
A Tisza l ú c-sa rkadi  

ú j kő kori fa l u  fe ltá rásá n a k  

e d d i g i  e red ményei 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 

A tiszalúci lelőhely - több évtized óta - kisebb-na
gyobb megszakításokkal a MNM jelentős ásatásai
nak a helyszíne ( 1 .  kép) . Elsőként Patay Pál vég
zett itt folyamatos feltárásokat 1 974 és 1990 
között (PATAY 1 987) .  Kutatásainak köszönhetően 
a lelőhelyen ismerté vált (többek között) egy, a kö
zépső újkőkor időszakából származó „alföldi vonal
díszes" (röviden AVK) település is, elsősorban te
metkezései révén. A feltárások folytatására részben 
a középső újkőkor elej i falu és annak temetkezései, 
illetve ritkaságszámba menő hagyatéka késztettek 
bennünket. 

Az újkőkori falu a Sarkad-ér mellett elterülő 
magas dombvonulaton jött létre, egy viszonylag sík 
terepet alkotó partszakaszon. A mederhez legköze
lebb eső településnyomok kb. 20-40 méterre, míg 
a legtávolabbiak 150-200 méterre jelentkeztek. A 
mezőgazdasági művelés alatt álló, szántott felszí
nen (kb. 1-1 , 2  hektáron) kiégett paticsdarabok, 
edénytöredékek, kőszerszámok és állatcsontok jel
zik napjainkban az egykori falu maradványait. 

Mivel a korábbi évek újkőkori maradványai a 
rézkori falu északi részén, (a falut közrefogó pa
liszádon belül) kerültek elő, célszerűnek tartottuk, 
hogy ehhez a felülethez kapcsolódva folytassuk fel
tárásainkat. Földtulajdoni és ásatástechnikai okok 
miatt, elsősorban kisebb ( 4 x 6 méteres) szelvények 
sorozatával tudtuk kialakítani - 2 év után - az első 
nagyobb, kb. 970 m2 nagyságú, összefüggő ásatási 
felületet. 1 Várakozásainknak megfelelően a feltárt 
felületen új abb középső neolitikus temetkezések és 
hulladékgödrök, valamint oszlopvázas szerkezetű 
házak nyomai jelentkeztek. A rézkori telep északi 
oldalán szórványos rézkori objektumokat talál
tunk, feltehetően éppen azért, mert a Hunyadihal
mi-kultúra lakossága - valószínűleg kegyeletből -
nem terjeszkedett errefelé. 

Az alábbiakban összefoglalj uk az elmúlt 3 év 
kutatásait, Patay Pál korábbi eredményeivel össze
vetve. Tiszalúcon a középső neolitikus telepjelensé
gek (sírok, házak, gödrök) , sajátos elrendeződésben 
- koncentráltan és egymástól jól elkülönülve - je-
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Die bisherigen E rgebn isse der 

Frei legu ngen in der neol ith ischen 

Sied l u ng von Tisza l úc-Sarkad 
(Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén) 

Seit mehreren Jahrzehnten ist der Fundort von Tiszalúc 
mit kleineren und gröBeren Unterbrechungen der Schau
platz der bedeutenden Ausgrabungen des Ungarischen 
Nationalmuseums (Abb. 1 ) .  Als Erster führte hier Pál 
Patay kontinuierlich Freilegungen zwischen 1 974 und 
1990 durch (PATAY 1 987 ) .  Unter anderen wurde auch 
eine meittelneolithische, in die Alföld-Linienbanderamik
kultur (ALBK) zu datierende Siedlung hauptsachlich 
anhand der hiesigen Bestattungen bekannt. Zur Fortset
zung der Freilegungen bewegten uns teils die Siedlung 
und die Bestattungen vom Anfang des Mittelneolithi
kums, bzw. deren als Unikum geltender NachlaB. 

Das neolithische Dorf erstreckt sich auf einem hohen 
Hügelzug den Sarkad-Bach entlang, auf einer verhaltnis
mafüg ebenen Strecke des Ufers. Die dem Ufer am nach
sten liegenden Siedlungsspuren konnten ca. 20-40 m, die 
weitesten 150-200 m weit vom Ufer entfernt beobachtet 
werden. Auf dem landwirtschaftlich bebauten, geacker
ten, etwa 1-1 ,2 ha grol3en Gelande weisen heute gebran
nte Lehmbewurfstücke, GefaBscherben, Steingerate und 
Tierknochen auf das einstige Dorf hin. 

