, a bronzkorban ismét változás következik a
'—— Tiszazug települési képében. A bronzkori lelőhelyek száma főleg a má-

sodik szakaszban megnő, de az újkőkori telepek sűrűségét nem éri el. Á rézkorral
szemben ismét szilárd települ tség következik. Az újkőkori telepekkel szemben a
bronzkori telepek száma kisebb, de ezek kiterjedése sokszor felülmúlja az újkőkoria-
kat. A bronzkori telepek is a vizek partján találhatók, de nemcsak annak keskeny
sávján húzódnak, hanem mélységi kiterjedésük is meglehetősen nagy. A Tiszazug
bronzkorát jellemzi, hogy van négy hatalmas telep és azok mellett számos kis telep.
A nagy telepeket igen hosszú ideig lakták^ némelyiküket a bronzkor három szaka-
szán keresztül is. Formájuk nem egységes. Általában a telepedésre kiválasztott terep
alakulása szabta meg a telep formáját. Nagyrév-Zsidóhalmon a Tisza kanyarulata
keskeny, hosszú telepformát engedett meg. Ti szaug-Kémény tetőn a település három
kiemelkedő kúpot alkot. Kunszentmárton-Bohonyán a derékszögben előugró parton
400 m hosszú és 30(1 m széles területet foglal el a telep. Szelevény-Menyasszonyparton
a víz három oldalról vette körül a telepet.

A nagy bronzkori telepeknél már elmondhatjuk, hogy a termelőeszközök
fejlődésével egy terület nagyobb népességet is el tud tartani. A nagy telepek egyúttal
'édelmet is jelentettek. Az Alföldön a bronzkorban tűnik fel először a mesterséges
védelem. Szinte minden nagy bronzkori telepünk meg volt erősítve. Tószegről sáncot
említenek a régi feljegyzések. A sztálinvárosi Koszideren árok védte a telepet. Vízzel
vették körül a Békés-bihari bronzkori telepeket. A tiszazugi nagy telepeknél nagyobb
ásatások híján nem dönthetjük el egy-egy telep megerősítési formáját, de a vízzel
kapcsolatos elhelyezkedésük is a védelemre való törekvést bizonyítja. A nagyrévi
telepnél a régi feljegyzések még észlelhető sáncot említenek. A nagy telepek igen jel-
legzetesek azáltal is, hogy a többszázéves egyhelybenlakás folytán vastag települési
rétegek halmozódtak fel. melyek a térszintből erősen kiemelkednek.

A bronzkor legkorábbi szakaszát a nagyrévi lelőhely után elnevezett nagy-
révi kultúra lelőhelyei képviselik. Ennek a kornak még csak hét lelőhelye ismeretes
a Tiszazug területéről. Ezek közül négy nagy telep nevét említettük, melyeknek la-
kottsága ekkor kezdődik, három pedig kisebb felszíni jelenséget mutató lelőhely.
A nagy telepek egyenletesen, nagy távolságban helyezkednek el egymástól. A nagy-
révi kultúra lelőhelyei még a rézkori lelőhelyszegénységgel hasonlíthatók össze,
azzal a különbséggel, hogy ekkor határozott, szilárd telepeket figyelhetünk meg.

A bronzkor második szakaszát a hatvani kultúra képviseli a Tiszazug terüle-
tén, Nagyobb változás az előző korhoz képest, hogy a nagyrévi kultúra hét lelőhelyéi
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vei szemben a hatvani kultúrát 17 helyen találjuk meg. A nagy telepek élete tovább
folytatódik, amellett azonban megnő a kis telepek száma. Talán most beszélhetünk
a lakosság megszaporodásáról. Meglepő a védett nagy telepek mellett ezeknek a kis
telepeknek a megsokszorozódása. Talán ezek számára is a nagy telepek jelentettek
védelmet.

A bronzkor harmadik szakaszát a füzesabonyi kultúra képviseli a Tiszazug-
ban. A települési viszonyok nagyjából megegyeznek az előbbi korral. A lelőhelyek szá-
ma még nagyobb, 19 helyről ismerjük emlékeit. Csupán olyan változás történik, hogy
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a nagy telepek közül kettőnek megszűnik a lakottsága. A Szele vény-menyasszony parti
nagy telep szilárdan él ebben a korban is, sőt ekkor éri el legnagyobb virágzását.

