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"Az uj öav4nyeken j4r6 tör. té netkutat4s—  

n-zk ma n4l_k;i.lözhetefler. 9e •itfit4raa az  

feladó 4s történeti ir=ínyban miLnkd.lkodó T4p49zet."  
Ennek szc3li.erz4ben 1-,yek`3i:eR1 ,l -vF?e,ezlai munk4aiat.  

A dolgozat k4t részből áll.. :z  els4  
r4sz T.Pbg I,ulturtörténete. Itt as a,nyNni hagyatéko-

kat dolgozom fel 'e a nagyobbára rendszertelen 4sa.—  
td.sn4,1 <iegzekeNer adett anyagot v ~lo ~atom sz 4 t korok  

szerint. 
A m4sodik rész telepiiléFs tör tAneti. fi  

=bgészsti anyag i$mertet44e utin dtfogó k4 ,-)et  
liebór8l. az +5skor fol.yarn4n ndvryel me A jeltslt n404l  
iti4q. nem i)e8Z41'1atInk, tie ho gy és mikor k?r  i?lli. egy—  

egy n4p terUletUnkre, kikkel 4s Rogvan éri.ntkezett,  
hogysn tiint el, ennek a megvimsg414sa már felada-

tunk 1tö.r4be tartozik. 	J  ,  
Az irott fel jegyzések. megjelendsekor  

m4r könnyebb a feladatunk. nR4r nivvel i.9  meetudiuk  
jelölni azokat 	nppekPt, akik meg,:fordultAk terüle—  
t'un.kön.  

A munk!m megkezddoQkor köszönet illeti  
Banner J4noq egyetemi tan4rt, aki irányit4e4val nagy  



sogitsberare volt, du  aki az eg Ssz kéPail;~  a;;ot rendel-
kezésemre bocsátotta. Z3szöuettol tartozom Párducz  
Mihd14 egy. m. tanárnak és Fottieh Núndor nudaumi  
igz;;aténak, akik az  any ag  ?oldolgozásü során svgit-  
s;:g3IIr3 7oltak. áUqz5ile úc:t: mondok Osallára;y D3zs5 
ruzGijmi iga<batSna, és Tokod* András tarltfn:k, 

 

a laletan,y 3bo t azánour•a hor,z3férhet5v5 te Ltck.  



A település földrajzi  viszonyai.  

"Minden emberi telepsilós, legyen annak ha-
tóra messzeterjedó, vagy szükreszabott, élete pár 

napos, vagy  évezredes, élettartama folyamán az em-
beriség történelmének egy-egy láncszeme lesz, mert 
a ceelekvó, alkotó, történelmet csináló embernek 
köszönheti létét, fejlődését, fennmaradását, vagy 
elpusztulását is."1  

A magyar helytörténeti kutatás nem szorit-

kozhat kimondottan egy-egy  zártterület adatainak fel-
dolgozására. Tul kell mennünk a helyrajzi határokon 
és keresnünk kell az összefüggéseket. Keresnünk kell 
azt az ösezefüggéet, mellyel teriiletiink a Kárpát -me-
dence kulturális képébe beMeszkedík, ebből követke-
zik, hogy kutatnunk kell azokat a kapcsolatokat, ame-
lyek a különböző kinttrákkal való viszonyt derítik 
fel. Az irányvonalat a folyók völgyei szabják meg. 
A primitiv népeknél a vándorlás és a terjeszkedés 
mindig ezeken a természetes utvonalakon történik. A 

-tölgyek idők folyamán egységes etnikus vidékek gya-
n:tnt jelentkeznek, akár ugy mint menedékhelyek a vi-
zek hálózata körüli mocsarakban, ugy is mint kdroha-
náara alkalmas telepek. 2 Végignézve ;,Tagyarorezág ré-
gészeti térképén láthatjuk, hogy az óskor embere elő- 



szeretettel helyezkedett el a folyók közelében, már 
az emlitett okok miatt is. Nem véletlen tehát, hogy 
teriilettink is folyóviz közelében kelt életre. 

Lebő ma Tápé /Csongrád vm./ nagyközséghez 
tartozik, Maros és Tisza összefolyása közelében az 
ugynevezett tápéi réten feyszik. 3  A  tápéi rét mély-
fekvésed terület, melyet az ármentesitóe előtt sok-
szor: viz borította, amely a Porgány,  , Bagdány és Ma-
1 jdok stb. ne-rií erekben h-zódott le. A t4péí rét 
észak-keleti részén Porgány és Bogdány erek között 
van a Lebő nevii mint egy 150 holdnyi magaslat, mely-
nek területe hullámos; árvizek sohasem borították el. 
/1., 2. ábra./ A régi térképen ezért szerepel "insu-
la Lebő"-nek. Mint látjuk helyzeténél fogva  védett 
és könnyű megélhetést biztoeitott. 4  Leb6 környékének 
- ma kisz4radt - erei a Tisza vizgyt jt5 területéhez 
tartoznak. A Tisza szabályozása előtt viszonyokat 
legjobban visszatiikrösó, az  1780-es években készült 
u. n. József cs4szár térképen láthatjuk, hogy Lebőt 
a viz régebben teljesen körülzárta. 5  

Tertilatünk nagy része sárga homok. Az alta-
laj felépitésér6l áttekintő képet nyujt a tápéi liba-
legelőn 1928-ban  fart artézikut szelvénye. E szerint: 

0-1 máter rétielegy, 

	

1-6 	" 	sárgelössz, 

	

6-11 	" 	zöldesszürke iszapos finom homok, 	toss  
11-20 
20-42 
42-52 

" 

" 

" 

F ' 	 " 	 apró homok muszkoví- 
" 	" 	 finomszemi, 

kissé iszapos finomszemű muszkovitos, 
52-62 " " 	" apró szemi  

62-72 " • 	" nagy muszkovit lemezekkel, 
72-81 " $ 	" apró muszkovitokkal, 
81-87 " iszapos muszkovit finom homokkal, 
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87-94 méter kissé iszapos aprószemti muszkovitokkal, 

	

94-97 	" 	agyagos iszap, 

	

97-108 	" 	sötétebb szürke mészkonkretios agyag, 
108-117 	" 	zöldesszürke muszkovitos iszap finom 

homokkal, 
117-123 	" 	kissé iszapos apró muszkovitokkal, 
123-127 " 	" 	" 	homok finom szemű muszko- 

vitokkal, 
127-129 " 	sötétebb kise is7Rpos homok finom sze- 

mit muszkovitokkal, 
129-132 	" 	kékesszürke iszapos agyag, 
132-134 	" 	sötétzöldes szürke agyag, 
134-155 	" 	sötétszö.rk3 agyag, 
155-165 	" 	kékesszürke apró mészkonoretio, 
165-171 " 	" 	közepes finomeágu homok, 
171-180 

	

	zöldesszürke kissé iszapos homokcsiga 
tör m el ékkel, 

180-185 " 	zöldesszürke muszkovitos iszapos finom 
homok, 

135-200 " kékss zürke közép fi nomoágu homok, 
200-203 	H 	 " 	 közepes aaemü agyag, 
203-208 	" 	" 	iszapos agyag, 
208-210 	" 	zöldesszürke agyag kissé iszapos, 
210-214 " kékesszürke közepesszemit homok muszkovit, 
215- 	 vizszint. 
Az altalaj szempontjából minden bizonnyal vonatkoztat-
hatjuk ezt a rétegződést a lebői területre is. 6  

Vizrajzi, talaj és éghajlati viszonyok szem-
pontjából nom lehet nagy eltérés a  18. század és az Cs-
korok között. LebCtól mintegy 2 km-re a Tisza felé fek- 
szik az ugynevezett Malajdok nevű halom. Közvetlenül 
a  Porgány ér és a Tisza közt terül el. /1., 2. ábra./ 
Talaja sárga agya;. 7  A távolabbi környék szórványos 



leletei mutot44 c, hogy ennek is egész vidéknek la. 
ko ttelgdval Mediolnunk kell.  

Földrajai fekv6ee eailó'atta ige mdr az 3e. 
embert. s az élet folt' tonose4ga non  eza3kad meg ezen  

területen es 8akortb1 eg.+esen napjainkig.  

j!L vetek R  

1. !!wit  Perencs Budr4eet is dkorban. Bp0mt.1942.  
I. rdee. Osftor.  . 3. 1.  

2: 11strma t 1 Old 	az esbee. 342-43. 1.  
;i. I,iet4t6nyi Walther Zoltdue UN.  Ssegerd,I938.5.1.  
Al, Reisncrr Jdnoes Leb6i, öthalai is ób6ba1. deetáeok.  

A . 	1904. 76. 1.  
5. Jdzscrf csodez4rkuri titekdpek zone. ?9-32., col.  

18-20.  
6, Kietótónyi qtsl.thcsr! lra .  ~.1. 
7, Tara Ferenci 5esegea TdOW4i Utu.:eum 	napló- 

ja.  



::
kutF.~ t?~e ti3rsdnete.  . _._...  

;izei;ed kürnit;kán rkisaetil•~ legkora~s 
felkatatott  hcaly ek r:6a$ tartozik Le:bl3. Kutut4alit  
4teiasner Jdnos a szegedi muzeua igazgatója kezdte a  
tault-raac4zad mdaoriik felében. t3atakhawrar ZeliemeYi Le-  

bvneic őskori jelentBeégót. iltlaklQiirá t a nagy  rao.n;i* -  
n; isóiben eldkertllő kőanyag ibseezti tel. .4 U,péi  
réten, Lebti-oziget navii napinitaton le /oakum akad-
nak kova pengékre, sssilAnkokra és klmt3g©kra /nnnleuFa  
melAről a pengéket halaogattik. 

 Kg 
 MunktSeu1p nemcsak  

a  aazórvdnYe,nyag ggiijt:lFaére terjedt ki, han•1r maga is  
1/eset ezen a területen 44a1414t. A  xói3i időkben  a  t4-  
1,41ak id* j3trtak ti3actsiAeld kov.it gyii jteni 48 arról  
la  basazéln4k, hogy ápitkeaéa, vagy faUltetda k3isb•n  
aMubearcaOratokat, "sttildrOaad4s vasakat" találtak. Ilion  
biztató eló:s►6nyvk után 1904. Mira. 12, 14-ik napján  
nea:lazdi as  ditatl$t a WW1  •adas].eft nytli,ati ezélán.  
:ar a mlraOdik tia ►dgyosrail ut4tesárt eubersrM/ntok4 dur-
va vastaaZalu agyag•d4ny-tifred4kek, edénytsr ►s!kaik  ko- 
r:iltik elő. A  terület leetöbb neij  en  bolygatott volt.  
A harmadik decSnyomban bitlány saarvakat, saars ►aseg,ganQs-  
tilredákeket leltek. s.asfk•ss asonbaa *abort kiss  nyoaaí  
uem auts,tlwafilic• As cí3ati4a folyamán vörtspute dota#t  
a►;yy:asrátegbime t  iö:ijrökre *  rirókra bukkantak. i legtöbb- 
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j e azonban már bolygatott.  A feldult sirok kö*iil há-
rom ép sírt is találtak. Két zeugoritott csontváz 
minden melléklet nélkül feküdt. A harmadik, ép sir-
ban 70 cm mélyen, arccal keletre néző csontvázat ta-
láltak. ölében kis kétfülű 10 cm magas edénnyel. Az 
edénybon földtől elütő anyag volt. A csontváz mögött 
a lábszárnál táltöredék, pereme behajló 4s alatta 
három fül, vagy bütyökszerü diszités. 10  B nner János 
a sirokat neolit koriaknak határozta meg. 11  A feldult 
sirokból is kerültek elő ép edények. Ezek közül érde-
kes egy palack alaku edén:'ke, melynek szája, négyszö-
gü szervesen hozzáillesz tett lappal záródik. A lapon 
három lyuk van; egy az edénybe vezet, kettő pedig az 
edény falán elhelyezkedő két átfurt bütyökkel a fel 
függesztésrp szolgálh.tott. /XLIX. 29./12  Az egyik 
gödörből ép edény került elő. Az edény vállán egymás-
tól egyenlő távolságra hó om kis átfurt bütyökfül 
látható. 13  A sirokon kívül orsókarikákat, agyag és 
üveggyöngyöket találtak. Bronz tárgy csak egy fordult 
eiő. 14 Feltiinő, lelőhelyünknek a kőtárgyakban való 
gazdagsága. Számuk mintegy 400 drb-ra tehető. Az elő- 
került obszidián nuleusok azt bizonyitják, hogy Le- r  

bőn a kőeszköz gyártásnak valóságos mUhelyei lehette: 
Az obszidián vulkáni eredetű kőzet, csak az Alföld 
percmén végighaladó fiatalabb geológiai törés vona-
lon keletkezett :per jes-`foka ji hegylánc k:lzetei kö-
zött fordul elő. 16 Igy a kőeszközök anyagit valószi-
ntileg onnan szerezhették be cserekereskedelem utján. 
Ez esetben a kereskedelem utvonala a Tisza völgye, 
illetve maga a Tisza lehetett. Nem véletlen tehát az, 
hogy itt egy nagyobb kőeszköz gyártó, talán elosztó 
központ alakulhatott  ki.  erülte't elő nagy számmal 
lapos őrlőkövek is. A tavasszal megkezdett ásatás 



ugyanazon 4v augusztus 26 és 27-ik ar3pjdn, as előb-
bitől mintegy 70--E30 m-re folytatták. As előbbi den-
tin  jelenee4aei1 figyelték itt is mega Xday ek de  6-  
déqytaredéke* kerteltek itt ie elő. A kóes$kc;ztik eraá -  
mFt 2C(1-en  teltil van. "A ndeodik ].ebei dUa±áet alton  
följegyzéssel fejezem be, - nord:a Reiz.z.er  -  hogy  
at.1?-a?oanáte,$ ismet más ponton folytpton : kttte,td®t,  
uUeig ami.g  zt3ldroz:;dga kardok és szuronyokra itt  
látaidlok. "107  

Igazgatósága ulr.3tt nügy aegitedgére wan TO*► -  

nt>>rkény István, aki több i zben is  v4`ges d,setdookat.  
C  is ismeri l,obó neolitkori jelentóségét, de rafi  r  
reHkori, bronzkori, jaaigkori /ligroin sir/ ér  közép--  
kori anyag is került innen hi.rtokába. 18  

Lebőnek nug;; obbm. 4re tf1 fel té.rd.ea liára Pere*.  
nevéhez fUződik. Három izb ~:~n d,sat a területen.  ~•• 
sLör 1923. márc.28--4 és c£prilis 5 -e kczt, ma j d  
u,g~.'anoz év október 12-14-e kcl,zött. A harmdik !su-
tást 1930.  május 12 és  Junius 3-a közLtt végeztek.  
Az  ásatd; ok alkalmdval tárta fel az aeneolitikus  
temetőt, a hur.madíkban a  telepet is, melyből tUbb  
kt31{. ura s3r.yaga kerUlt elő. 42 első iar3tcís ereclm6•-  

n J:'. 14 sir, második alkalommal tárták fel a 15-22  
$irokat, a hiarm. ~~~dik esatdskor a 23-45 sgámz:ual jel-
zett sírokat. ,a  45 eiroz temetőből 18 aeneolitikus,  
7 népvé,nciorliskori, 19 pec=ig jellegzetee melléklet  
nólkieli. A jegyzetek erre vonatkozóan nagyop sea.  
ezavuak. 19 A  harmadik  áeatde, tehet a telep felté,«►  . 

rd.ednak a1ka1.n-`v a1.. rengeteg kMnböz6 koru eL ény..  
tt;redék, kő ős Gsontezkft került e16. A cserepek  
simttk de diszitettek, kt3zi3tt ;.ik monochrom /piros,  
As z Srg,~ vagy barna/ ea noliob,roet /pitoe 40 sdraa,  
vagy piros,  sdxget,  fear/  081141#0k találhatdk.  



Meg  kell jegyesni, :ior,,;; a terillot :ség mai  **pig  sinas  
tel jeson foltirva.  