Da die neolithischen Denkmaler in den früheren 
Jahren auf dem nördlichen Teil der kupferzeitlichen Sied
lung (innerhalb der das Dorf umgebenden Palisade) 
vorkamen, schien es zweckmafüg zu sein, die Ausgrabun
gen diesem Gebiet anschlieBend fortzusetzen. Wegen der 
Grundeigentumsverhaltnisse und ausgrabungstechnischer 
Gründe konnten wir mit der Reihe von kleinen (4 x 6  m) 
Quadranten die erste, ca. 970 m2 groBe zusammenhan
gende Ausgrabungsflache nach zwei J ahren bekommen. 1 
Unseren Erwartungen entsprechend kamen neue mittel
neolithische Bestattungen und Abfallgruben, ferner die 
Spuren von Hausern mit Pfostenkonstruktion im frei
gelegten Area! vor. Auf dem nördlichen Teil der kupfer
zeitlichen Siedlung fanden wir sporadisch kupferzeitliche 
Objekte. Es ist zu vermuten, daB sich die Bevölkerung der 
Hunyadihalom-Kultur - wahrscheinlich aus Pietatsgrün
den - in dieser Richtung nicht ansiedelte. 

ln den nachfolgenden werden die Forschungsergeb
nisse der letzten drei Jahre zusammengefaBt, verglichen 
mit den Ergebnissen von Pál Patay. ln Tiszalúc zeichneten 
sich die mittelneolithischen Siedlungserscheinungen (Gra-



lentkeztek. Kutatásaink jelenlegi szakaszában, már 
most, viszonylag jól kirajzolódik az újkőkori telepü
lés szerkezete. Az egykori lakóházak, a temetkezé
sek és a hulladékgödrök külön-külön, egymás 
mellett helyezkedtek el, a házakat délről a temet
kezések, északról pedig a hulladékgödrök fogták 
közre. A feltárt felszínen a cölöpnyomok két he
lyen mutattak kisebb-nagyobb sűrűsödést. Az 
egyik helyen legalább 2-3 házsorra (utcasorra) 
utaló cölöpnyomok mutatkoztak, míg a másikon -
az egyik igen terjedelmes hulladékgödör túlsó ol
dalán -, egy újabb házsomak a kezdeteit felté
telezzük.2 

Cölöplyukakból eddig összesen 1 20-at talál
tunk, amelyek az egykori építményekből hosszabb 
-rövidebb falszakaszokat rajzoltak ki. Teljes házat -
a szelvények mérete miatt - még nem sikerült fel
tárnunk, csupán házrészeket. Az eddigi kb. 8-9 m 
szélességű és 40-45 m hosszúságú ásatási felszínün
kön már most legalább 6-7 ház jelenléte tételezhe
tő fel. Az újkőkori települést jelenleg 40-80 cm 
vastagságú humuszréteg borítja. A néhány évtized 
óta tartó talajművelésnek „köszönhetően", az új
kőkori járószintből, a házak padlójából vagy a fa
lakból szinte semmi sem maradt meg. Az egykori 
j árószínt rekonstruálásához jó támpontot nyújtott 
a hulladékkal megtelt és kagylóréteggel borított 
gödrök felszíne. 

Döngölt agyagpadlóra utaló maradványt mind
össze egy esetben találtunk, ami két nagyobb táro
lóedény töredékei alatt maradt meg. A lakóházak
ból általában a kerek ( 15 X 20 cm átmérőjű) vagy 
ritkábban téglatest alakú ( 40 x 70 cm nagyságú) 
cölöpnyomok maradtak fenn. A hulladékgödrökbe 
dobált, sártapasszal bevont vesszőfonatok, kitöl
tött falak maradványai utalnak az oldalfalak kiala
kításának módjára is. E házak minden bizonnyal 
több helyiséggel, de legalább kettővel rendelkez
tek, ugyanis több helyen megfigyelhettük a hosz
szanti oldalfalakra merőleges, belső osztófalak nyo
mát, amelyek „T"-alakzatban rajzolódtak ki. 