Néhány esetben megfigyelhettük a bronzkori telepek és temetkezések viszo-
nyát is. Nagyrév-Zsidóhalmcn a teleptől délkeletre találtak a part mentén sírokat.
Tiszaug-Kéménytetőn a teleptől északnyugatra néhányszáz méterre tártak fel síro-
kat. Szelevény-Menyasszonyparton a temetkezésiket szintén teleptől északra talál-
ták meg. Csupán a Szelevény-Szőlőshalmon talált, a hatvani kultúrába sorolható
sírok voltak a teleptől nagyobb távolságra. Tehát a Tiszazug területén is a telepek
Közelében, de nem közvetlen szomszédságában vannak a temetők.

A vaskorban ismét komoly változások észlelhetők a Tiszazug telepü-
lési képében. A nagy telepek megszűnnek, .sőt az egész terület települt-

sége nagyon megritkul. Egyesek ebben a korban olyan éghajlati változásokat téte-
leznek fel, melyek a lakosságot a csapadékosabb hegyvidékra kényszerítették. Kora-
vaskori leleteket csak három helyen találtam nagyobb számban. Négy lelőhelyen
csupán egy-egy jellegzetes cserép mutatta a koravaskori ember jelenetét. Van néhány
szórványos bronzeszköz-leletünk, de hiányzanak azok a nagy bronz kincsleletek,
melyek a Nyírség vidékén oly nagy számban kerülnek elő. Ezek hiánya is magyaráz-
ható némileg a Tiszazug területének ritkább lakosságával.

A Tiszazug őskoráról összefoglalóan a következőket állapíthatjuk meg: Az új-
kőkor idején népesül be igen sűrű lakossággal. A rézkor idejéből igen kevés lelőhelyet
találunk, mely magyarázható a lakosság életmódjában beálló és a települési forma
megváltoztatásában tükröződő változással. Magyarázható azonban esetleg a lakosság
számának megfogyatkozásával is. Ugyanis a bronzkorban ismét szilárd, az újkőkor-
hoz hasonló telepeket találunk. Mégis ennek a rézkorhoz kapcsolódó első szakaszában
olyan gyér a települtsége, mint a rézkorban. A bronzkor második szakaszában a tele-
pülések száma igen megnő, és ez tapasztalható a harmadik szakaszban is. A vas-
korban a bronzkori sűrű települtség megszűnik, és ismét kevés lelőhelyünk van, igen
gyér leletanyaggal.

Ez a hullámzás, mely a Tiszazug települési képében látható, egyelőre még
nem fűzhető megfelelő történeti eseményekhez, mivel a vizsgált terület meglehetősen
kicsi, és az itt észlelt jelenségek csak nagyobb összefüggésben vizsgálva adnának más
területre is általánosítható, hű képet.

• IV.

A Tiszazug területe a szárazföldi közlekedést tekintve igen zárt terület. A-
vízi közlekedés szempontjából azonban ennek az ellenkezőjét mondhatjuk. A Tisza és
a Körös torkolata hatalmas ártérrel, szövevényes vízhálózattal kiváló víziutat nyúj-
tott, és fontos csomópontot jelentett. Tehát a Tiszazug az őskorban nem volt elszige-
telve; ellenkezőleg: területére több eltérő kultúrájú vidék eljuttatta emlékanyagát,
amire főleg a bronzkorból számos adatunk van.

Sajnos, az egységes színezetű kultúrákon belüli érintkezést nem tudjuk meg-
állapítani, mivel az emlékanyag ugyanaz. De idegen kultúrák elemei annál élesebben
megfoghatók egy-egy műveltség-csoporton belül.

Az újkőkorban a Körös-kultúra tisztán jelentkezik, minden idegen anyag
belekeveredése nélkül. A vonaldíszes kultúránál ennek ellenkezője áll fenn. Kerámi-
ájában ugyanis a zöm a tiszántúli jellegzetes díszű (Szarvas-érparti) csoporthoz sorol-
ható.

Az anyag más része a Tiszántúl északibb részén otthonos szilmegi típusú kerá-
mia. Egyúttal ekkor jelenik meg először a Tiszazugban a dunántúli területek anyaga.
A tiszai kultúra, melynek elterjedési területe a Tiszazugon kívül található, telepeivel
nem hatol be a Tiszazug területére, csupán emlékanyagának szórványos darabjai
lelhetők fel a vonaldíszes kultúra lelőhelyein.