A oseaptáredókek 	naglrazommal. $s1111'tuit4k  
eg;; heagerea alaku, ,I;a114r5zer:zen kiha jld permit  ad4n9  
darabjaí. Az ad3i,ii réj:ozeti 	ismeretlen.  
Móra steriat, LgbBn vezető vipt,x3t képviael.a°  ..:og kall  
emlí -teni s telep faltdrde:lv:al kapl:;sol.::#;bat4 h.o4y Móra  

Ps3CenQ i'eljedyzése szerint ettől u tQleptal miuteg,y  
334-400 M-re egy :',őrL s--kult ~~~r  dhQz tartasd toter mutat-
kozik. A  telep ai1cs felt4rva. A dolgozatban sIDli tQndó,  
Kőrös-kultlirdba •Lrtozó eVnytbredókek 	blzor:rsyal  
innen  azirmazn"k. 21 Móra Parana  da3t, ~,sa volt as  utols6,  
amely ás  ter  ület régészeti fe? tdr :sdt oéloz to. 3z5rv ;-  
nyossn elúke..ült amagot Tokody  Ands  dl.issl tanit6  
g.i tl  j  tb tt. A Le'có-%alnoa taldlt két preaxkita sir alegta-  
ldlSaa is nevóhez f:.izdc?1k. 1942 szeptamber ( g341 P31ü-  
mu.zh`a.-itak kózben k`r+ilt elő a két air. 22  

tiebó Tsazvotlen kt3rn -L, k4•rel kapcsolatban meg  kell  

emli veni:nk kala jdok-haluot ia, hol azüzt6n kerU:1.te ?c  
alj az 3akorhosa tartotaó szGrv:;njos lsletek, de uz é.eat4-  
sok csupdn a népvd.ndorlds kordnuk leleteit hostúk fcl-  
azinre. d rsECSrvényok 	emlitést 4rc:esfuel két kOpiia  
balta,  Joliet  Id:.:la,;dtak hstii.vlbu.n a Tisza  ba1.p::rtjdri .ta_  

141 ak, majdnem a 3ze6Qd-azilléri rézkori kincs 1e16-  
hely.ável.ezemben. Az  es;yiluxek nyt#llyuk4bao, réz ék lroltP  

1931.4en *Arta tel 116rm 'steno a Maaj dok A és P  
te.e tőke  t. As  A  tellet8b81 17 jasaig kori air került  e13. 
A B .temet6 anyaga ve6yea. A  fc;lt._:r  t 44 sirb61 10 jazig 4  
4  bronzkor 1. periGdum:iba, a  t'jbLi us Lrpdd-Y.orbu tarto-  
zik. ~ 5  1944 évben 0salldu Dezső ti:fy gs.ett ú.satdeokat Mc-  
lajdokon, ahol :V. s$ázadi 3zurmutakori oirok kortiltek  
e1g. 26  

`tokoly un.lrts gdüj exmen4 áneic sgyik -- kigyó.fo  jet  



r rgzoló - hallstztti e<: 	fcgenj t ntjdral Penner  

J nc, 26~e  fo ,l<'1irozott. kézirata éppen  most készölt  

el.  

dsitok:  

8. Danner Ji.nos3: Szeged tnlepűlóee. FKld as Snber.  
1925. 18. 1.  

9. Reizner J4noe: 9zsGed t5rtónste. SzeQed, 1900.  

I. 4. 1.  
10. leizn er Jinv 3: LgbSi, 	és ftbébr_i íeatdeok.  

A. 	1904, 77. 1. - Az eBdzJ?ket nem taliltam  
meg e lelet  anyagban.  

11. lartner J4noe: A maayarhrszigi zarugotttott teTne ir 
'iez ~eek. Dolg. 19?7. 21-22. 1., 35-36. 1.  

12. lzitiner Jgnoa: í.m. 78. 1. - Az elinrek calk a k4-  
pa k :riult e16. -  

13. T?3lznar Jincg: i.m. 78. 1. - A lelAtanyagt+e.n nem  
t31+í1tsm meg.  

14. Roisnex J4toe: i.m. 7e.. 1. - A lelstan?egben nem  
ta131t3m  ~og. 

15. P,aízner Jinos: i.m. 76 -80. 1.  
15. 

 
11.8sabd: L' obsidianna prehistdrique en yun.3rie  
et en Gr4ce, S'ompte - '3endu 1875. 96. 1.  

17. Reisr.er J4noe: i.m. 80. 1.  
19. Manner  Jgr.nss: Ttó(!ffszeti Ir:tatisok Szeneden. Dolg.  

1936. 251. 1.  
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19. Tóth Ggbor: 1, 2ze,edi Városi i!'uzeum apnealitikue  
leletei. ReéezAttudomanyi polyamuAka a M.Kir.  
Horthy Yikláe Tue.-egyetemen. Szeged, 1942. 3. 1.  
V6ra Ammo: Ismeretlen tipueu edáns 7:ebe!r61.  
L01R. 193G. 159-160. 1.  

21. ~~óra hirluc úsat ioXi jsF,y-::etei.  

2í . Hrdua 	:".reLzkita cirok Leb5n. Do1g. 1942.  
150 -151. 1.  

23, Táglás Gabor. 	1 . f:lstOr. 1. 	1911. 348.  
Y. 19-20. 1.  

24. PArduc Mihályt A nagy magyar A1ftSId romp2kori le-  
letei. Tolg. 1931. 94--96. 1.  

25. Banner Janos: RdgéssaFáti :'utatf4sok :'zeeaden. Dolg.  

1936.   255--257 ás 25e. 1.  
26. AZ  arvs3ÍL feldolgozás alatt.  
26/F a j tó alatt r. :Aag;;  rr .iusreum 1946 ávi else mind-

ban.  



:,z CStttört4nHlQm kezuetét jelentő palen2i—  

tikusbeS1 Leb5n de koatiTetlen kbrxny‘kén elide:,ien lalet  
sem k,erfilt 015. '‘.1z a hiényoss68 a véletlennek is t=.z—  

la jdoFlithatd. h termeygzeti adotta<igok es 	b.o;;y  
ehhee :; t4jogyeigkiez tartasd kürnlezetben mAr reibuk- 

!V  

kantak /a eze ;ecii—ötha? mi mag4a16ni kora Ta1et ./ a s  
2ctSk©ri kul.tnra nyovaira, arra enged következtetni,  

hctgy ilyen enl4kek teri.letünkön iS elókerűlhotnex.  
A Smeged—Ufinalm3 lelet kora_t kb. 15.000 évre tenet—
Alt. A kultura hordo:ad  ja az  u.n. üro—z4agnoni an.uor-.  

tiAa.za medrében is kerfilnek elii oly an le-

letek, amelyeket as 13ok6korba sorolhatunk, áa ezek-
nek es csak a másodlagos, vagy =:o.r:iadl.agoe e2Gxordu—  
idel he1.r e ée #.g;' nem al.kal;aanak bl ~.tos ve tkeste—  
tiesk l.evondsár - a.```  

Ugyanigy nsm baweli:zetúnk a kdzOaf kókor..  
/mezell.tikuri/ 	sem. 	kor emberének, az  
első r±iv9.dfe jLi ejut>ernek, es:..lc.~kez nem ,;s3.k Lebcin nincse-
nek nceg, de meá g a kdrnyAkíinkfin sea.  



Li‚AU  e t 40 ;1.:  

27. 	 Jdnov: eZ z, 1 36 alt€31d1 galsenllt lelet. 

Dols. 19755. 1-7. 1. 

2S. ta nnes Uno E : bie ° .rz?z(4v4e4rhely tótt4ftet a s hon- 

fQslaláe korlig. ndzezSvileárhely f**W'ri.,h-.bwn: 

Hav.% 1940. I.  1P. 1. 
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., r F ~i~~ ,.~`~~ ~±gAIl.  ..... 	........ ~ .....,: ... ~.... 

24.Afrbil kultura.  

A  noolitkor c 1ajd>r ► mint  tu .d:uk dust,* a  
bOkkl.  
ra~ia 	

po~ioduoa~t~on a v ~alöia> es  /tow  
virdg~k, 

 
 tgx'ülettitnket pedig arertta• -kultwra  

foglalja  el.  
'Ara  p®reme álital fe3.tdrt tvloptA1 ninteegy  

3-400 a M,ivo1s0.40ea a Mrtis-kultur4htsz tnrtozd coaáip-  
ttSroddkok kearEf3.teek old.  

diatatttt 'wok hit+eleoit4e4r• eddig nee  ve4gen--  
tak, asacumban a kultura je:.otAldtt kótedgterleo.31  lC#t  
leg, jelxega+ateese3bb dnreabunk kertfrnosi,peiaarel van  diseit--  
r-e 

 

'::.u.,12./.  ezeket mdr Mxtz3dn Ida is publig44.tes:2  
eml:.ti egy egyenesen 1ev~Qtt aiju oddt qark 

~ t~B tó:er+t#~ ~ t I7•7•/. á  leletek 	ateagemlit  
egi Mit.4kdíszee túredókeeta ael,ynok Wyk* fesld berd»  
g4so ,.ul alko to tt szaggatott vonalak rttt ak, va►3.amint  
044 aoreamatu haladd u  j jbeanyoadarsal dinsitett tbra$24-  
Jot."  i is:nl,tura j ulleapetora d,a,..rr.bjáhoe, tartozik egy  
uagyobba oel4n2 feuóktöre3d4k a  starlit  bfaxbotin tevhniki-  
val diaziterttok. ALIS. ilA/ AMojite ►t ra escSrrdnyoea 10-  
2.eaLeekert ja ezzel a  SAW  tesltdrutl:en telepet e3dsatír  
:1:anzlrr «Miaps 1932-bstA« a tiataat-kultura bals*elj k  
loriddusi'ba, Illetve r= áhtfa-kulturdba eorol ja.33  
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:Ix  a t'altisatlan telep  flott aegmtetige:t :"uIzi€in Id1--  
nak a tdrűar—Mutltura kronolcíbidghoz. +̀.:nraek a  telep—  
nek tts a tiezal—kul iurAhosa t. ►r~-zoa6 tolepűlt?anek,a  
mely ben  ra  smelled  crabport leletei iA megtal4lhatblt  
k,:wvetleti kdzt)ia ile ki6Lirja 	Jby:arke,t. Lolgoza—  
:a eiredaoSayeképeeu a Lulturat 	1.ogre¢gib", neol. :~ ikus  
Lultaxdnak tekintá,. 36 :erL'.lea'aink ki;ravetletx kt:r.uyeikán,  
it$daMaii.ciaAxh.ely több kőrt3eg.kulturaba tar—  
tos6 talai*t tkIrtak teal. 37  A  kultaxea a l6rös 1törmyti—  
kiste  a Tieljadtt'í1 keletre több lelY ea 1MNgtatdlLott3,  
waj  d 	Dund á ic átl6,oi 4sa beny c:aul 6.;;taorbla Ve; rUi..e- 

~C+1 
$,~s~  

i kUl%TatiratS Mexiule -Gok 4eu".u3.eb gs ,  aaeextlar a kul--  
turA bordosőja :íYlattea,geseasttő ember;  ed4rrjtore'iitval.,  
diaaltótarixal. a Wiltkl iLit  it. 4s a vosa,etíeraes kerrdmia  
kultu»igifa2 autut rokonasigo*.3$  

aQilyzetek:  

29. Tompa .r^ereuct Di e  I3andY ~Lexamik in Un,7arn. Ar ch .  
Hang. V—VI. 25-29. 1. T®mpe ierencs 25 Zahre  
Urgeec3hiohteforAchuns 	Ungarn, 1912-1936. —  
24 -25. Beriaiiz der  gömisch-Gert.anisehert koaua,iesion,  
1934»,5. 32-39. x.  

30. :3aa3ser Jánost A k0pitncsi Os kotecparti neoli ti--  
kua telepek  os a  #iszei»kuiturra 	periaduea.  
1o1g. 1932. 31. 1.  
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. Z.utaidzt Ida* A  Orils...kultura Dien. Pan. ^er. ST.  

2o. 23.1944.31.1.  
32. Kuitiia :da  t 1.41. lalf, 14-15.  
33. Tt2taián Ida : i.m. XIV. 13.  
34. nitzidn Ida : i.m. 31. XXV.  16. . A  cauzv'lll:li anyag-

ban  naz 14:141t:ua nee,.  

55, Banner  J!5:noo: 	;?41G. 1932. 31. 1.  
:37. Danner Jinou: ~á~.~rzcta$-*s~e~hi~,y ttSrtIne  te :x hor,!ag..  

1aias 	re; e:a 1940. 23•-30 .  1 .  
36. Kutsizín last i•a►. 144-147. 1.  
3€3. R . nnc:r J inos : IMv. 23. 1.  
..►9. 	JESn®e: WV.  22. 1.  



20  

~. , ..+, .r ~ _ ~f'•~:i~ vi ~ kez 	ACa YZ.trdi_.  

3. Viatala üb 	ivar au.ib.  

Snnek ra kui.turénak a 2ieza ulent6n La,bG a leg44—  

libb alom4sa. Ktizelünkbes» :izakalhAton keriJ, e14 ha-

sonló anyag.  

hz urvnevezotti 	c;so ifort hgi•o:a  pó.11~ .• 
ban van  kópvigolve./I.  1-3./ ~  H sueiisí és tiaLaxí  
k-alture, keveredkseÁ.t 	WHgyt4tány b61 ismeraük. 42  A  

kultura jellegzetes gómo..:.l.esku euétiyegi telepfánköti kép-

viselve van. ALII. l ./ A  beffiO3y edá vonalakkal díszi—

tett töredékek /148.40 ,40., 12-22., 2., 2.; II. 24.,  

26-31.; III. 1•3.; XV. 1./ neeiassak a fiatalabb line --  
4x1s kerimi 3baa, hanea a bdk;ci kultura II. perióc3u—  
e_4ban íe ne.?tülf:i.ható. A töredékek egy s6sa4n a vonel—  
diyl ek kczt lévő szalagot vúrö  s iiildi'est4k 46;. ti ái.  

/L. 11., 24./ űz c a  vonai.aie.:.es kultura kései hajt►Asa—  
hsh tekinthetjUk. 43  .. bükki—:tulturw felé mutatnak a  

II. 15, 20 sz4mmal jelsett finowaua bakaxcolt daraaUoic!4  
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JP n'=ret't► : t 
....-,,a..~..,. 	......~ . 

40. 'tanner Janos 6s .B+álint Alajos: A azakálhlitl 6s—
kori telep. Do1g. 1935. ?c;. 1.  

41. Tomps Perená: Budapest  az ókorban. .:akor. 13-  
15. 1. III. 2.  

42. Gallus Sándor: A nAgvtp,tcin;;li netblitikus ^ír.  
A . 77'. 1936. 85-86. 1.  

43. Banner J6Zos : Hnv. 32. 1. XXVI. 1-22., XAA22. 15#  
44. Tompa Ferenc: Budapest as dkrarbaa.  i~~ . •t1S. 1~ 
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b. BánÁti kultura. 

Lebőről előkerült anyag, illetve a tiszRi-
kultura emlékei erőe déli hatást mutatnak. 3nnek a 
balk4ní hatásnak közvetitője az ugynevezett bánáti 
kultura /Cedke, {;szentivón VIII./. A legéezakibb 
határt tatén Szakílh ,ton kereshetnőnk. 45 Különös 
figyelmet érdemel két bütyök, ezek nem tömörek, ha-
nem belaőrészük üreges és dudorodde ezerüen vannak 
kiképezve. /XXVIII. 7., 8., XXIX. 12., 13./ Be  a két 
dudorezerüen kiképzet .  fül hatalmas edénynek a darab-
ja lehetett. Az ilyen kiképzéssel osak a bán4ti kul-
turában találkozunk, ugy szintén a bai in teohni-
kához hasonló diezitési móddal. / ; V. 7./a  

Az edények oldalát meandroid vonalak diezi-
tik, melynek  közét pont, illetve hoessukás benyomás-
sal töltötték ki. /II. 1-7., 9-10., 13-14./ 3z a 
diszitésí mád érezteti hatásit a tiszai kulturán 147  

Jegzzetek:  

45. Banner Jánoa: Holz. 31. 1. 
46. Banner János: finv.  . XXII. 3-6. 
47. Banner &Enos: limy. . XCIX. 27., 31-35. 



-:?3- 

c. Tiszai kultura. 