A gödrök - funkciójukat tekintve - több szem
pontból is fontos objektumai voltak e településnek; 
belőlük nyerték a lakóházak kialakításához, a pad
lózathoz, a falak tapasztásához, a karbantartásához, 
valamint a használati tárgyaikhoz, az edényekhez, 
ékszereikhez, kultikus szobrocskákhoz szükséges 
agyagot. Végül pedig ugyanezek a gödrök lettek a 
háztartásokból kikerülő hulladékok, az eltörött 
edények, szerszámok, az ételmaradványok (állat
csontok, kagylóhéjak, halmaradványok) tároló he
lyei is. Egy-egy ilyen gödör tartalmának a tüzete
sebb átvizsgálása rendkívül sok adatot eredményez 
az egykor élt emberek tárgyi emlékei, hétköznapi 

la 

ber, Hauser, Gruben) in einer eigenartigen Anordnung ab, 
sie lagen konzentriert und voneinander gut abgesondert. 
Bei der gegenwartigen Stellung unserer Forschungen 
kann bereits die Struktur der neolithischen Siedlung ver
haltnismaílig gut beobachtet werden. Die einstigen 
Wohnhauser, Bestattungen und Abfallgruben befanden 
sich voneinander getrennt, nebeneinander. Oie Hauser 
waren in Süden von den Bestattungen, in Norden von 
den Abfallgruben umgeben. Auf der erschlossenen Flache 
konzentrierten sich die Pfostenlöcher an zwei Stellen. An 
einer Stelle konnten auf zwei oder drei Hauserreihen 
(Straílen) hinweisende Pfostenlöcher festgestellt werden, 
wahrend eine andere Hauserreihe an der anderen Stelle -
jenseits einer sehr groílen Abfallgrube - unserer An
nahme na ch anfangen kann. 2 

Bis dahin fanden wir 1 20 Pfostenlöcher, die langere 
oder kürzere Wandstrecken der einstigen Gebaude skiz
zierten. Auf den kleinen erschlossenen Flachen konnten 
bis dahin kein vollstandiges Haus, nur Teile von Hausem 
freigelegt werden. Auf dem bisherigen 8-9 m breiten und 
40-45 m langen Ausgrabungesgelande können bereits 
mindestens 6-7 Hauser nachgewiesen werden. Gegenwar
tig bedeckt eine 40-80 cm dicke Humusschicht die neo
lithische Siedlung. Die seit einigen Jahrzehnten dauem
den Bodenbearbeitungen vemichteten den neolithischen 
Gehbodenniveau, den Fuílboden und die Wande der 
Hauser beinahe vollkommen. Zur Rekonstruktion des 
einstigen Gehbodenniveaus boten die Gruben, d. h. die 
Oberflache der mit Abfall vollen und mit einer Muschel
schicht bedeckten Gruben einen guten Anhaltspunkt. 

Rest eines gestampften Lehmbodens kam an einer 
einzigen Stelle, unter den Bruchstücken von zwei groílen 
Speichergefaílen vor. Auf die Wohnhauser weisen die run
den Pfostenlöcher mit einem Durchmesser von 15 X 20 
cm, seltener die rechteckigen mit einer Gröíle von 40 X 70 
cm hin. Oie in die Abfallgruben geworfenen Lehmbewurf
stücke von Hausem mit Geflechtkonstruktion deuten 
auch auf die Bautechnik der Seitenwande hin. Oiese 
Hauser bestanden ganz gewiíl aus mehreren, aber min
destens aus zwei Raumen. An mehreren Stellen konnten 
namlich die Spuren der inneren, auf die Langswande 
quergerichteten Teilungswande in T-Form beobachtet 
werden. 