A rézkort ismét egységes színezetű anyag képviseli a Tiszazugban. A tisza-
polgári, bodrogkeresztúri és péceli kultúra emlékanyaga ugyanolyan, mint más terü-
leteken. Ellenben meglepő, hogy az aeneolithikumba tartozó különleges kisrétparti
kerámia igen szűk területre korlátozódik, és Tiszaug-Kunszentmárton legszűkebb kör-
zetén kívül alig találjuk meg máshol.

A bronzkorban igen tarka kép tárul elénk.. Az eddig előkerült leletek mutat-
ják, hogy a Tiszazug bronzkori telepei igen élénk érintkezést folytattak a környező
területekkel az egész bronzkor folyamán. A nagyrévi kultúra idején is megvan a du^
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hántúli kapcsolat, mert a dunántúli kisápostagi kultúrát jellegzetes edény képvi-
seli, mely Tiszaugon került elo. A Maros vidékének emlékanyaga is eljut a Tiszazugba
a nagyrévi kultúra idején.

A bronzkor második és harmadik szakaszát az érintkezések szempontjából
összekapcsoljuk, mivel a dunántúli mészbetétes kerámia mindkét szakasz emlékeivel
együtt előfordul. A Tiszazug kapcsolatai közül legérdekesebb a dunántúli mészbetétes
kerámia megjelenése ezen a területen. Ennek a kerámiának elterjedési és hatóköz-
pontja a Dunántúl. Azanban a kultúra szórványos darabjai előfordulnak a Duna-Tisza
közén is. Ezek azonban csak egyes darabok. Ilyenek eljutnak a Tiszavidékére is.
Vannak ilyen leletek Tószegről, a Tiszazugból, és a Marosvidékéről. Azonban míg a
Tiszazugtól északra és délre eső területeken csak egy-egy szórványos darab képviseli
a kultúrát, addig a Tiszazug területén tömegesen jelennek meg a dunántúli mész-
betétes díszű kerámia emlékei. A Tiszaug-kéménytetői telep teljesen ennek a kultú-
rának a körébe sorolható a hozzátartozó urnatemetővel együtt. Ügy tűnik, hogy a
mészbetétes kerámiát készítő népesség egy része is bevándorolt a Tiszazug területére,
és kulturális sajátosságait megtartotta. Lehet, hogy volt a Duna-Tisza közén egy vagy
több természetes útvonal, melyen az őskor folyamán a Dunántúl és Tiszántúl között
a kapcsolat fennállott. Egyik útvonalnak a torkolata a Tiszazug környékén lehetett.
Ez a magyarázata a dunántúli mészbetétes kerámia tiszazugi nagy számának. Meglepő,
hogy a Tiszazug területén a vatyai kultúrának (amelynek centruma a Duna-Tisza
köze) csak néhány szórványos, bizonytalan emlékét találjuk. Ugyanakkor a Tisza bal
partján, Tiszauggal szemben a vatyai kultúrának megerősített telepe volt. melynek
hatása itt nem lépte át a Tiszát, holott a mészbetétes kerámia emlékei, sőt népcso-
portjai a vatyai kultúra területén keresztül eljutottak a Tiszazug területére.

A bronzkor késői szakaszában is megvan a Tiszazugnak a kapcsolata a Maros
vidékével. Itt is megjelennek a késő bronzkor folyamán az északnyugatról behatoló
halomsíros kultúra emlékei.

A vaskori kultúrák tiszazugi anyaga, már amennyire a kevés leletből kitű-
nik, ismét egységes színezetű.

Az elmondottakból láthatjuk, hogy ilyen kis terület is, mint a Tiszazug az
őskor története szempontjából milyen sok jelentős kérdést vet fel. Az előkerülő lele-
tek ezt a képet mégcsak bővíthetik, és a Tiszazug még sok jelentős régészeti kérdés
megoldásánál játszhat szerepet.

Kalicz Nándor

JEGYZETEK.

1. A régészetben a kultúra szó az emberi alko" jellegzetes vonása után (pl. vonaldíszes ke-
tások egy-egy 'korból megmaradt tárgyainak rámia) nevezik el. A kultúra és a nép fo-
és adatainak összességét jelenti. Általában galma nem azonos,
központi területének földrajzi nevéről (pl.
Körös-ikultúra), vagy az első jelentősebb le- 2. Magyarul: körézikor, a rézkor ikezd»ti szajta-
lőhelye (pl. péceli kultúra), néha egy-egy sza; a másik két kultúra már java-rézkori.
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