A lebői telep annak ellenére, hogy a kor4b-

bi tertilettinkön megfordult kulturák majdnem z inds- 
gyike itt hagyta a nyomót, 34gis főanyagéban e tisza4-

kulturiba sorolható. 
A bükki kultura az ilföldt5n, f5kdnt a T isza 

szentén a neolitikum mleodik fel4ben a tiszai-kulturdban 

folytatódik. Tompa Ferenc a tíezai kultur4t hanyatld 

kultur4junak tekintí. 48  A blikki óelakoe,?óg az Alfdld-
re leeziv ryott. 4 Miliő megv4ltosott ée  ezdrt tbrtdnt 
a degener416dde. 4 diezitő izlfe kibregedett. 4 Magas 
technikai fe jl$dde kbvetkezmdnye mindég a henyatlde. 49  

Az  edények eldurvulnak, diszítéstik rendszertelenné vi-

lik, a feetdet az égetds ut4n alkalmazz4k. ". . . 

tiszai kerámia egyenesen futó de hirtelenül ir4nytv4l-

toztató vonaldizzeinek vezetds4ben rendeaert(, , asa--
bályt nem tal4lunk, a feli!.let diezitdse pedig stilus-
talan, anorganikus de érthetetlen." 50  

2z el üzemben Cealog József azt Allitja, fel-
ttinó lenne, hogy egy ilyen degenerálódott kultura tud-

ta éreztetni hatosát dia jororez4gtól ThessAlidig. A ti-

szai-kultura kieugúrzKsainál termdszetesen csak azok a 

tertiletek jtShetnek ezAmitAsba, Helyek vizrf+jzi, vagy 

szerkezetbeli kapcaolz tbun vannak hazdnkkl. /Aleóauszt- 



ris, Ta ► jorores:dg, iworvaoreistág, jsehoresdg, 8sil4sia, 
"ssak—Balkéin, dazerbia és TheeaSlis. /51  3Asetem alma  
zint teret kel adnunk :) ealog József vélemériyenek loa  
Felfo;sds®ként a tiszai—kultura emberének sokkal reel.  
ssabb nyersanyag dllt rendelkoeaére, mint ¢es.ak.on. 
Diassitéeben is talál etiluat. A feliiletet mesgókre 
oeztjdk tió az ugynevessett textil stiluet hasssnd1j40 2  
:rveik utdn nem csatlakozhatunk teljesen egyik n4s4e— 
tnez sem. Valdss=alttbbnek hut Ceaczg ddssat véleménye, 
aki aagas.Yoku müvéazetet ldt a kul.turdban• Ess a Tompa 
Ferenc szerint degenard];.tSdodt kultura, aegis a leg— 
6letrevalóbb kultur!;nak bisaouy ult. 

Tertilettink tiflclra jzi helyzetet ismerve ea  a 
tiszai—kulturs iddjdre viaasavetitve tudjuk, hogy a 
vadvizek eokkal szélesebb ter;ilatess foglaltak hulyet• 
A folyók szabadon vdgt-ik a medreket du draddeon em*  
badon t3nt.iettQk ki. Teley;ilí sere  csak olyan  holy volt  
al.kaluae, mint LebC, mert vc?dve volt az drvi:st$1. A 
folyó és a hosazdtartozó  náddal bontott viadll4s, a 
mtedarai4lén elterL`.l& tdlgy ea  azil:a erdúk, a legjobb 
helyöt biztaai tott:ík a kor ember:Inwk. uindonnapi 
'let astikegl.otót fedezni  tudta #a a Hely kalló vddel— 
mat  is biz tot3:.to tt eada  ra. .=1y an kbrt3lmdnsek kngött 
nyugodtes, 1tl#lafir.lhato yt az c.>saberi élet és fejlődhe-
tett a kultura. 53  

Az +al&kerqiit leletek ae3ez even:,tík tertilWin— 
k3t  4s r4m•.ztatnak a h.alis ssat tal, vaddasattal, ttSldai— 

veléeeel 42 hdsiiqesral fteglalkossid tiazai..kulttuxd Mw► 
beréraek 41etéri* Utartó ds  neh4s smakiv3l axereste 
me g  s m indennepi kenyerét, de  m4r tul volt a gyrf! jtögetR 
é? etmédon. A kiSrnyesaó vid lkekkel, a6t a tivolabbi vidé.. 
kekkel it+rresjudelem folytiaa tSsszaktt'otriaben 411. 75— 
eealknzeite Illetve sneak nyersanyagit, minwenbizo.nny1Z 
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igy szerezhette meg. Csereeszköze az általa termelt 
gabonaféle lehetett. 

A folyók összekötötték az egyes területeket. 
Ezen az uton jöhetett azonban az a támadás is, amely 
elpusztitotta a telepet. 54  

A legtöbt települési helyen hasonló a helyzet. 
Példának talán a kökénydombi neolitikus telepet vehet-
jük. A szerencsés tudományos megfigyelés alkalmat 
adott a lakótelep leírásához. Lebőn is került elő 
olyan égetett sártayisz /MLIX. 30./, mely kunyhó tar-
tozéka lehetett. Sajnos telepünkön a megfigyelés erre 
nem terjedt ki.  A  neolitikus házat rekonstruálni, te-
hát csak a kökénydombi kutatás alapján tudjuk. A Kb-
kénydormbon előkerült anyag, a putri lakásokon kívül 
egy  kuny hószerii és egy fecskerakásos épitkezési módot 
mutdt. 55  A kunyhók nagysága 2.45x2.70 m-től 3.40x7.25 
m-ig változik. Valamennyiben széttört edények roncsai 
feküdtek és valamennyi befelé omlott össze, amikor 
elpusz tult. 56  

illóra y erenc ásatási jegyzeteiben megjegyzi, 
hogy a sok sártapasz, között különböző edénytöredéke-
ket találtak. 57  

A kökénydombi ibi ásatás cölöplyukakat egyetlenegy 
esetben sem talált. Jóra Ferenc, ha ilyet észlelt volna 
emlitení fel jegyzéseiben . Kökbnydomb köz.'lsége igazolja 
azt az állitásunkat, hogy teljesen hasonló települési 

móddal állunk itt is szemben. 58  
A telepen rengeteg gödör került elő, de ezeknek 

az anyaga nincs szétválasztva. Csak a feljegyzésben esik 

róla szó. Tűzhelyünkről több izben találunk emlitést. 
A leirás szerint peremes és peremnélküli trzhelyek for-
dulnak elő. Részletes leirást egyikről sem kapunk. 

A telep erőszakos elpusztitására enged következ- 
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tetni az a körülmény, hogy ép edény csak elvétve k_e-
riilt elő a romokból és az előbb  emlitett patics dara-
bon az égés nyomai 1 that6k. 

A telep mindkét ásatójának figyelmét a nagy -
számaal előkerült kőanyag kötötte le. Móra Ferenc már 
a nagyszámu festett edénytöredékekről is megemlékezik 59  

Piézzük most már ebbe a kulturába tartozó lele- 
teket. 

Az edényalakok közül elsősorban egy olyan edény-
nyel kell foglalkoznunk, amire mondhatjuk, hogy ezidő-
szerint csak Lebőről ismerős. ennek kiegészített példá-
nyát .._ ra i ereno a Dolgozatok lapjain  közzé tette. 
"A lebői nolitikus cserepek tömegében száz számra ta-

lálni egy hengeralaku, erősen, szinte gallérszerUen ki-
hajló peremei edénynek  a darabjait, ugy hogy ezt lehet 
a lebői kerámia vezető típusának mondani." A mFretek min-
den toredé knél nagyjában megegyeznek; 0: 15-20, Fa: 8-10, 
ázá: 18-2ü cm-ig változnak. A diszités is zzonos. 60 Az  
ilyen edények diszitésére jellemző, hogy a diszit8 moti-
vum minden esetben keretbe van foglalva. ilégy bekerete-
zett sík látható az oldalakon. /II. 16-18., IV. 4., 

V. 19., 31., IX. 51., XVII. 21. 4/ A hengeres test kissé 
kidomborodik. A gallérazeriien kihajló perem szintsn ezt 
a négyes beosztásu diszitést mutatja. /IV. 1-3., 5-17., 
V. 1., V. 1., 5-6., 11-12., 17-18., 24., 31-32., VI. 1., 

3•, 5., 7., 18-20., 82., 25•, 25., 33., 35•, VII. 2., 

VIII. 20./ Ez az edénytipua mint már Móra Ferenc em1i-

tette, egyedül 6116 a régészeti irodalomban. IZeg kell 

arnliteni, hogy még a közvetlen közelben lévő 	ci ez&P - 
sárhely határában elterülő telepeken és Lzentiván VIII. 
sem fordul elő. 

Lebő másik edény típusa melyik azonban a többi 
tiszai telemen is ismerős, a pofár alaku edény. p darab 



ebbel *MR kerUlt elő,  csak trred6kekb61 tudunk kiivet-  

ke:,tetx~,r ~~ e!! elég it'!  hivatkozni  a lw"kAn,; dcmbibl 

513 66eanddi leletekre. ;?irsade 4s forma tekir:tetdben  
megegyeznek  as előbb emlitett QdarsAyel a kt3vstkez8 ttS-  
r€:Vkek: Tv . 18., V . 3-4., 7., 13-14., 20--23., 26.  
Jelen esetben csak  azokat a ttsredőkeket emlf.tr-.m, mellyek  
alakjukra nézve is ehhez a tipushoz tartoznak. A  poh.`;r  
ela!tu diasitde nélsrttl is  elófords:3.. 	174N, Telilko-•  
gunk dissitet t, de gbmbnyitett fenekti ed4rtnyel te*  
:1 azA j?)eren kiizelében sziYákdt a1ks1mazte.k /I„ OW.  . 

Az edvnyek Y.tizt kii15n csoportot aItgtnak talp-  
soave*  ős t3mdr, hen;erestslpu edények, 'cp darab nem  
hiwilt eld, csak flarabok.r . y.aqvunk •atslva. K4t tiplxat  
ato.etbaa meg tudunk k+lltinb6stetni e ta.lpcstivek ktíztStt.  
AS  e;aifec, az  alsórészén csak  keveset sz6leeetlik. /WII.  
3o ,  Z. j./ Festett iurmd jd.bsn Tis,^.apolgdron ős 4ier?s4176*  
#aráin e16. 63  t1 m4eik tipue teljesen   
   

 osank kup alaku 
/XXiXI. 7. , ?~Lr. 1~. r ~~ 4-6. , g-11./

~  
 A ttSm.t3r  

brfxgaxtalp is e16~ gyakori /l~Il. 9,,  11-14., 16„ 20., 
 7./. A  hangartallia Wny ek kft16 eoseltra t-  

JUk a XII. 1. sz. ttSretilrat. !son  azonban  mAx 361 14t.-  
ható az edény bakarogl6esttl d® butyákkel lralő dissit6se 6  

Lajdcaa téltUrcd.dkelt  is  na,gyesitseral ke ~ltelt 
~II, 4-10., :~rFIIi •  i- ~i.., ~Z0 9., 17-18 ./6  A z edények  
wllett fedők /UM. i.. 2111. 17-18./; 68  és sgitrótbre-  
6+tkOk/.~II. !9-21~-27.1 UT: 1./69  vannak képwiselVo.  

Kiilönlegea 14ngboritdval is taldlkorunk as anyag-  
ban /1iL1X. 8./. Egy nspsd gernbformd ju karF jos, vt3rbare  
fgetetí: durva csa►eré,p.  AS irodalomban nem taldltaffi rd  
analógid.t.  

A ga6oxeatuirt6 edények ktrziil mindazok * tipuetQk  
előfordulnak, Maly*ksi► Aatr kop4mbli Ries  tawábtll iemerttolt:g  

it,  In. 20., 21. es. alatt jelzett darabok minden- 



öizow:yal egy n4g:/  $tögletee nagy eiilyAik a réesei  

lehettek. nengdrQS / 7CLIZ,R  3./ ái forflitott eaaoaka-  
kupos v41toscetbalei /x.I.xZ •  4./ la taldlkogv.nk nagy-  
lá:éraatti rsdarnyekkelo ablllt i are tUen az öeszet,aatüs.-t;l!  
nyak nem ri t1-.asft trion•tt•/, A mintegy 3 a ti*aBtbu-  
slgu oldalrezek /ZLIX. 4-7./ ezintÉn ezeknek a nagy-
mc.~retti QdárL.eknek Yesze1 lehettek. 	

t~ 	( ~  A ktiltürd%ia jol ~.emgdiik a kisebb-►aiexe tSA sleek-
tartő f71.14,.3./ k:r1t3nbi:L.', 	~n S'úlc Q$d4:;:Qk   

12., 	15./.72  :::sa attSbt-.i tipmeokat a baSdeni  
kul.turdig medtialalTntluk. 72   

anyagban knIönbtnr.Q Moo fdiirrytfteciákek  ke• 
rültek eli. Má°osrdriltzak a*, bUt;;b3...~r,Ll.ek, de a elelel,•»  
Melt *en  ltitk4..~ . AoaldgUl. t n,ag;i menz3;; ín  eben a R6d..  
alseLvd,s4z'haly ha 4irKb:rn alter- UV; telepckről íoaarjttkr  

A bütybkttil.ek á,1ta2 tbhn 1/'2-l5 am hQOe:ma}t . ,  
1/2-3 cm ; mE41eeek .. liiL :itetlen durva 	diezi Lett fi- 
nom laxabokon t11ldIiita. Basderilk onztdsax41k1111 ke-
rek, kupals.bx /III. 5., XVII. 34., XVIII. 5., XX. T.,  

13., XXIV. 1., XXYIII. 4., 7.* =Y. 2./, n~ha a 101040  
oj p;enyoadasaY dissStve, Iapoa %. 3., VIII. 4., XI.  

11., XV. a-10., xx. 3., 22., X3I, 23,, XZII! 4.,  13.,  
XXIV. 6.. 17., 18., XXV:.  19.,f áXVII.. !! ►/'. z.^,.c?s.;:.zukAae  ta-  
dosatlan baWk, .el,gnek jel.a.ennaje, hogy  Olde ►IrzSl  
uJibakfootfosa% disaltettók, viesluteeen /III. 4., V.  
31-32., XV. ó., XVII. 21., 32., XVIII. 4., 6.e XIX.  9.,  
10., XZI. 10., IZII, 11., x::w:t. 20., XXV/I. 2.e XLIV.  
5•, g•/r f144861ege8eri /III. 11., IV. 5.0 7., 9se 11.,  
12., 14., 17., 18., VI. 13., 25., 33., VIII. 3., XI.  
23., XX. lú., XXIV. 9.1 de ferddA /III. 16., XacX. z./  
helyezkednek el az edény Wip,..,  

: bütyckfUIek kuu.önbasdkipem ta►dozádns,k. Yaa-  
nak o,gyoaztdeu, nyergei /IiI. d., Y.  U., XX. 2.,  
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ma. .  4. , Mt . 3., XXVI. 5., 6 ., 11. , 17 . , X71T31X414  
k4toaszt:teu /XZX . 6-8., XX. 5., XXI . 9., XXVx. 3.a 18. ,  

XXVIII.  14./ 4a hstxomosatdeuak /)[VII. 31., X,t. 1.,  
XXI., 11., XXII. 1., 5., XXVI.  9./. 11/fordul as ie,  
hogy bemelyadtS vonalak /3I..3., XX. 8., 9.,  7xvII.3./,  
va6;r pontsorok f7I. 6. , XIX. 1., 3., XXIV.  14./ tsagol jdk  

a b`dt; :l'.•:f;dlQk felaKess1t. Ngyiknii a k4t oldal tt3bbaez6ri  
benyomd,ea tagolja  a Mot  /%E.  8./. 

: al ilunk te1 f e l4 al' /TIT. 1.,  26 ., X,iEVZá* 4. ,  
XXVIIi . 4.1 , b4ha 14baka3t ut4nn6 itik4ptc4a.eeket ie. /V2.  

1./ 'rdaked egy  kere k bt:tyók, mely  mínte{r,y  tart  reresen  
lenne meger6aitve. /V . 9./  

Nem ritka a batyak dttur4rat earn.  /V . 22., VT.  
2., 5., 23., XT. 3.,  XVII.  334k, 33., XtnYX. 1-3.,  XIX.  
3., XX.  14. , 19., XXI., 12. , XXII. 2., XXIII. 2., S.,  
XXXV. 8., 21., XXV. 12., 13., 15., 19., XXVI. 10.,  
XXPII. 1., -TTV. 9., 12., 14., XyiX. 2--3., 5., 12., L.  
2-3./ A  bt.íty6kök 411,114ban as ed.4ny oldalon e perm  alatt  
Mely eske4nek el.  