Ihrer Funktion nach spielten die Gruben in mehreren 
Hinsichten wichtige Rolle in diesen Siedlungen. Sie 
waren in erster Linie Lehmgruben, aus <lenen Lehm zum 
Fuílboden, Bewurf der Wande, zur Herstellung der 
Gebrauchsgegenstande, Gefaíle, Schmucksachen und kul
tischen Statuetten genommen wurde. Dann wurden die
selben Gruben mit Haushaltsabfall, d. h. mit zerbroche
nen Gefaílen, Artefakten und Speiseresten (Tierknochen, 
Muschelschalen, Fischgraten) aufgefüllt. Die gründliche 
Analyse des Inhaltes je einer Grube ergibt sehr viele 
Angaben zur Erkenntnis der gegenstandlicnen Denkmaler 
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vagy kultikus rendeletetésű tárgyai, a megélhetési 
forrásainak a megismeréséhez, de az újkőkori falu 
szCíkebb környezetének, vagy a lokális éghajlati vi
szonyok változásainak a tanulmányozásához is. 

A gödrökben felszaporodott hulladék zömét itt 
is a háztartási edények töredékei alkották. Ezek a 
szemétgödrök több száz edény - még feldolgozásra 
váró - darabjait tartalmazták. Előzetes elemzése
ink nyomán azonban azt már megállapíthattuk, 
hogy a begyCíj tött edények rendkívül egyszerű for
ma- és motívumkinccsel rendelkeztek (ORAVECZ 

1 997 ) .  Jellemzőek a tálak különféle változatai, 
amelyek alacsony-tömzsi vagy karcsú-magas talp
csővel, illetve egyenesre és gömbszerűre kiképzett 
oldalfallal rendelkeztek. A töredékek között szép 
számban voltak cilindrikus nyakú, ovális testű fa
zekak, tagolt nyakú csészék, amelyek minőségben, 
nagyságban és díszítésben váltakoztak. A díszítő
technikák és minták között általánosak voltak az 
1 -2 vonalas, egyenes és hullámos, durva minőségCí 
bekarcolások, az ún. „Schlickwurf" -os (agyagmasz
szával bevont) , vagy a díszítetlen natúr felületek 
(2 .  kép) . Fennmaradtak olyan töredékek, amelyek 
egykor (a bekarcolt motívumokhoz hasonlóan) fe
ketére voltak festve (3. kép) . A karcolt és festett 
edények darabjai között több, időrendi szempont
ból is fontosnak tartott töredék volt. Valójában 
ezeknek köszönhető, hogy meghatározhattuk a te
lepülés korát, ill. az élettartamát. A talált edények 
többsége még az Alföldi Vonaldíszes Kultúra fej lő
désének korai időszakában készülhetett (az ala
csony csőtalpas tálak, a tagolt nyakú kis csészék, 
vagy a „gyöngyözéses" stílusú festés) , de megjelen
tek már közöttük az AVK késői szakaszában maj
dan általánossá vált finoman karcolt, új égetési 
technikával díszített, bükki stílusú, vagy a Szamos 
vidékére jellemző fekete, kátrányos festésű edé
nyek is (4. kép) . Az említett tipológiai és stiláris 
jellemzőket figyelembe véve, a tiszalúci település 
időtartamát (a létrejöttétől az elhagyásáig) az 
AVK 1-3. fázisai közé helyeztük (RACZKY 1 989) . 
Az újkőkori kutatás az ilyen korai Felső-Tisza-vidé
ki telepek korát a Kr. e. 6. évezred közepére és 
részben pedig az elejére teszi (HERTELENDI -
SVINGOR - RAczKY - HORVÁTH - FUTÓ - BAR

TOSIEWICZ - MOLNÁR 1998) . 
A hulladékgödrökből nemcsak a hétköznapi 

élethez kapcsolódó háztartási edények, hanem a 
valláshoz kapcsolódó leletek is előkerültek. Két 
„arcosedényből" származó töredéket a konyhai hul
ladék között, a szemétgödörben találtunk meg. Két 
különböző edény pereméből származtak, amelye
ket szabályosan kiütögettek az edényfalakból, s így 
kerültek a hulladékgödörbe, feltehetően miután a 
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der damaligen Menschen, so zu der iherer Gegenstande 
alltaglicher oder kultischer Funktion, dann zu der ihrer 
Unterhaltsquellen, aber auch zur Erkenntnis der engen 
Umgebung des neolithischen Dorfes, bzw. auch zu der der 
klimatischen Veranderungen. 