A  diseacitett pott4ralaku adftyeken ucn+etesett  
sziv6k4kat t,aldlunk. Zeal( as itfurt kerc  k btity ktik. leg-  
tábbser Az sc24nJ pereme ktlarrliben /I. 23.,  XI  •  9.,  
XIV . 2., I~7{ I'. 11.,,/' vannak.  

Abhan so  eeaOt'ben mikor o bMtyköket kireire k4•-  
prtsttik,  oak  :liezi t4s Ie%etett a uR1, a nagyobrnk mdr  
a  toes  eldeegitlo ,'re as.ol ;, 2.nak. tOb'3extSr tapaastislhet•  
juk aact, hogy kAt va.zy t3bb bLi Myök kertil eglada mae114.  
,/]EXii'. 16.,  X. 4., 5., 11., 12., 14., 15., 7tYZ11. 8.,  
XX.  4.,  X1YI.  21., XLIV. 13./  

X war  aealitE:tt dtfurt, tovtfbbd tagolt btitútgá.•  
Met kepviselik as  ttmeretat a D4n1agf31akhaz.  

bGti~ t11ai,Tlai{. Xglr4rAk 1vr11t falUlett! /Mil.- 2.0. !  IX .  
13., 16., 11., 20., 21., XXI.  1,4., Xrlx. 4., 8., 941.,  
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IZIY. d:, 	7.0 12eo 13#i 3,1., 1,44 21T. 10441*,  •  
16. , 31 .• 	3r4a, 11*, 11., 	20.o.  

22. , 11:111. ift/. s  15 ••/1147 #1104044#44
: 

 AI  • 5., i•v  
8. , MT.• #.r LB.• XXII= SW  o Oka  Wsttik kupo.  
sag  keriroimmO. /W. i*, =T. 3.# 31., 	3r;.,  
MU U.* VW.   

+~ eilobsiak,t boae1xltrtt 40 dosbosaa  dls~ 

...2. 	tt1t#é01411 te►1r44fr t•tesetersbbí.  
1 	ny  i  tett dlsai taunAl r  ead rs n ®rta nom  

im • tali:Wak. ♦ wommilairld aetiri ►ris as alapja esti:ek  
4:;i.ssne$ itt. 8.# 14m1 .9s,. 	1340. ST. 1-.4r 0  

40316s 34-4a., T. 3"44,*e 7x4 Po, 32-14.,r 111.  
1-9., 311014.10 li.e, 19,,04.4, VIII.  140,., nea., 13.  
1-17,, 1141., X. 2440: XI. 146.►,e UI. 14*4744  
3ns 	dP1i►.  s 17. s 1941. ! Xis IN. lisp  

1-1$.  e  2444., 21., 0, 11  AXXX. 7.0 XXII►I• 1.  ,  3k~. 
1., i•9s4/. wsfr.k avaaalak sibs  bomilx4,trrtt pento,kw  
kat Tim XL*  ]~rc►xi3kkal vitlttr►kosaak. /I1. 13. , , 111s-
115., VI.  Á1w ,  XII. 10s, tl., 10.5., 3 ►i., U., la11.  
21., It. 1d., 24 1., XIY. 104, MI,  19., 30., 31a,/  

As Wag tbatdasMek Woo  tejtiObit !►o  
talilkosuxilt.. h aenooitom .» piros m/14 15m1.9.,r g,is ,  
2;., XV.  17,;/ do poliQur-on m pleas is  sAir#i, ved/  
piros, 	tambr 	20. , U., 1114449.. XT.  1$-  
21.,e  Ms 1.10./ tadis  As  Wtordu3,..  . 

da l. tibiiA 14t'c:attS ti:red4 kekea a reaa--  
tée souk *woos  neilaaan vetta1d ki. M xeatés a tfss-  
ttttie 1tUvetkeateben Aatuoci 'oast  a,conveciet., sert  
mint  tudjuk a tirssai-kuli.ariban alit us 4geteEs whin  
a3.iculmosi,ilk• 444sy2e,st#;asol adrkasaastust Sodzog-  
kere>eevat* Bakke*,  S+sirpdiy, Tissapolgdl,e lw.sab,  
4sanum, OsoaasAdo 	:,;angdverirkoss  
lesldr;e=iy°eein 	lii.1.;eteiK@Zi. taIt..iwsvw:c.74  
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reg  kell  smitten*, ssonban, lieu a leb5i r_nyagban a  
festett oden,pek sokkal  tSbb baka.rcolt 4is;,ae1 is van-
nak dírsitve, mint az e!alitQtt lelShelyekről  sYdke-  
rttltek. Telepünknek ez a featésie illetve diszit'ai  
módja ugy litsxik ei;; 3.k sa jitsdas.  

Az un3 ~Ta4bert egy ído2lal is taldlkoz!u.k. /t.1./  
Ilyen +ipucu idolt az irodalomban nese 	Tel- 
lessen  $ematikus 114ro!as^5g alm2:u. A hdronszdg egyik  
oeucgi.n a 1:ibfej k.:!kd1:  << c j61 3.t_i:ttd. Sze«,te vela az  
erL!:re$ea oldalon a fej  kiemelkedik, =ask  sajnos calk  
a tdred4ke van meg. A nyaki rdaznél. kit pontsor bamé»  
lylt4e a te►ster7. an alaknak megfelelő htroaasti úeka.r-  
colds  áinal.ti az idolt, 	ai :a.. Ardekeee46e az  
idolnak, hogy a szokszualitds csak a hdroarsat#g bekar-  
aoldeqvaZ útit kife jeazeoYS.. Tel jeaon 1z.waonló id61 k©--  

rtat e16 a 'ryi:,ze, ktSrryókdrd~i . iameretlen  1eI ~hel,Ar`I. 
Ls ez idol : 	Nemzeti Museum birtok4ban van.  
/301/1F476, 4ó/ 7T1nberta klI::te 48 a mi idolunk it3zött  
an, yioz ezen, a hiro:asziig ?takdroalde ► közepdri tiit;gúlew  
g e;! vAeis  ldtexik. 

.Mde a.nalog.t,dt aa:a talAltart. Olyan idolt,txc3ljen  
a hdromszgg bekaroolde meitaldl.hatd  e  13ult;áridbál  

hAyrb2 is iNmGriitik. .az az dbrdzoldaa ► tclk4nt a la.,oe  
for r,dkort t ^1dlh+.3 tá .  "r5  

: uoAt00S1 k'aznit idol durdzolvsssa1 is taldlito-  
zunk. ;Task sima, 4tSúit:csnd].kt.liek /lt.«:.:t, 19., =:I. 8-  
9. , XXXII. 28./, esetl+: az idol teje vs.n bevdgdeaal ki-  
kE{pezve /.X. 13-14,/. Az analdgiák itt is a s'3ulk4xire  
vezetnek bennün,k.et. 75/a  

^scrépeddrxyeken lcivii.l a hraldsuatrál tesznek  
t::nuod6ot azok a háldnshea4kek, merek a teldprAl úló-  
kariltek. ieldlkawun'r: lupus AIY. 1(;./ 76  kbrtealaicu  
agyagból /III. 24,/77  3o kaú1 k'i ozttl.t /III. ].., ;i-c;,/  



nehez€kekr.Q1 is.  
A  sztfvo s, fon4e ismeret4re mutatnak az anyag-

b61 /ZLI. 8-10., 12-16., XIX. 9./78  is tart oseréF-  
b8l kiesült araákaríkik. /ILI. 11., LIIr• 1.,9./79  

A csoiittiiirgy ak kia azer..pst j$tezanaak az ídLmeghatá-  
roarls 	ont  j ►bó1, mert edakat a tivasokat ..°wjdnem  
minden neolitikus kulturiban medta141ilat juk.  

cieiz,n.er 	eml.ittIse szerir,i, nagy mennyisi- 
g3 Allaatcsont, baldny t.is szarvrasaga.acs ttised.ék keitfiElt  
el : . :;rgyrészt nem  voltak megaunkrslrca• /La. 14., 16.,  
17./ wxsk és 	szarvasagancsból 	szigonyok  
, ...,h.. 5., lU.* 15./

So
$ vadtst`.zat 6b hasazat aellott  

tewi:ilk taXluBiget•  
41.lat Writ  kWstbbsó-  alaku, de l.eg,lA►kébb  

hegy  es .9sak, 	 42.,  LIKI. 12-14./  
/4.,,41, 1-3./ sedíts4d4ve2 dalgasts£k, fel.  Ezeket  

a átIgy ee cbcar►ttúalt as ♦dia, diasit6 asiztxijitak bekar--  
coll$aza is AststuLl]utták. 	1-14a. s  43./ Yannak  
kaztitk el.sitdk is ka:par6k 1s. XiX. 12., 19.,►  
37.. 3e-42./  so  rénsiikan a baxáis, zaa$ r6sftU6n az  
úti  uz aa /4XX. 11.12., 3áR13. , 	10-124v, 	I. 36./  
arra enged kc3vetxaztc: tni, boa  est  es 6sssbrs f..1kátve  
ti.i.ianctÓaa asagdnaá.l asrata. ?1  

As eazkbue,i ilsaitbaeae illati l.tbeadraaontb61  
kiss~l3►t fanccsanto c isx►auInailt• /Li1~Z, 6 -7. , .ti.~ ~~ ~. 35.,/82  
A  lebSi ax*agbaas két caontb6l. kissúlt jelsJwIppal is  
talélk3sunk.. /IS. 15., 18,/83  

Oscntékasereit 7[azül,e syskuavairdi ttgg6k AM: . 2-  
8./ As csontgyt#7tti /IYY. l./ karat 44084  A  ksttds-hdr-  
rvag cs©ntg„yUr'dk gyakoriak ebben a kulturában. TerUlatit}c-  
r3l előkerült sgy rakrmas gjoat.g,ri:ra k4azit4 s~n61 vissza-
maradt lapos  csont darab. /LIU. 15. Sateket G. tipusokat  
admes5v4$ rhel rc`s l tii:k~4n domb éa~ ~:s6ika►röl 

 
~ 	l 	~ 	i 	~ ~~. 
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A Leb6r6l elókert9lt kóany ag nen ki?1tlnithetó  

el kultur4k eT.erínt. A ktílönböz6 baltatipusok a neoliti-  

kum ha;naldt61 a bronzkorig minden kulturiban megtal.íl-  
h^.t6k. ~ :Hiram nail  tipust kUl.önböztQttlnk meg. As elsó  

a trapdsk. 	/X.X,XZZI.  1-13., 16-:52., :.-Tv. 144.,  

17-22.,  24-31.,  34-164 a n.`3od?  k a  kaptafa fAímA jü  
/MM. 14., 15., MTV. 15-16., 23. 9  32-33.,  Z.  
1--5./ beltik. A hzrmdí.k az At:"tttt g41d4nyok, nap  swim- 
ben fordulnak e16 	6-13.,.15-29. 9  XXXVI. 1-20.,  

22. 9  24./ A bal t!SY nacr obbdrla c:;ak aAnt teredikeY ffiaa  
radtak rink. Teljecen dp rilddny is van  erről e tardiest- 
ről a rzegedi suu: e,uaban. 	s'. 8./ A V11g kész és uj-  

meg;aur.kat darabok /WV. 6., 7., XXXS'I. 1./ arról  
teszenk tanu2:sgot, hog; as rrszközök nem minden  esetben  
kerültek kdez d13.apotban w ta1exe.  

IIrdekes, hoáy~àn,yagban bdrom darab csiszolt  
6s dtftrrt gcmLe.laku kábuaogdny,ti tnredékke7 találkozunk  
/tnV. 14.,  XX XVI. 21., 23./. Mg as  eszir.nz arEnylag rit-
ka. Tordesról iameritnk haeonlót. e*  

A  nay  esáamal elókarlat parit yyaklSvak /XxXIV.  

37., IXXV.II2., á7CXIX., IL., zI9. 10-34./ pedig bdr ~nek  
len,yuattuétban lehettek as  daeMber seciAgdyr®.  

A fUlmivol .' e entlftei nemcsak a naaytaóreta ga-
bonatartó edduyekqdn, hanea an  órlókóyekben :.s addloaad-  
tak. /MT: . 25 ., XxXVZI. I9., 23. , 25--27.189  

A kób€sltAk  •  cairs:oldsdza minden  bizonnyal  cei-  
tzolbkövet használtak. ADWVZI. 20-22./  

Reianer Jfinos ée Móra Ferenc mlgftgyQzései  
a3.aA4n olyan hataI:.ma areta:tben lcc3rtl,.tek el3 kóeeskó-  

xök orr61 a t3r:iletról, ellentitben a  közel ~ sa oa6 tele-
pek rtegf=c~,*Ytsl;'aeivol, hoay tal=.iu felittelQzhetXükk egs  

kór3ezkUzgyárt0, vagy  egy k6eazkuz eloazt6tolepct.  
A tiszai-kul vura hnnyatl6oa aír  a k+,kor Vdgét  
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- RoOpo m4rtor.: i.s. 10R. kfp 1-10.  

80. Roaka ."drton: i.r.c. 182. 1. 107. MI5.  
89. tanner Jd.noa : ''_mv.  T•TY. 
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lairastkor.  

24111epttakUn a  k6ardekar esel,ókeít is megtalil-  
juk. 3mAdtan nevelalid ynita3c sat s kort kdkoriziak,  
merrt exlCcei az 0_636 kurokban is :agvannFSk, de r6s-  
korhor is soxolhsetjuic, ahogyaul mit tiWaeA tezziic,  

mert a r4s - ha  essads i6r iki jduan :rdg naia, de  4kaz er-  
kda,t ai4r atgl el er.ik."  

} 	
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tolepr6l 
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:~~~.tik.- r~:~~.t
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Z
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g
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~u3oli'~ ilcau 
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a;~,~ agnsl  
.~ tYesri~  11eseb V ~. t~~Y~k si~t ~,d  "Si~.~. f~. ~iiláiieami. A+1p1ei-  
ban lebS -A t;:list4 néYas rasr4pel.  

Xint air a k,utatistor t4notábon tnli te tttik  
hi.tom ixban vépsto Scira Fotonro a temat4 taltdaráadt.  
Az  al.ad k4t isa#rla a •yapd.i-tauva N  aA:ua3dik a Parkes-  
i;aapi e1  3  t  telhsiad6 	volt. A  45 *Iron  
tes►stdból asak 13 :,ist sörolhatauk as aaaeroZitils:us  
kaltur4bF ► r A., 29, wa, 14 ., 21.,  264. 28., 36.• 37.,  
39., 44., 41., 42., 4$./ A 4e,g4:.4t 1s3,r4ab assilerint  
ide lehet eorolní a  Wi1'eitke4 .; eosokat lei W«# 3:;. 1,  
35., 39. apvtIdo:clissikori 7 sír /17., 18., 190« 20 •►  
29., 32., 44./. Kalturá+ou 114a sorolhf:itó 19 sir, mert  
vag,:y ÍE:lt3ltli:.::, /6., 12., 15., 15., 22.,  24./  vagy  
ne1X4k1Q.z Der..  -volt  //3.y 7., 8.. 9., 11., 13., 23.,  
25.. 27., 34.# N.., 34•/. 26bb oaoII#rviá volt oaze-  
3obf41va as  5 ,  ea. aisb4.a. FsI jagyzéssl  since  a 43. esss.  
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siri61. A jegyzetek naginn asükazavuttk és hídnyosak.  
:.ebd 	lems  t  ö  s   91  

1. aiY.  26; 60 cm. Arooal d6lned uésó 100  
cm-re ssugoritott caontvz. ás11it1-fekvő kesa4b*n k3-  
v6s6. « fe jandl ki swd4uy /Ms 7.2, ssi£: 8, r: 2.3 cm/.  
A kitibIUs6á1issa 	sste:abefekvó aytird 	ugyan- 
ilyen ketta a peren^. alatt. Msl,Xstte cadets /Ms 7.7,  
Sad:  8.8, ős  10, Y: 4.3 cm/. Alakban 48 bUyök e1-  
helyzekedőebin aag,sgyeik as előbbivel.  

2. uir. 	75 cm. A esonCvds, 75 om--re v3r.  
zeu4úr i tv6..  

dersktin n.ég,y sElr gyi5ng4 .Pe j• *Witt  kis  
ediny As  13.9,  ús 10, ;ISis 6, 14s 6, Yy s 8f  r: 3 cm/.  
il1uóries5s fordított csonkakup, feneke hitawta. 	test  
felső ariess fcS7,giSaxb. TerltLlkoss:8i belytikáJt edgy gönt--  
b3lyti biltyák. h tssaktövében bck4zc7,0.ds, rajta kát vis-  
esintvaern átfurt b9it;Oks4.l de két kiB bütyök. ti sz ~ j  
alatt kdt bütyt3k. Mellette kis edény /Ms 11.7, ,s 9.6,  
741 4.7. 3:41 5.8, Ys 3.4 am/. As előbbi ed4 n,y től  
abban 	bogy a bskarooliscu► 1at3 mind a edgy  
btityük rtiascínteaeA .its°urt ga m asdij alatt Mg'  kis  
Ltitytö k van.  

4. air. is4: 80. 0+rílne k ndsá 95 am-re sauito-  
ritott caontvds. 	 , 

Térden an a l:dbescsiroac apró ,prtiayyOk. italliu  
is a dcrekdn dentálitze fttsir. A  gyóngydk x4si:en csont- 
ba kásai3lt©k. A fej a4gt3tt as;ile •44nw /áQt 7.4, 3s:11.91  
Ps. 4.2 aqj. A  perem alatt k t viaazintaaen  layi nUtt b~-- 
t4• ~ ic. deneicQ homor u. Zgy ik 	fekete, a alGsik aArgaa- 
ba~ .̂ na cígatéaü.  

10. mar, Ws  90 uat. bilnek ni:sd, 60 ca-re  
g4rf tc t t 3,y ermskos3csntvdelr Msllixle  te s 1 drb. kovasis114nk  
a ssllon.  
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14. sir. Miit 50 Qa• Ibőteri zsugoritot t csont- 
v~s . 

A koponya adgt3tt Kia obegfdiAn. 	'.is  

Mgrs. /M: 11.3, 3>s+lc 9.2, 	10.8, ?: 3.7 cza./ Az s36uy  

felépitése luaaoulá a 2. s. air  o34ayábe.s, d• sokkal  
ttimcSkebb, A kiöbldeödáa alatt aágy biitlrök, tbzUlülr tattő  

ttidelogasseu _ítfur t. t, bekaroolkacsoa nég;,r biity dk. a posatsm  
alatt esclntári nagy, k3siilük le kettő Warts  

21, sir.  Ws 60 oa. Fvldulto A tv,jnil his bögre.   

Suit 7.414 2,7 om./ As  alsáriesi» hsirozi lefold  
nésS vissuaintesan lagitott 	r,elett• bakarco? dss  
fut kdsbe.' A test kösepi,n viaasl,utasj:1 Wart  biir"jökfül. 

26. six.  Mit 170 taa. U1nek x.t6s8. 175 am-r51  
108 au-ra ze;goritott oaoatvá.z. Tüsh•ljlsce taatrt,rs, de  
alsr jo a.a.rga ag,yag. Felette az ársase•omlestt la:: :+s. :z aro  
el~ tt Xis Nifty, /Ms 10, Zsris 3.8, Os 7, As 3 cat/ A kí-  
NzélesedcS r4aaa tölött bek.sroolíar, rajta riaascinto#ea  
=~ btstyök.  

28. sir.  Dfá  s 18t? 	Ba►lollts►lia tekTó , tejjel  
:.ale tnak, erosal 441aek néző, 140 ea-ről 100 om-xe zsugo-  
r i t:At oeontvds. 1•aek  . sz a:o előtt. luadenoéban sok csont--  

g ,, 	 . AS  arc elátt bögro. /lis 12, 	9.6, ?s 4.8/ ti  

rys sk 611att k‘t e,t,ysrdonal sasasasaben fekvő víssrsiateaon l~pi-  
tct i4á tÁgQ6legoeew Wart  bfitltökitű. E► nyak ttSviben  
két büty8k• A bögrében 10 drbR obaaisllful volt. A térdnél  
kiz) kCviső, A sl4esvnoébes kovhsrs:ilwnk. A air mallékle .3  
nZ6 kit stttor -t fog és egy datit4liuia g;yLngy.  

33.  air,  Xis -  140 am.  LAbbal l.oletxzak, srccal  
ése:sluiE.k. néző, 150 en-361 100 os-re L:.ugc;ri.tott caontv4a.  
Peje e1Gtt nagyobb cd04 fenékttredéke.  

55. sir. M's 120 cat. 1iil,nek nEső, balolc3al!iri  

iekvP, 106 em-2761 62 cm-re zsagorltott gyermek-csontv4z.  

A air földjében sokat tiiazl.tett esserép. A j..; ,b alss4kar  



felett kis obsziclio(n.  
36. sir. M4: 100 cm. Beloldaldn fekvő, 100  ~ 

ről 63 cm-re zoazoritott d+llneg 	osontvd:st„ A fej  
mii 7titt nétry itigeSlyZtkas b2Sgre. A ldbndl halkoponya fides-
le.  ./?/  

37. ex.  Id: 120 es.  Jobb oldeldn fekvE, 105  
sm-ről 100 cm.-re zesr:goritott cssontv4z. Az are elttt kis  
ed$rr.► /M: 10.2, Os 7, F: 2.9 ea./. Az aled felbber, udgi  
egs m 4etd1 egyená t4voledgra levd  tons  büt18k. A  \!eX05  
r4:--4n beltarostde,  rte kit nscobb is kit kiaebb  Yiz- 
oziri*eoen  iiturt betrfk. koitxlete nagyon töredese#t. «$  
WnTben rsbezidisbra volt. A zsugoritott 14bak kózett  kutya  
4lkar.eas.  

3e. etír. 1106: 130 cm.  Eit4n fekvő, :Mask  néad,  
150 cri-rCl 100 os-re zsugoritott caontv3z. .yeLetAe agyag.  
A it!lr{41 bögre. t.7, e24s 8.6,  1: 4 am./ As 4.lsó r4-  
ezen hirom tompa bűtyök. matte  bámili edée ssi.ote hxa ou1  
bfity tSfr3cel. Fene homoru.  

39. sir. V4s 100 am. 143aen aeugaxitott A60 m-
211 100 em-re/,  Jobb oldai3ti fekvd, aroctal nyugat nak nézd  
oaontv42• Yale  mógntt aims  kis ediny. A jobb  kisf3ndl o U-  
wsidltn. As  ara előtt oeige 	kagyló halom.  

40. sir. Mit  1n cm. lal oldalas 170 cser-aria 100  
om-ro zangoritott d4lgsletneg  nis:Q aaonfi.vás• Alatta luau.  
^ a arc  előtt kie elfin?.  /V : 7.9, 	4, ój 6, F t )  esz./  
A  tasten k4t bátyölt.  A :yak  t8v4ben kit,  úe vtiszintasen  
4tftxrt btity0?U1. A  oeuntv4ts vdllövSben faragott csont.  
acSre Farenc megjegyzi, hogy MQkafejes. /?/  

41. sir. 1'4: 130 am. Bal oldal:íu iek. v6, i4lke -  
Ietnek néza, 156  em-tői 106. as-re zeug4ritott caoutw€z,.  
.*..1 at;a hamn. An arc előtt diassitisnc'lkttli vd4a4.A:  7.9, 
S- 4: 11.e;, ?: 7 ^m./  

42. sir. NO  140 cot. A  41 oz. sir alatt ;obU ol- 



dales 95 worn.  62 oz-re suugoritat  t cror..tv ~t. is  

arc előtt 	bögre. /: 12, 37,: 12 s  
12.2 , Ps S g./  

45. sir. W s 90 cm. 15C or-ről 75 cn-re s.t`u--  

goritctt rac...tviz, a buzattíliii;n a korgeírsy teld ne$6  
hajlaton, ahol a jelok ozerint a tartető tol.ytc.tódlY..  

!►s are előtt nagy eddu}r ,'::: 17, Bias  20.5,  in 9.5 os,f•  
A!d eden.y közepe fVltitt nt`gy 	nfszC biityör,. As  
ecidtt,ybxul tdl As 7.2, Crag;  15 .2, f: 5,7 am./. A tes-
tes). Wixom  egyenle tdvolssdgra leve biitytSk. A ldt;ak  

előtt virdgcserdp f©rssf ju eddtt,y /ks II, *ad‚ 13.9,  
;:: 6.4 cm./. A  kifseelpe felett ndgy batytSk. RlSeavetlegn  
a ;,acrenest egy  4°öggőlegeesen lapitott btttjsiSk. As odeny-  
b on ká.L 	6, Vsd.s 12, Fs 4 eles:/ áeneke  homern,  
a tcaten h3xom egyenlő tgvole:dgrn elhelyezett 1-.iity ök.  
ZgJ darab kia cddtynek a fele.  

~ lebbi to1ei.,  aoxteolí tikue any  agr3 ce kt9vet-•  
keaő. 92  

1. Fedd  As .  S. 2, Sad: 11.P, Td s 3.2 cal.  
csankakupos test  peresaéts negy ew  cnld tdvolsdgra  

elhelyezett vicassiettesen  fekvő  bfttyt3k vnn. Teteje  
lupo®.  

2. ec1kínJ . /Us 114, Sad* 5.5, ő: 8.5,  
P s 3.7, c40/ A ki.ratleesedd rims  ftllött bekarc:olds, raaj•  
ta kdt vizazinteesea dttur t bittyökttil.  

3. Eia 	A s 6, Sag: 11«2, Ps 3.6 014, And- 
**  4er4a, rajta  tuirus egyenlő titvoleggrR el.bely+nsett  
biitytk.  

4. T41. A s 9.5, S:s:s's 17.2, P: 5.5 cm ,' As  
wüőn; fal €.n hdroa egytr..16 tátro3eedgru elhelyezett  

5. 2ágre. /04 s 9.2, Salt 3.2 .1, Ps 5.5  asa. / 	.  

A prime  alatt iaégy b!ltyekftl1. Anyage dv..*ba,  
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11.. ~`AlpotiQ. /Ys 13, ~'t 10.~ oa,! 5iara e~M 

k.ap albku. 
12. ~ al,pr::+ű 'b~troci~k. . r.ya~;a durva. 
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~LL~>~~~ c~lx~i. 

15. i~iss +,:a ~ :tpcssá. /~ s ~3.5, Ts ~.~ asq,'' :~idarabe ~- 
rv dc.y 4ao:~ ka ~tup ala~u. ~~ dwrva. 

.t~ . gtts#,:s~r. ~s 45's  ~sda 1~, t~ s á5 ~  .': ~.2.5 sm,/ 
~ ss t~ pJ► i~ ai5dés alsstit A~gy uugy biftyti.k., ~tilbt We s~;intén 
nfgy , dt kis~ ebb e~s be~~.~,reo4~:~ t~rlti ti~ttt. 

1"1. i+éi~,;, ~ sit~ zty r  j~ t t~ 3, ::s~~ t ~6, V1 5~..5, 
~: 1? ~,~r u.-SGd~ 't+ ~.es ;~ kf~+bio®oaes alatt ns~i1 xVas,,~á1t-- 
~000n 3~'C~i~ '~ iiü. a iel,sŰre~ +ssie.tl, négy ~► ~~xó ;~ er ek br~ ty ~3k. 

.i1 i~111'Y s~.laU k.iY ~..1. tá:lt, ~e]C't114 loletit.uy~ 3 t~i1.e~ 

rő3. v~ . ; ~.i.dtssu ~e~ ~aae~, ~~ra .c~utat , Yl.~~y d ]r►'u:i.turss 
e~;,~ enes;~ fviy tatF~ea a t ~o~a~—~.uitz;s ~.nük.. ::~ t a :: ~ ztev~at 
~;t 1~ ::. ~#,any ~ isy i~~.xoi. jg. ., ~i.br ~~sitinak as ~alatea 
t~.i.,~es~r~l; ~~Ues~ a#si,e Lo#~ t c~ss el3s.~ koreval. ~~ te%e uen c~ :i ~ — 
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ksrtilt nqn7n4retti ed4adyekh51 /só., 17., sz. alatt  
leirt/ a ft3ldaiveléslt k5vetluslithe► fiflnk. Álíattt-  
nyPist4sseZ, hbl(stetttal de vaQ4esat*sl 1e foylel-  
koethatott a Sur  embb*a. r 37. s1.rb61 kutya dlikpoee,  
a 36.  sz. eirt+61. halkoron7 inPt't rt teteje, a 39. as.  
sirból pedig  osi44k ós  k:mlcik keelltek navez,`mmeitl  
el Z. A  hde.i.par kore teibe tartotó rr.pater34get mir  

e16d1eikt61 teenul.tik. A telep = nyagdben eok jelltg-  
^stps 	Atttart ta1. 	 vek /11<:II. 9.4/  

il1epe?y ARnnZr e  r'otmc-ps.rt261, Tat6.rerórncról, Eökslny-  
dombr61, 6 ~aentivdnr- 61, 13,se1slar6l sltSkezqlt amaiabo  
ka1  . 	jel2egretee ts.Ipesd 	19./ Cs  ide 
utsl t ann U~.~k  et s.nsYÓgiQ42t.  93  

, 	 . 

Am  ,,e$tdet n ~3lktiYi kerek, kupalakn ~/~X~XII. 341. ,  

10-12., 14., nIY. 3., 7.  , 104 hotsaukste viassintM, 
 

een lapitet% j1110III. 13./ átfurt "IIL. 2.,  
vac  t8bb egit miagalló kerq16 bdtOk  

1ttZV. 6./ aeeteolf tf ku,e -ny €.gnak m fddiaaZ tó  
A telep art,  ag4t a temető aivetga e,gr4exlati ki.  

A tea:ettS mind a IS  nene4littkus eeir jdbmA saugaritot t  
demetket‘et te+Idlr.ak. nyugatnak nds a 37, 39. sir,  
6.,enknak e 33. sir,  442 ka1. attnek a 40., 41. *ix.  011-  
nek as 1., 4.,  11.,  'oS., 9$., 3:5., 36., 31. sir. As  
irány hem  volt ttegjel€ilve as 5.,  1..,  ?3. , 42., 4.  
45. Aim€1.. A elrok 10711 s jog,,,vset eaeri.nt egy volt  
tllsholyxl► temetve /26. air./, mew  o4ontvds rek" :  t a  
hilt& f58. 	jobb 0140.4n fAne t  37., 3s. 43  
balolds.ldn fokállt ci 28. ,  3g.,  40, 4s 41. 4sAa+u air  
cr-ortt•A':.:^.. t js~ mAt _me.►~7,~11rr,St4aa eseklnt gyerx:4k  
esontv4s volt  a1.9. , 35. sa . sirben. Ne114kleteitSl  
it4lve, vslórsin.flen nei cenntvdest ta41unk e 2., 4.  
det 28. se.  aei3rbAr.  

A elrak 1Cil7 segA 50-11p em-ig vEtltoi►fitt •  

7LZ'l. 13../  
16.,  
cele~a . 94  
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sirr,al :14r,. ,  c e■  A4 t f B tA?.k3.tWk tr  f40• 	e:!r/  
1, et*;*ren kettet /2..,  2. ti e.. p ia,  t:S.zenr.r;•ber. . pe- 
t:íg tagi+et-egyey /4•e 14., 2~x.., 26., 2p., ?!.s., 37,,  

M , 19., 40 •. 
 42. !  i*  ss. siT/A, m ar .-es  ny  is  ~ , : :: a C ~ t'n~• 

gy5k a 2., 4., 1$s 2f'. re. MiYd1 l.er'.iltek 616.  

Kovassi 1aAkot hat si -bran /1- . , /,4., 26., 35. , 37.,  
39. e,a:. ei.r/, 	'f?.  sC  t,  ;cdt eirbrtia /1., :O., us. sir/  

találtak. A áe►met6re t•eile2106, LoAlr az eden?ek a  
7.7!e  j t4 jdkrin valtsk. ,; 	se. sir  od4z4,ylti 2í.gyelmet  
érenelnek, mert dt~►enetac:k rdekar egyik 3ellegze-  
tp «i eMAy csor7t3rtldhca i`civa•va v3.rdgvslTr49 forszA ju  
eMra;ek. í?z d sir t.t 	certpoartha tart,nsir:.  