Das Gros des lnhaltes der Gruben wird auch da durch 
die Bruchstücke von Haushaltsgefdj3en vertreten. ln diesen 
Abfallgruben gab es die Scherben von mehreren hundert 
Gefaílen, die aber noch nicht bearbeitet werden konnten. 
Nach den vorlaufigen Analysen konnten wir aber so viel 
bereits feststellen, daíl die vorgekommenen Gefaíle einen 
auílergewöhnlich einfachen Form- und Motivschatz auf
weisen (ÜRA VECZ 1997) . Charakteristisch sind die ver
schiedenen Varianten der Schüsseln, die mit einem nied
rigen und gedrungenen, oder schlanken und hohen 
Rohrfuíl , bzw. mit gerader oder kugelig geformter Seiten
wand hergestellt wurden. Unter den Bruchstücken gab es 
zahlreiche Fragmente von Töpfen mit zylindrischem Hals 
und ovalem Körper, bzw. Stücke von Tassen mit geglie
dertem Hals, die der Qualitat, Gröíle und Verzierung 
nach unterschiedlich waren. Unter den Verzierungstech
niken und -mustern treten die in ein oder zwei Reihen 
grob eingeritzten geraden Linien und die Wellenlinien, 
die mit Schlickwurf verzierten oder die unverzierten 
Oberflachen auf (Abb. 2 ) .  Es gibt Bruchstücke, die (wie 
die eingeritzten Motive) zu schwarzbemalten Gefaílen 
gehörten (Abb. 3 ) .  Unter den Scherben der eingeritzten 
und bemalten Gefaíle kamen mehrere, auch in chronolo
gischer Hinsicht als wichtig geltende Stücke vor. ln der 
Wirklichkeit ist es diesen Funden zu danken, daíl man das 
Alter bzw. die Lebensdauer dieser Siedlung bestimmen 
konnte. Die meisten Gefaíle (wie die Schüsseln mit nied
rigem Rohrfuíl, die kleinen Tassen mit gegliedertem Hals 
und die Gefaíle mit geperlter Bemalung) konnten noch in 
der frühen Entwicklungsperiode der Aföld-Linienband
keramik gemacht werden, aber auch die in der spaten 
Phase der ALBK allgemein verbreiteten Gefaíle mit fein 
eingeritzter Verzien.ing und mit Hilfe einer neuen Ver
brennungstechnik im Bükk-Stil gemachten, bzw. die für 
die Szamosgegend kennzeichnenden schwarzen, mit Pech 
bemalten Exemplare sind schon vorhanden (Abb. 4) . Mit 
Rücksicht auf die erwahnten typologischen und stilisti
schen Charakterzüge datierten wir die Siedlung von 
Tiszalúc (von ihrer Besiedlung bis zum Aufhören der 
Siedlung) zwischen die l. und 3. Phase der ALBK 
(RACZKY 1989) . Oie ahnlich frühen Siedlungen werden 
von den Neolithforschern im oberen Theiílgebiet in die 
Mitte und teils an den Anfang des 6. J ahrtausendes v. 
Chr. datiert (HERTELENDI - SVINGOR - RACZKY - HOR

VÁTH - FUTÓ - BARTOSIEWICZ - MOLNÁR 1998) . 
ln den Abfallgruben kamen nicht nur die Haushalts

gefaíle des alltaglichen Lebens, sondern auch mit der 
Religion in Verbindung stehende Funde zum Vorschein. 
Zwei Bruchstücke von „Gesichtsgefaílen" wurden im 



funkciójukat elveszítették. Ez a szokatlan aktus 
minden bizonnyal vallásos elképzeléseik egyik 
megnyilvánulása lehetett, hiszen több hasonló 
„esetet" tapasztaltak más arcos edények előfordu
lásakor is (RACZKY 1982) . Az egyik tiszalúci töre
dék egy sematizált arcot és feltehetően női felső
testet ábrázolt (5 . kép) , a másik pedig az AVK 
agyagplasztikáira jellemző sarlómotívumot őrzött 
meg (4. kép) . 