A  tqieprt$i e1_őkerffit telpu »a~s ;k 	13.,  

14., 15., ea. sl.hz,t jelLett/ atie:aai ksaltuxa *At;t,p-•  

osövee edoiryni.ve1 trar'#tur.ak rvkansilgat. 3±e23it  s,uy ~~u~•- 

ban fell,Ahfat6 4 tiedtsi»ktzlturdvati vcrld It.e;aosolet,  
de Ntint a 41. se. Ott a►ilioyaiudi a_<:. jű:k a rc;zkor fe-  

ti d IA mo Y va=n a.s itaseet. 	teleptink t!ra t+ tometS  
xe.tta4ztelentE.l i,7e.°:c:l. ja aa hizam lc:letcecaportt.ask Ittho-
ni oa j13ai48kI. r=aatrxtl.b je_er::314e t 	',:otc,o.r,arli  

ie►ny4'o61 imarínk."  

auxetek:  

90. sianTisr .I=irtus t limb 	°" "4iI1. . 	_`-. CiLis, a  1 j.  Dario**.  

42-46. 57. — Hillebrau ►i: i.m. A . . 1927. 3C-576  
~- 1tti1 . #hrcu7.da 	Arch. &atm.  7: 1. 47-49. *! cNrmbs  

x.m. A. t. 19:r. 9-.13 .  
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110►41 1 teastd 4s a telessel eláKeralt an244 ogyréssét 
IA  Szedi  Trost  itizevlN• ltanMiLl.tikus lotwtai" 
atiati munkdmban feláoagozten, ea'noa a dolgomat- .  
4a # tel jo3 képanyag elveszett. Igy csak m r4ez- 
b4A ■egmarsdt j®gyzeteiab31 tudom a leirdet meg- 
adni. A airok leird:;:ín41 63 a lela tarn ag iemerte- 
t4t;áné1 a kdvetkezd röviditéoeket alkalmazom: 
;S = mCily ség# 111 m  m3gasodgpi, 3aá►a asd j4tmdrd, 
Ny = n, akmagasaig, 3 -9  fanék3tm4r6, 0 : tfbltieó- 
déeátmértS, T = talpdtaaérd. 

92. As  anyag fénykdpei szintd,n elvesztek és ia *oak 
a rdvid leird,ara szoritkoshatok. 

93. Banner ddnoss 
13., UY. 14-1 

94. Bann*? Jdnoa i 
17., Cll.  4.s► 

95. Dan,mer 34nost 

13zxv.  . 44.  1. C. 13. $  
6. 
Hay.  C .  14., 15-21. 
6-12., 14-23., 26. 

Hmv. 43s 1. 

1sl., 22., atx. 

, CIT. 1• :  1414tr 



2 1  B~deni-kultura . 

A neolitikum vége felé megindult népmozgal-

mak jóformán teljesen  megvÁltoztat já,k közép- iur6pa  
kulturális képét. A  vándorlós északról és nyugatról  

indul ki.  A  náluk is megjelenő uj elemet a ;léce mel-
letA. Baden után, Baden-Ossarni kultusának nevezték  
el, 96  ujabban ellik magyarországi lelihelye szerint  
péceli kultur'nak nevezzük. 37  

Ennek • v4ndorl6 népnek eservezetlenségé-
n41 fogva nines ereje ahhoz, hogy as itt talált kul-
turdt megsemmisitee, vagy megvdltoztathasea, megelég-

szik asrral, hogy békésen csatlakozik hozzá. Igy uj  
elemekkel gyarapitja annak kultur4.ját. A  péceli kel-
tura kifejlód'eében hazánknak nagy szerepe van. Ki-
fejlődés nemoeak a közvetlen elődje az aeneolitikum,  
hanem a tiszai-keltura is előaegitette. Ez a kultura  
terdletiinkre is eljutott. közvetlen közelünkben Hód-

mez:"vásárhely határában több helyen is megtaláljuk  

telepeit. 98  

Az edénytormák még a  Ma  kevés anyagunkban  
AM  V'ltoz7tO3e"Ot mutatnak.  :elIamigő tipue a kis  
mentő edény kimagasló szalagfüllel. ALI.  1./99  
A  tálak közül egy felfelé szélesedő forma van kép-

viselve, mel:'nek_ a fala eivhelyiit megtörik 4e élt al- 



.. 
	

w  

kot, a pereme  pedig egy  used  blbaj16. Dis7itotlen  
/LT. 13./100  es  diezit.,tt AWN 14./101  alakban for-
dul ©1ó.  

Pigyelsot ,`rdemel egy csonkaku;.os els6ré-  
ssti, hengeres nyeku, magasstfttlti s~lis~ ,y, bakaraolt és bti-  
tyőkdits<ss<s;el. /1CLI$. 22./ A  kimegsr3.ó fUlnek csak a  
helye naradt neg. 102 A kulturAba ismeretee 4s alter-
jedt a kettős ceon:ca ►kupu edény, e,T/ peremból kiinduló  
füllel /XITI. 1./. ~43  ::dénytink diszitée nélküli.  

Anyagunkból slókertilt egy g;,oermekjdték adóny,  
jellegaetas aiszitée9el is bútyőkfiille1 /1LIV.  

eben a korban  as  edényeket 4rkolt, dosiboru is  bemélyi-  
tett disezel diezitették. Anyagunkban as drkolt / ►:LV.  

18--21.,/!Es a különböző bemélyedő dicszitések fordulnak  
elő. ,ürün alkaLssNstsask pontsorokat /XLS . 2., XIII.  
3-6., XLIV. 14,, 174.8.• 23-25., 1,LV. 1., 3., 6., 8.,  
11., 12., 16./  bekaroolt vonalakat /nLIV. 	XLV.  

5., 7./, -  a vonalak sakeslfor halgzdlka mintá.ra emlé- 
keztetnek /XLI. 2-7.7, .. hal6mi.nt 3':lt /UN.  17. ,  L. 7./  
vagy  ezeknek a diszitaiseitnek r: '-aver t.eit /%7,77.  

A batykzík,et ó$ ftt3,eket is különböző csoportba  oszthat-
juk. Iil6fordul es esaztá,anólküli kerek kupelsku /XLV.  
4.,  11./, noeesukde, tagozatlan, visSsintesseen /XLIV. 18.,  
XLY. 11.1 f Ugg6legesen /,Uv . 15./ összenyomott, egyosz-  
tiaU. nyerges /1CL9. 2./ dtfurt 4s:LIX. 29./ btityök, to-  
vdbbá ivelt foltiletü szólee szalagfiil,/XXY. 17., L. 6./  
vagy magasan az edény pealsl t'ölé nyu16 fiiY. /LI. 5./  
A perem szélén  elhelyezett *saes  batyökrs is taldlunk  
példát. /XL.TV. 26./ A csonteszközök uj fort  nem mu-  
tatnak. n kőeszki3ssök kQaiii egy  lLsoEát 4dlt baltát /L1.  
11./ tal=an mclg ebbe a kulturdba eornliiatunk. 1J4  

A gollegsfete,s Badeni orsókarika /LIT.?./ n 810-  

vés kultiv3ld,eat tautat ja.1`)5  
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"essetek :  

96. Tompe Perene: Budapest t6rt4rtete. 27--2P. 1. 

97.  
Banner Jirol, fimv. 48--61. 1. 

99.  Tompa  Ferenat i.m.. IV.  74.2• .► lommex 'Woe: 

á3nv. CIII. 113., cx. 2-8., 11.1116, 1445 .4ks 
,  6., 13. 

1004 leaner  Jdno s s simv. 56. 41I?' I.  13. 
181. leaner JánQ®: Hmv. 56. OX/II. 1-4., 6-9., ^".IV. 

18-19. ♦ an. 16.,  21.0 0,X, 18.19., 22., 26-30., 
37-40. - Tompa Ferene l Lou  IV. 10*2. 

102. fioraDa !Irene: Budapest  tiSrtlkets. IN. 3., 13. 

103. nanner János: Hmv. 56. C:. 31. 
104. Aistr.er Jánoes Hmv. OVII. 22., 
105. Banner JInoo: Bay. CM'. 33. 
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III. R::ZKOR,  

Bodr ogkexespturikintura.  

A ba*deni kultura fejlődése után, mint az aene-
olitikum szerves folytatása, kibontakozik a rc'zkor-
eze+k. Valószint területttnkön nem volt e t4ide jit a 
badeni kulturivel, ugyanugy ahogy 	a k6rnyeeó te- 

rYtletek k4pe  .  autatp. gl44; itt utalnunk a Bodzáús- 
part 4s KotaC. are6  valamint az 	VIII. 

lelőhelyen észlelt jelensőgekre. 107  az elóbb e*litett 
lelőhelyek Y  e a  kisk.;riisi régkori teaet6 108  megadj{k 
ezeknek a  koroknak pontos kronológia£ ját. Bz a relativ 
kronológia esonban csuk helyi. Az  előbb emlitett le-
15helyek e baaent kultur4.t, kivéve az 6 >zentiváni 
VIII. lelőhely e  as aeneolitikumníl ké őbbi, a kiskő- 
rdsi lelet a bodrogkereszturi kultur4indl korábbi 
id3re datálja. 

A bodrogkereazturi kultura emlékeit :n ak 
egy 	 1'zozékényi fel /XLIII. 1./ é8 eg;) 
virigessr4pfors ju edény /JLIX. 20./ képvie•lik. 

A r'zosákány meííeleld jét a kopánoai 1'4osy- 
r 

ta b4i1, G  Budapesten Kerepesről, 1L Jáealadá yb61111  

és Szeged-Szillérröl i:3mer jü c. 112  

A virágeserép form4ju edény minden rézkori 



lelőhelyen előfordul. Pontosan megegyezik edény : nk-

kel a Vata-tanya 11. sz. sir jábdl előkerül edény . 1 )" 3  
A kevés leletanyag nem enged bepillantást a  

koy emberének életébe, de a máshonnan ismert leletanya,  
tanulságából tudjuk, hogy nagyjából megegyezett  az elő-

ző kor emberének életével.  

V eg;'za11V.  

106. = ~11.ner 	Doig. 1933-34. 54-73.  - Dta].g . 1940.  
107. Tdt.b. itibp?: Da1g. 1942. 143-14L. 1.  

lGe. Cselogovits Users Pie neuent4P^k•te neolitiecbe  
SieClung unC date ku.pterzeitlici: .e GrgrcrYeld iron.  
ZiekPrt;g. P. L. 1931. 102-11!. 1.  

101,. lanr.er tánc et A hódmezEvAlerhr?á i véro ni muzoum  

rdgCs::etw cEzt4lyf`nak elld tS* éva. abegod, 1934.  
12.  . 3. .  

11u. rnoe1pe Perenc:t Bp. t.r -t. 40. 1. VI. 11•  
111. .J ata;; 1%1: RFlxk,,ri tom ató leletei Jáas4lad .ei.nvbó1.  

A. 	. 194l,-45. VI. 5.  
112. -.Pulszit7 NrenQ: *7ag,y7arorsa -#g archeológiája. 1897.  

9. táilla. 3 . kép.  
113. Banner János: Dolt/. 193 .3-3+, 79. 1.  11. sz.  sir.  

XV.  3.  



I '1. ~72!Mf8.  

As ujatbb &utatáe®kb61 kidere1t, hogj a titiza  

a Maros ee?fglet4ben el3ker r.ild bronzkori temat33a 40  

telepek ?rfl3An zeo -.1or tvt , 12 Ligyneveeett #txoevíiiki  
. ~opot tot elkflt j4k. 7,zen be131 hdram paxiddutt tu:iunk  
sssrkttltixtbtitatett.Ri. 114  A 1eb5i telep k4avet],Wt kaseZd-«  

ben flasseslit nagykitar jaá6eü teraatólt /B6;Sreg,De3ak,  
dtrse#irrfk/ ia telepek 	 Arelelva►e, Kietrambor; 60 tie  
r j resen ti v W se2.,i =skea egi foradk l+she tt el a. vi ez on4otc  
as bro lakrlt ban, de a ndhénj es6ridgrr , 	telt,piink  
any a,et korbellieg tarsitia, tel jNeon beleilleaskv.  
dik A  aaarasi-kultu.rába. 11  

As eis6 parl6due jellegzetes adény tipuaa,  
egy lakajld pafemti, ,forciitOtt usonkakupoo *led +3a$ti,  

aaonkahupoo 	egyfslti kasosdforma /LI: I, 25./  
k4ivieelye van yoleptútkr3n i.e. Il;; on ti.pu:Xu koxsd lie  

3a :tadyobb p31i4nyban a ],egttibb bronss I. ? a1lheíyou  
megta1e412at+3, 116  A br.otcseior else perí6duegbál :yeb5xt5l  

n4gy 	iamerUnk. I17  

A la # s+41 diiG pertedos 	tipi:Iu ogy kiaa jid  
Norse,  1s]+itot} tenon,  UtfU.lt: ka,.~ce6forma 47.16U.  
214 A  ttilek mindig a peremYldl indulnak kl ie dthidal—  
jAk a nyaltat. :s sled  vT et,e a6labhna hasonli t. Necam4a  

retti el6*ordu].deArfa jellof ne, hogy p1. 	esadrebi te- 



matábea# $4 p4lAinw áaa toxdul eló. l18  g adae4Sk soft.  
6Um*  .1ellwy8 eg7 alul ftedi tett oaonkarkumtet0111,  

megkdmmil481eg heugarna, 	tnaPoriraa2L1lZY.1A4  
A Meke% a AIWA  kilai4 #a  as sled  réeat boraik diemi—  
tik e  tw ►dbbd * MAX  tóvt t rari`#tkák ktstlkeOarse•129  
A kis ad.,~  c ~r.+ál a ttlok legtUbbtaasi3r :: ptrsubiljA• 9+r1!'  
de kOsvcsrtlan s yare.a alól is itcdulhutuak 	1.2./  

A  kantrallik par:.dlu 	~  dar~►b "+ses.ara~lxas~ta"~ 

t~.#~ikke~► f ~l ► . 1'"rl7~  4e 	urna 0r6 46n kihe j—  
18 permtt4r+!llat1rel 41#11. 14./ rAh  köpvieehrs. 

A brow/Atari  S:uá.ttablúosc se~3rolúat juk a,a,yaodua1  

do  iisailvisiautil togv'a, a k#lvirtkea,l3 oarrré ;pdaroboksi;  ~.  
8410 10., 114,11 ZLri. 1••w9., ILVx2a 2.3# 0.  

Sbbe O kultrarAba tarteulk agy gurgulya 1# Am,  
10•4' m  qiK  . t flat  tald3.tlia anul+cSgid t.  

114. Iianaar JAnoa  s  D<slg. 1928. 20011T. 10 «► D.44..  , 

19216 $2-78. 1. w Drilg. 19,1. 10444. A►  JOAO,  
IstvgnA 1.m. rol. nroh. 111.—IV. 1020, 	•  
natlny Ietva[nt A ss:G,rsgi bi•ossssker3. UMW.  

..  sze:°adi vdroei mus;5utr, kladminy*i. 3ssgsa.1933..  
115. Banner Jilsoes Dolg. 1531. g,. i.  
116. Foltidus l.etvdMt i.a►« I11s 11., 19., VIII. 90,14•9  

X. 4•-5.9  19mm+.r xvx1. s h 	YOWBaMts  
Hp. lart. 326 9404. •  
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117. Bann er Jánon: DO].g. 193G. 251. 1. 

118. Foltiny iatvint i#=+. 57. 1. 

119. Foltin$ Iatvint i.m. 58. 1. 1I. 20., 7aV. 4. 

120. Foltin$ Istvánt i.m. 61-.62. 1. 



Y.,.  VA. Y:C ,  r, 

l. %o ?'t31l  9n8  kf1r .  

A t sle p#flti  a fvly tonoa abg ► auielrpont  j 4b63, Mob  
t.s t1en f3;y tamet 6=demalaek seek  a leletek, guse1,yek  
1342. azapt. 25--lxt ±"b? dnankAlatok 3Ossban k ern* ►k  
q15.  

10t pie!xskit'i Art  t4r tak sk`zo7: f.1.  Az el-
old mix  Lie11dk14*.ei e441 iti~xrt aelssa36k5 de ow  ezo--  
lenoeformi ja kerek 'none  gent,.  A  mAsodík sirna:f  

l4kla*.s nag' volt.  =A.nd 5 kdt air .t"14 j6 ből karat Wele+  
kor i  efl6ny t5rtadkek keritltoik *15. 121.  

Az elSkeriilt leleteket Gallas  Sáa3or do  
siorYetth Tibor  nyomin 1-4xduoa fitih{lg a  Hallstatt  B &a  
fl yet3;Sdue<dbe zor oana. 122  

Uty xn ide sorolhatuak hdros darab az6*4dny aeen  
el5ketr'd.lt saiatolókóvet. /XLV2. 1749./123  

Ube a  korba tartozik„ egy kigy 6fe  j  e y ibrd-  
zold • Nelittatti °dial födagi tyuaa •  4 lelettel ::anrier  
41 : oe! lealelke3aai k. la  °  



J~_zet,ekt  

121. P4rducz Mih414, : Dolg. 1942. 1a+-~-tri. 1.  

122. itj ,2r n 1rc? _ ; A, ''73 190::. 190. B. kép. 11-12.  

Oro. -Ga11.ua  Slu3or é• t'orváth Tibor: i. rn. 
",

., 9: I~ 9. ult. .~ e:.LeRké~~ T7 ~'.  ::., . II. 	• ~ 	. ~ 	.. 	• ~  

4., ,i.s PT . fG ?.:: aS 2COX3 124.  
125. c,a11+119 --  .'t:ciVrqrod(t

~
h:  1

p
•rc. LIV. fF11 ~.~t`~ kép 12.  

	

_~.  .M. 190. B. l►f~ 7 .  12 . ^° P£A.ZT (1ul11; 	i.w.  

nQlg• 1942.   151. 1.  

123/e.  ilP l±; nl L,t t L. N€:.t„`': f32 Yw'líi;  -un 1‘246 	dj : ,•-  

cgá.wIber. .  



A La—Td,ao II. NricSdu►sa kit  gr: t5toe c4401•»  
tt,redékkel vut, Liepvisilve /XLVI. 11. ♦ 14./. Assll .  
0.434t kt3Avetleu kásslUnkbaa s : en4r -%6 purtA1  

~+6ds•t~Gváaisbai]r/ ts~.i]~,,~tb IINg. l` ~ 
4  

stuctsNib  

124. : dxduose Mays 146 A. 	1944.43. 70-71. 10  
XVII. M t  XVIII.  14. , XII. 12. 1  XX . 1. f 

 

7zrir. 21., XY1'. 3.  



YZ« AON1!►IX016  

Ssarmata - jrss,tga,  

A megelőző kor La-lens els8 4s m4$odik sza-  
kasalt a araaxr.ratakorral az ugynevesett Ls-xene  SZI. 
kbiti ös:}Ze. ztnikuma kelta, 4s terc.tZtetinkiin seat*  
leg  d41. 125  

Lebőr3l de  ti}ala jdokró1  előkerült tc:metd 4s  
szórv4ny anyag inkább kelta tovább élősre enged  
következtetni.  

Ualaj dokoxl Wes Per _ nc k4  t snannAteatorí te-  
tstót tdrt fel. As A  teT.etónek mínd s 17 nis  ja eb-  
be a  kultur4ba tartozik; a 8 temetőből conk  9 sir.  
%., 8. r  11. s  12,, 15«s 16., 18., 20., 22., 42.  
sz. sir./126  

Kttlön ki kell erRelnfznk a B teTMetó 5. eir j{t,  
mert von.atkoninitan van as altslunk bemutatott  
anyaggal  is. A air  moiliklsterít K+ét41$ vaakard.  
Rossza 94.5,  legnagyobb ezé?eesip 6.2 em. Veskéa.  
Legnagyobb  perigeszéleesAge 3.9 *  a nyélnyujtvip,á  
hossza 4 cm. F5ronieMez 4s vaskapocs ttredétnits  
A mederedben Ant©r.ius , :Pius esifst ér  em.12 T  R~► ~-  
eik dolr,ozatban u,e4e►n*nnek a airnsk leirle4vR1  
kapcsolatban FSirduoz Míhd.ly tarsus Aurelius érem- 
ről bees41, 128  



A két teretLen 	"ala jdola.ó1 ffi4g Y4t air  
anyaga keriil t e13.  

Sidra  kell booa4panom, hogy aa anyag egyiivc-  
tartoztsdr61 csak a tulajdonos e.114 1-ezet4re voltunk  
utalva.  

A i'öaa-tyridró1 silks/lilt sir mel;aletei:  
1. 011$0. A asijtartó 48 a karika eezüöt, a oeattüske  
bronz  AV/. l,./ 2. kagy ►obb csatkarika bronubcSl /LVI.  
3./. 3. vaottSredESDcs1c /EVI. 4., `6., 8./. 4. 	kopott  
-°auatina meter azii.st diedr, ;191r► S./. 5. toVa.szilánk  
/LYI. 5./ de  gyöngy /I.YI. T./. S.  Pbak40. Teljes  
hos s!zusdga 23 am.. Gosiboelligi lly+rldsek Wens, 6 , a  
pone legnagyobb sa4lcaedg4 3 soe. 7. IAnclzsacsu vas-
1)61 /LYII. 5./.' Teljes hose**  37+r. legna-;yobb 88418a-  
sego 4.3, a.yélhilvicelye 14 OW. 8. 	vaskard  /LYII. 
6./.  Teljes hos::at3 100, 1sgnegyobb az6lea3ege b.3,  
gorboay e jti markolatinak hossza 11.5 an.  

vitgz f'aranay J dnnos t yra ,~►i ,j~ts~1 előkeriilt sir  
anyme,e► a ktivetkeesóa 1. úsFit. rt n4gyazöu7.etes ezi jgé.o-
ri.tá eui.itet, a karika 48 a leha j16v6gtt Qsatt4i.ske brons  
/L`JI. 9./. 2. Bronz csetkarika j j,VI . 11./48 ceati*4  
tUske AYX1, 114/4. 3. pronssleieelez-kék /LYT. 13., 14.;4  
4. YeEkds darabja 	16./0 5. Két kovaostldnk  
/LYI. 17-18./. 6. l%nt_'ertg kalcium gyftwi AVI. 15./.  
7. Antonius Pima  ezUst VnAr /LYI. ].o./. 8. Vaskard  

/LVII. 3./. 4'eljee hosza. 16, $zél :; esige 5, gonrboe-  
r;s  ebnek hossza 13 cm. 9.  Toe  34mdzeacsuce  /LYII. 

1./. Iel joe hotesaa 25.11 legnagyobb az4less4ge 4.5,  
ny4lhilvelye 10 4e11. 10. Vas 14ndzestestuttst YI ►YII.  2./. 
Teljes hossza 19, legzagyobb sz4leesgs It ny4lhiiva-  
].ye  7  cm.  

;z 4rmek ,r. ,I hmt4r.os4ea arra  enged ktSvetkeztet--  
ni, hogy a csatok  new ei?.koruak a tUbbi emlékanyaggal.  



A Fauetina cater  rs Antonius 	Ar:^.ek elap jdn  

e1őker:#l t anyag a  Kri.eztue ut:ini mtleodik ezdzsd md-  

sodik taliníl későbbre n•3m tebet6n hrre en3ed knvet-  

kez tetni a kdt vaskard ís, mely a leletek tenurrign  

szerint a Kr. u. IT. sz. -ban a szarmata kultur4Yal  
Qr3yiitt el in  ttirik.129  

.; ké  t sir asys,s04  1 a  Yivtn!:o  r  e:: ak eald kany s-  
Oka kell sorolnunk 1tQal$gídk alap  jd.n a caatokat,  

4watkarik4ktl de cyaitilek4k+(tt /14sds hunkorszak fe-

jezet alatt./•  
A 8rir1/iny-anyag f5k6nt a kar _£mIa ana'a;;ra  

vonatkozik.  

.i aagymc.sretit oztirke agyad+Iedrek diszitet  t  

/ZLTI. 20./ d3 3iesitQtlen /L . 13./ Snrm4 jht megta»  
ldljuk tOred4icek'oea. 13°  Hnnek as Minytipuvnak ki-  

tejiddósil a La-Ten8 tipu.au e+d4nytYb61 vewe thet j?ik  

1..-  
A  rtíAlai provinoiá.lis kerAtd.a hatdara ie k.i-  

mutathat6 as anystSban. S2tirk.aszinü j61 iszapolt  

ed,iny 	24/ általdnos a k.ulturdiOut. 131  ~hsez 
az eddnytipaehou tartozik a XLVII. 4# OO. alatt  
bemutatott  edénvi•enék tfteedéke. J61 issapoZt sziirde-  
ozied, mansperemti /XLVI• 24.t II.  1.a/ dt kicebb td1-  
töreddkek /JiLTI. 21.10  L.  13

,
r4 LI. 2--4., T./ keri ~ltek 

o1d. 132 A td.ltöredök diezs. y  irGtt ftrmclban is t'á{Si'or-  
dul /XLVZ. 16./. A hengeres per^mrésa /"LI. R., 10./  
kíilönböz5 tipnteíu edinyQken taidlható, FUltdxed4'.cs-  
1;ei; is ieaertink toxtilettinkel /F,I,gI. ?5., LI.  5./.  

A finoman iszapolt ezíirkhsezinti aaer#ptöre--  
dd,kex közt taldlunk. r.t.rhuzamon /Xt+Y2. IC,  20./ 4e  
cikjE-cakjf vonalu /LI. 6./ bgsi.:.zitlet.  

,1 durva ur.yag'a edén;yek töreMKoi sz4p ssdm-  
=al Kartiltek e1C. Színtlk tdglavtsrt+a 4e sdrea közt  



ingadozik. Az égetds sokszor roe:7z. Sbbe a csoportba  

tertozb lferdmia, gig ediekit8® teerdn is  sok rokon—  

•  sigot mutat a ktSzdpko?i kctrisidr3.1. 133  

A dideWs egyik tosmd ja €e több e:g,;máasil  

Firhu.yamosan haladd hullámvonal. /ytI,VII. 6-7., 10o*  
1LVII I. 1., 5-8., M y  15-17., 20-23., 25-26., 29.  a  

35., 42-44.* 47,, b. 14./134  Az egyszertt p4rhuzamos  
bekaraoláe,/ILT2I1. 2. 10-12., 14., 18-19., 24., 23.,  

30.0$4.• 36-41./135  pont is vonalbenynn~ s6/~~Z.. 3~60  
9 . s  45-46 ./ töbB  esetben  i~ eldf c~ rdtzl. 3 Liezítets—  
rtdlk{,ili durva ed4 a,; dar ebolc is e1Sf or dul_3ak /1LV I I.  

e-)., L. 16 ./.  
Ebből a t1.puDu ceeripbbl orsdka=ik4.t ia  ~cé— 

exi tette:s 	48./. Teljesen dp kisclaku, .:tuva--  
kermii ju eddny is kelrttlt eld. /1LTX. 23./ ,J3.szitdee  

Bzi.eitéA a hulldmoe Vella 2.~áaazerrel készült. a2  
kir6t az ernrih-:tzi de uakdi leletek nyomin 4 Ks. u. —i   

sz.—ra tecet j,dk.137  

.ks3zeretk közül a gyt3ngybket kell mogeraliteni.  
Anyatguni._bdl laáromfdl4t ismerünk. Az aprd ndgyszá&letsN  
is kerc,. formik a lel.etanyagbsn sUrtin  31 ~~ ox ~ulr.ak, 
/LV. 2./138 A kalcedon gyt ♦nc7y /LV. 24./ da eraillal  
berakott gy9ngy /LV•  1,3./ m~r a dia: esei.~ b  anyaghoz  
tr~rtozi k. 	Agyöngydk korát  a Kr. u..-i ? I.—IYi•  
sz,--re tehetjtk. A LZV. 4-14. sz. alatt jelzett 41410.0 

 

gy bk a tirri&uzak.  
Az orsdYorikAkra Arr. 35-36.. 3F3-39./ ti Xi*"  

ktzndcrossmai anY agbcn taid?un2.. ctnelógiát. 14©  

A kor jellegzetes ,6ksz.ere a brorrz karperec  
}~eT. 21./i hasonldt az :rn ,5hdzaf. 2.elstr51 is:.:ort:nk.•141  

A s1őrvAnyok kr3ziil kie bronzlemez jIT. 3.4  
vied /IV.  13r/, gomb /LSV. 1.,/ is  kapard /UT. Z,w/.  
gazdre,;it  ja s kor aayag4t ter',ilettinkón.  



A sznrm!3ta ko+br sorolhatjuk a 1®bFi halom  
04061 elbkerUlt kerek. órlóktSvet /X14IX. 19./. Solt-
MA II. telepre1 ismerjük aneldgid5dt.  

A sadrvdn:lloean a14kerUlt frmek a rórs>i kor-
ba tartoznak.  

1. 	HtidriKnus /117.05/ negtertiva .  
?. Ylrea. Conetenc;e crrnteínwi1ie /cob.  176.  

. Síacia verde 337-350./  .  
3. Érem. 1. 2heedoeiu. bronz Adnh. 68.  

Constantingpttlyi verde 379--395./  
w 	~ 

, . 444 ~.rem. t!'urt .  

Az 4rmck reg,jeleAlEe4b61 kbnetkeztethetiink arra,  

hogy as itt lakék 61Axtk kereskedelmi k4pcs0lmtbsn  r411- 
tak 	nyugati,  Sind a  keleti 	bilodelonmal.  

Jeaaetgs  

125. 1-6.rü.uaa Nlihdly  t K esamatakc,r eca.c.~ kei Itaigralt.*  
ortBz4gon, I. arch. Hung,. 	y . 1941. 5. 1.  

126. 1'6,x du4z :.:ihay : A  nagy  amour  t,lföld Wesel  
kori 	Lo16. 1931. 94-95. 1.  

127. Pdrduo8 !:ih424 s 1.44 Dol ts . 1931. 95. 1.  
128. Edrducz .4h41y t 8setsa#akori kurdok Szeged  

k8rnyiiktia. A. 4 1941. 114. 1.  
129. l'dreiuez AMU.  14116. 	g• 1941. 117. I.  

Wail. 1-5.  

130. 21firducz 	84utai kor&  teal  Iúak6  mellett. 
Ltalg. 1939. KV11• 4., 6., 	G.  



131. Fárducs lálhály t Lou  13o1a. 1939.  
13:7. 24rduc z ltihay t Adatok az  

rdaid jlhox . Dolg . 1935.   X"I. 1  
133. P4rdue2 7ihál; s i.m. Lc?.g. 1935*  
1'54. rir duaz A.m. Dolg. 1535.  

26., IXVII. 12., 13.  

135. I'drducs Mihily : i.m. Dolg. 1935.  

17., 22., 23., 27.  
136. 1'drducs Mthd14 : i.At. A.  ... 1940.  
137. ' ' :si.!uc7; 	Bredhdsai jazíg  

1940. 268. 1. - Fárdaiase  

1939. 133-145. 1.  

2e.  
lele t. 4.  ~ . 

1.a. Do 7 .g.  

138. Fáxducz `nhá],;r  s  14a.  A. 	19;2.  LIV. 7.,  
6-13.  

13). /*drdues  A. t. 1942.  LT.  2.  
140.  Ptsduas i.ta. .  a.  A. 1941.  X1CTi I, 2,a-o.  