A gödrök sok, alig néhány centiméteres mini
atűr edénykét is tartalmaztak. Ezeknek az edény
kéknek ugyancsak köze lehetett a telep lakóinak 
vallási életéhez. Erre a feltevésre főként a temet
kezésekből előkerült példányok alapján tudtunk 
következtetni, ugyanis az elhunytak mellé gyakran 
helyeztek ilyen, vörös okkerfestéket tartalmazó 
edénykéket. A halotti szertartásban való előfordu
lásuk egyértelmű, de pontos szerepük, jelentéstar
talmuk egyelőre nem világos. 

Az újkőkori település lakói állattenyésztésből, 
növénytermesztésből és vadászatból, halászatból él
hettek. A hulladékanyagban talált állatcsontokról, 
kagylókról, hal- és növényi maradványokról még 
nem rendelkezünk szakszerű meghatározásokkal, 
de annyit megállapíthattunk, hogy a háziasított ál
latok közül a szarvasmarha, juh, sertés az itteni la
kosság táplálkozásának fontos részét képezte. Az 
étrendjüket pedig a környék vadállatainak (őstu
lok, vaddisznó, szarvas) és halállományának (har
csa, csuka) fogyasztásával egészítették ki (VÖRÖS 
1 994) . 

A Felső-Tisza-vidéken élő újkőkori földműve
sek ekkor már ismerték a búza, árpa termesztését 
(GYULAI 1 996) . A tiszalúci maradványok elemzé
sére még nem került sor, bár nemcsak a magvak, 
hanem a nagyméretű edények vastag falában ke
letkezett növényi lenyomatok is fontos adalékkal 
szolgálnak majd, mind a termesztett, mind a vadon 
élő fajok elterjedését illetően. 

Főként a gödrökből - de a lakóházak környé
kéről is - számtalan csiszolt és pattintott technoló
giával előállított kőszerszám került elő. A külön
böző nyersanyagok (obszidián, radiolarit, gránit, 
pala, kova stb.) a környező tokaj i, mátrai, zempléni 
és a dunántúli kőlelőhelyekről származnak. A sok
sok pattinték, szilánk egyben arra is utalhat, hogy 
a telep lakói eszközeiket helyben állították elő. 

Különösen érdekesnek tűnnek számunkra az 
újkőkori falu temetkezései. Eddig összesen 13 sírt 
tártunk fel. Az elhantolások többségénél megfi
gyelhettük a kor temetési szertartásainak fennma
radt elemeit. Így a sírgödrök, az elhunytak tájolása, 
fekvésmódja, viseletük tartozékai, és az élőknek a 
halottak iránnanúsított figyelmessége: a mellekle-
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Haushaltsabfall einer Abfallgrube gefunden. Beide sind 
Randstücke, die aus der Gefaílwand - nachdem sie ihre 
Funktion höchstwahrscheinlich verloren hatten - regel
recht ausgeschlagen und in die Abfallgrube geworfen wur
den. Dieser ungewöhnliche Akt könnte aller Wahrschein
lichkeit nach die ÁuBerung der religiösen Vorstellungen 
dieser Population gewesen sein, da man bis dahin schon 
mehrere ahnliche „Falle" in Verbindung mit dem Vorkom
men der GesichtsgefaBe beobachten konnte (RACZKY 
1982) . Eines der Fragmente von Tiszalúc stellt ein sche
matisiertes Gesicht und vermutlich einen weiblichen 
Oberkörper dar (Abb. 5 ) ,  wahrend das andere ein für die 
Tonplastiken der ALBK kennzeichnendes Sichelmotiv 
aufweist (Abb. 4) . 

Die Gruben enthielten auch viele, kaum einige cm 
hohe kleine GefaBe. Diese Miniaturgefiif3e konnten mit 
dem religiösen Leben der Siedlung ebenfalls in Verbin
dung stehen. Diese Annahme basiert hauptsachlich auf 
der Tatsache, daB ahnliche Exemplare auch in den 
Bestattungen vorkamen. Solche, rote Ockerstücke ent
haltende kleine GefaBe wurden namlich den Toten oft 
beigegeben. Ihr Vorkommen im Grabritus ist eindeutig, 
aber ihre genaue Rolle und Ideeninhalt sind vorlaufig 
unklar. 