141.  Pdrducl i.m. 	;,. P . 1940. =II. 16. , 20.  



'VII.  Á   NL..~V1NI`ckIlg  rou s.  
ifIftn ,- _kore ~ak. ~.. 

l  .tnuikorsscaket 4  1egutérti ePekig .3ctzár63at,  
germ lciletenyagunlk tekintették. ?: úiszi.#;t%:.FlzCL  
meari..xe L414ee ut4o nyi.lv4evel6 itt, hcl3y  s 11wzitd  .  
et#.lue usxobak  .  s ge*mAnokn41 43 a pdntunkvidéki L a-  
nlé.í+1 ► L•í.,l volt  ott`:.oi:oe, hu!13m  UAW!  4sZitri:. tje !i3l3tre  
.i s . ~Linden bizonnyal Leltdrele!!het)ük a germAn policth-  
roa  stilua w ieoa:l~,ae i:.Ktp ee:i; s hunok  zzitntény  oirol42  

tl k4t n4pkoratil.eaum egytttt-ó1éee ugjall iJ a  :14-  
xinok turá .poi ttrt6netének srsempc ►ntiiból dűnt8 jsloot6-  
sraii volt.  W4g most  is soX neh471e4gbe ttkt3z3k a  :t.', t  
en,;L4kau,yri6 reétvi2n:3r.tás :. E$iRrt 41t0.4btut A cho1‘62,Git-  

bau k:zi)raZ,16 eril.ékcn;íagot hünkeri.nsk tegjak aavOAlxi.  
Ma18j6okrb1 2:t6t sir  an; ata►. kexr.:lt e1(1, 	i.;  Lí1l  

cos.tc•i F.t, cku±kari.k4kat 	c3ett4lOaket  ebb a k}slfis-  
rfb& E`ololhatr.Ii.k /IS!.  i-•  , 3., 9., ll., 14./.  - rre a  
csattip,)rra i'tlete6,  heg:  kerek  dt.:;etsWetii 40u kt;l,ir-  
!r; A ju A  sarltté j?, a417 nek 13 lela6re:eSe suvEtNtwp -  
3ik. A  cs:tti: ~~s 'se clja simin 1e van YIgva és a  i1;4;:ya  
rcelb.aiolv:t 774 -,ekaxi3s. a  csrae.tkaxik3ra, 143  

Trek At 471101 	nemcsak 3 r316 -Mi sez-  
mAn=aág '.ür. ~ 1.1er.1 vannak meg,  Armes  etterj 31t meal  -'t  3  
48"1x 	.f.al/t *el l  Ciru '3~ ~r3343'0an by_►tatoiva eg4.azan  
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isíbépidba. pytitiaton as ala:aanokaál air hilinwtrik. 144  
A kox: a  palmed fibula eaúrványkint keriili OA.  

/IY. 5./ ::a:3on1ó tipxou fibulát .;aoagr:zür61, 145  40  

Oro3zoraN í6b61 Day0per-vl.3dktir51146  ia ie:aerüak.  
Ebbe a kultsrdba áorolhatjuk aLV. 4., 6-14.,  

17., 19., 23., 25-26. az. alatt jelzett gyiillycaet  
44  az eldkerUlt bronakarikdkat /ZY. 15., 184* SOW  
146147  

JeE ùl zet©k :.  

1420 Alfdldi Andrds  t Leletek a h;ínkorazakból 	etni- 
kai nzAtválaszt4euk. Arch. Hung. IX. 5. 1.  

143. Alfdldi Andr ás  t 1.a. :roh. Rigs, IX.  61. 1. - ~.YXIV.  
1., 2. - 141461 Gyula t Attila 41 bttn jai. 8p. 1940.  
Fgttich ]~#lt4oZ: k h~?nok r4g ~~ eűeti e~aldlcei•  X •  l~.~e  

23-24. 
 

144. A1fd1di Andrrist i. a. Arch. rung. IX. 62. 1.  
145. l':.rducz bfihi.lJ  t i.m. üolg. 1938. V. 6.  

146. Fettich NdnE3or  t i.  m. 	2. , `{YX I. 1.  
147. !drd'a.ctt Bi#bdly  t  i.m. Dolg. 1938. VI. 1-5., 7-9.,  

17-19., 20.  



?o'1i1 kftel4bee*1 ardayINg kia Mertlotan 8;o—  
ketlrnul ao tt  lelőhei: et lamerftk etdaink milat#cy ?L.-r,,►  

t ~hetC. !Ise)*  ktiat11 mandha#nink le;ezeenysbb tcr:'.Zc—  
tThOt , x1wr +  :rumr_ t•cQ1e esctSrviayc .n74; reri:.lt 401C, ftl;  
a k4t s er vfn ,t oe e.b ex titeaftl t oredkeaci F-z /WS. 10. ,  
L.  22.,(14t3  cgt4ka,ry Aux.  23./ es  za.blattlrá.!!6k  
/n7i. 26./ ctir:k nix>elel.m jeleuldt<it biaeiVitS404  

k ex&rv4ty0* lelet elap;  án ú tialawa  

rer 

 

?3 zclh€~~t  iux -neg.  

J~ wa ~ filsC!  

143. ',-;60.116,114 CrAbox s A csoongrddt /'mSmaigoedrc3a.fürddi,/  

avai.r toWta. A'  .:. i941.• ILII. 7. ,, X1. IS. 6.  
.ó,desclú 	kp. tiarl. 	s  

k.uiwuc44. 	7. , lb.  
149. Lals:eZ út.a:uu t   WaEik t?ag;,.1ksme- 

r~,~un. 	1;27. 144. 1. 3. k6p. 3. 1  6. tars.  
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24 1ho.010lalá maLv arok.  

A  rigdassti, illetve rr4avel6d4etörténeti etTi-  

l4kek jellegsstes ~,tradvdayai a sabZdtk, kengyeIeg  
6s ruhs.ctiezek, a ITols jflokl Dto..tá honfoglaláekori  
eir jai.ban is  megtell:lhatdk. 19°  

=. 7 . es. ,sírból kőt bronz halánt6k.karika 6e  
egy bronz hegyesv40 sima  karkötő k.,ri'1* elő.  

A 9. pq. air egy nyitott he czesvvdgü siW'3 kar-
kötőt, k6t halántdkka,rikit egy gyttri:it áe 3 bib  oeáin-  
g6 ciíezt tartaínanott. A osqngddissek. a 8sogsd-bo ~1r-
ha,.mi 1.  se.  st*bdl slaker~..?lt diazebtel +l~sonosak. ~51  

A 29. sz. si r  ealékeibcan a leggaisdegabb• Hd,-  
!om FUlbevalón kivtil oq ph.r ksngyel f ea  úvmint cta  
sgy osukldiurdbla, melynek egyik tssaitave®o helytett  

, 

lsontbál kisxlilt tes2itP volt, alkotjik e sir anyagfit.  
Migeb asesldkek n többi hoatoglatáskcri lals-  

tskben is megtszl42hatd.k.  



1.11111110241.  

110. ilsrsol.ítt risebea, a limik4plampss teljeses  
w1e****1410  tal sssle *' mes14,4 jeepsatek SUP.  
jda ad#islos * 1s1stek leArdad1.  

191. Ltemild Orsial A  hontoR246 mast a*  ll*M:  
pp* 1944. ]Ctll. 146. • RsUIDslt Jdowes  1~w 
AM 14, 189i. 182414.  



rrrY=,, itygia - ~  ~.  

A kda4pkari meow  Adp m:ve1t544sttSrt4net! ►  

Mllikainek iawtaltawt moon  saegolnyee. t`erl iletenkrdl,  
asob41 a baiawrdl kerti3 tek alli tiirpi saiArik.  

loess aayai,El k4eatilt essr4püet, peraorr  
Al/I. 11./ as egyetlen kdsltoltegbatcS bi$ony3t4k a  
ker,rsidre► . A  perersisnen lyuk  van, surely  toltag.►  

deostirre nxo1rA1halatt. aasoni6 ifet került s1ó  a 
keosksaitl &rvaiaia udar,N►r~~r61.152  

nékerttltek aws;gbbl iaetett hrildnshesiksk•  
Paraitak seems a ariakka.l, a a W,id sled lairs  
YslQ tslttiggesatdere 1c4  t lyuk ran  rajtuk.  /11. 12.11  
3+YII. 16..22./ Tan Mattfk  olyanla„ selynek sulk  
eldert+in Uses  kis benyonott kör 14tható, 1sheT  
mad Joao vagy die►x it4e 	21./.  

A istsleFadttt nagyaseds a kOstlipksrl tale  
r►1a agt s 	TAO  ktsssi,g ,erOletir* raids  144  

152. 3sabd Kilaiva As alta14i away  ndp ,skreládíam  
törtirasti íallik+r ►.t. III. 9.  1,6. 1.  





Alikii aaAgMtatrflk tMá1SF(Sl• íl 411}illanir  

:-; r=itlis,rartt kataWilisit soft  terteset! SIMIr~ .y►  
/.a8 u.*. 	 s 114lr2441s414 111111mbret.i  
probasOkeat bonag, 10011watr16,14sww#i todny** slagosi•  
'~:ohit s~t u j ssmmairftb6i ofastlit Sabi  leCtdi+Rtát.  
ts.ad.utoodon sws ssaeltAMl+sbwatsok kAmeaDM1ttme  ~ 

ktr tositl+rt4r** SOW  kftsy614±It 4a tdiia itietleftk  
egg  $0r48s4t $a Ait* toll r►eamwrR ebb*  s tam10004100  
tft14netbs 155  

As  ants  tisa migitat4110 a*  40600ft visled  
solibtwioft, • ilogialoasa korbaAt laiMtt mmi. A liessii• 

 

8ftogolibwt irMitt sel4t,ai soiilrmtitt ant * tell***Ar  
ilk140 AMU** oak so  slab  k6keirben siposedett  ~r+r 

. Mims A*  bemita1Metibtk 1t# 84$ 2+ttr*Sep0i40W41. de  

'saga* 400001040 lei4uk* boa  1444.40411 itt  at smirk  
♦ keiliellialk átsráos63r s ar0411010004 sra. 1NinQau  
b t z . seri vrdiel. u#$1101 titrrrdhe  te  tt Z+i00 110000140.10r  
tott Listbd tn ilit&  104 BOO  sat4Astioi srograirObaptt  
ties  emu* owes* s 1110st134)tiii• 1/NO timais soma veto  
te 	ms • 111447•6 	r340$1a Aft  arts  Ils•  
ommit toziguAelb slot,. 	Othalni 1n18tbdl  
Aitilisa. se ss memo WS *twit a  tig  

•• Mit *OM  a.  bialinOt 	 sr6'trMrrqestV1411q ►114  
tsute#ttk• .. mkil; • r e ezükrr6go is  rate MO  siit !Meir wow  
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palish" 
 ~ 	~ I .804 alaad. ar~n  I.  

xe t.tiiat,~• 	 . 

~ Wm/b.  sal MAN*  amodat anatea beam  
alt 	 a lielaPelft tot;  tOiCssipi 

gft, 
 

t lam u  animist  al l t t  nine  sagsfiitc satt  ~ 

iaaad  sommiltasoo tt a vfük er culats  ~. •i i~ 
tiaeee nee  taltal t omid 4let f,A t4ialtarat laiNda4fgett  
Sit alulador;t oral  a tairttle+rrttl• 	 . 

A  klisiPai bilker  eta u.n. torcleMrisi MiltMOO  
agora  s 991 tuE,iíiawdt afwrini< 	.:solnok itzsayabilra  
lIRtltt o1. 	 . 

as  aaabb klAtor ele j 6n Mt  t,Wdnyu  vftiorl f= e in-
dui aeg as ALMA fold. As 	éapakr51 Pa fie az  
a.•• vonaltlemos Aft ek ker miá3dt hozza  srg~val. 
Ceak asSrviliyause Saastkasik, 146041ibb i11owd011  ▪ ebt5 .155  

1 *WU  drastab 44141. tub t1. 61 bezawrraa be-  
aillaatet tilelitallWket. t data  eR16tN1[S SIOSOollizi$zso  
aft*  !Mrigebasit bizonyult # asailowrr 	Mir  
gi 11i a latsdayaillir  e alkslaas aslilletst• Aimi a. ,  
sdiaít balarovil31r kalirit a. Datlt4aee aglausa as  iaga-  
tompit ebildbat  ki~zt~►~a~,. 

a  kat*ido rri aus• azartiat >ab`>na►k ea a oft  
as OAS  Q,1 ana  d 3aitő jes ibilaasvags elempadi  

~i~stiMal i`aglal.kaeamtto tt. seek  aailipaak as  élete  
a M . iz..4 11114. dveasalften kesiódhetett al.  

ilbetarAval siyiellben 3.ob ~4n  ds ác~3rn7~í11 a~ 
kultttr4111•t; _a  'vomit Mani tni um Iehat. A k81listo.  
kaitrfta 

 

tere t1 eat MOWOlndn; f ek kdsitt ekpass tu3 . Itt  
• allatrr  n tel jss iaasiallairdl bausalizzabile  Inert  
as  ~b tR3tta+itis ~ bar~#r#a3  SAM  ~~cQl~t~~  

418saláAtulGn otthonos flata#abb lipo7,ditssat  



Ie~siiels belte#a!ljdeek ellibalre aogjelanik !.etAn i  ahol  

*Vier  aft  viZdigeglaselt 	• t:. SE cai--k-t ;.  -nurra•  

MIS a  b.ítsmit 	Ini tur+tiál aic traasa-  

tetjálit ls* A  Palei4NAMal aeea3,alti telepeken bontsc-  
itsr:ik ki 	kma6ítll Is  twteiat#nkre ►. Jellawsf' a icu3.-  
tars  i#ba.a,Measairiq, tw *ohs  aeia taileyeetk ab[ a  
MallembaLtmme tee ,e  task o*jaiara., Met a 10441,014s11  
Leii  is  Ipeeetja.  

A ilasai-t,u1  tali elbexet • laletett limaseligs  
sacrist  kátsistslantti tö3Jaaiireló, 4*- a iía►irsete 7a•  
d :,asat areter adet  is Usti.  s lakiemel.tv(apek 411.0.  
;á4 telepa]. ~ re t1etiameR. Mat mks  amiitettak %Wa -  
bAtd Wiscti r.,aaakst liUtllseleke l beletems dakessrtartd  
adi.ryek voided.**  e1114t41aak .salleltt . taaeaelik tatltusigot.  

ns,i1 lap** task  viemiai ItaayAr2eriAa ►ak a it,iatcit4s,' é  
b  i sartyitilk.  

A  kul ture esysamtviosiciat %we  Peeeae Ayon n   
"tide*  tartotta AS  e#tti4lt uaa1og Msse;.  

aeat#r,y,illaoi #e an  ijabb creamier*  ma
~-znef:tku mee6..  

esetet mutatnak an  ad+lnydiaa ttas ter£ n. As satiny for- 
as  rendk3.val omen  ds . deemstriAie ct#ltftisi  ~f+• 
mete eyed=  +ilUs  talspemit iel "t.  ttr a s ed 4 n,y  e  i 441teld  
sletatilk s tenikaaked4s toder4t.15 I  

A terjeo01000 kxt2ltaRe eiga 	davd3 41:1* 
 .. 

stremaattal tALats aMedtt asemban. MS  nMaliderd1 ki-  
W IR W  Imitate as  iat€ild 	törskesike ata Wit Kul- 
l***  ta 1_~il k+'rs -:a# mode  s Misos r4144 meelja 1ebQ 4g tt .  
AS dssentiv4n1 TIM  lelgeOly ei et  tl.s. 201Ati— ul tu „-  
are a amiga eretati ttalttMai#ibest kis:atathat6. ::ebn'aa  

bit teltura iah►ered4e4t tnlAljas,k conk  :a w . :1.11ci  
ka ttli vomit  taac ;j -?askedbasi er j41141, de ain tl k:e t ty  
dreateti he#de#t a aAeik 1ariaetIn.1" Mint  a :ir  e a•. 
li te ttttk a ltastí-kultur ■ Wea `iheaeaili =ig tireste- 
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kaftan son  weer* Beg , inklibb es  harlIt a itt3M  
lstiiw«es boatiss a3A• Ilats►t ja  at  a reageetiitltt tamelb."  
#tasiili, #aabia lev-;bbliiiiee, s kie1 0  
ssiebas•  

~s val6sssistt as.  kiegr s rie sesialasi•s  
an al We  aredjezaa4 a3h I t amltritiwke Mates  aastr+  
!a ilagert t4nyetők betolydaese3 lroliwk kialakultísd'ira.  

• ut!Sbbi i4•ao l j as act, haw  'a'aNICtittOk Al Leadd  ~i~1lsr 

faiiafM vas akitssaraső vilanibal. dkoarestlréalrli  
u  Lvonalsk. a iamb *Os 	 bas!iskss ke-  
rsasin  as twittledballgse ittiatt 	 111.80—  
ny:;. t ,  *Be  • 	la~► ~~ á!~nri aaisik-  
b61 4. basy16kb6Z Wallin likeness*  allibeinUsa• 4 lbw  
acai-le3.tura negtelen  	~i a r~E ~gai g  
czar  Msbe' d5  telt  ~

~  

•a asert.TUIS Wellassa bare**  aa $:rottlkar  fo--  
1`3:galt sagv4ltos#;a  

!°aettietCzklia t3 brood's...  ksitues egraires farm  
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