Die Bewohner dieser neolithischen Siedlung konnten 
Tierzucht, Pflanzenbau, bzw. Fischerei und Jagd treiben. 
Die im Abfall gefundenen Tierknochen, Muschel, Fisch
und Pflanzenreste wurden von Fachleuten noch nicht 
analysiert, aber so viel steht schon fest, daB das domes
tizierte Rind, Schaf und Schwein in der Nahrung der 
hiesigen Bevölkerung eine wichtige Rolle spielten. Ihre 
Kost wurde mit Wildtieren (Urrind, Wildschwein, Hirsch) 
und Fischen (Wels, Hecht) erganzt (VÖRÖS 1994) . 

Die im Neolithikum im oberen Theiílgebiet gelebten 
Bauern konnten schon Weizen und Gerste anbauen 
(GYULAI 1996) . Die in Tiszalúc gefundenen Reste wurden 
noch nicht analysiert. Nicht nur die Körner, sondern auch 
die in der dicken Wand der groílen GefaBe erhalten 
gebliebenen pflanzlichen Abdrücke können zur Verbre
itung sowohl der Kultur- als auch der Wildpflanzen 
wichtige Beitrage liefern. 

Hauptsachlich in den Gruben, aber auch in der 
Umgebung der Hauser kamen zahlreiche geschliffene und 
gespaltene Steingerate zum Vorschein. Die Rohstoffe sind 
verschieden, der Obsidian, Radiolarit, Granit, Schiefer, 
Feuerstein usw. stammen aus den Steinvorkommen der 
nahe liegenden Tokaj - ,  Mátra- und Zempléngebirge, fer
ner aus Transdanubien. Die in groíler Zahl vorhandenen 
Absplisse und Splitter können zugleich auch auf die 
örtliche Herstellung der Gerate von den Bewohnern der 
Siedlung hinweisen. 

Besonders interessant scheinen für uns die Bestattun
gen der neolithischen Siedlung. Bis dahin erschlossen wir 
13 Bestattungen. Bei den meisten Begrabnissen konnten 
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tek mind az egyénnek a közösségben betöltött sze
repére, helyzetére utalhattak. Mivel hazai őskorku
tatásunk meglehetősen keveset tud a Tisza-vidéki, 
ilyen korai közösségek társadalmi viszonyairól, ezért 
kiemelten foglalkoztunk a sírokkal, mint a kor tár
sadalmi viszonyainak egyik megjelenítőivel. Tisztá
ban vagyunk azzal, hogy az előkerült egyének tár
sadalmi helyzetének megítéléséhez szükség volna a 
falu összes temetkezésének az ismeretére. E hiá
nyosságot némileg kompenzálva, a 13 sír ismerte
tését - mely töredékes részét képviseli az újkőkori 
falu temetkezéseinek - a korszakból eddig feltárt 
(összesen 2 1 1 ) temetkezések figyelembe vételével 
végeztük el. 3 

A 13  sír a település határain belül került elő, 4 
a hulladékgödrökből, többségük viszont a lakóhá
zak melletti, új kőkori objektumoktól viszonylag 
mentes területről ered. Ez utóbbi jelenség már arra 
utal, hogy a vonaldíszes telepeken is egyre inkább 
szükségessé vált az elhunytaknak a lakótértől való 
elkülönítése. A sírok közül 10 két kisebb, laza szer
kezetű csoportosulást mutatott (ÜRA VECZ 1996, 
Fig. 1 ) ,  amit összhangban találtunk a nagyobb ása
tási felületeken tapasztaltakkal, hogy tudni illik az 
AVK temetkezések legkevesebb 2-3 sírból álló 
(családi?) tömörüléseket mutatnak (KALICZ -

Koós 1 997 ,  Abb. 3) .  A sírok többsége - az el
hunytak kuporított alakjához idomulva - ovális, a 
fejnél összeszCíkülő formájú.  Találtunk olyan te
metkezéseket is, melyeknél a gödör kontúrok 
ugyan nem láthatók, de a halott zsugorított hely
zetéből kikövetkeztethető a sírok eredeti, ovális 
alakja. A halottak zsugorítása is egységes képet 
mutat: mindegyiket kuporítva, ÉK-DNy, vagy DK
ÉNy felé tájolva temették el. Megállapítjuk, hogy 
Tiszalúcon, de másutt is, a temetési rítusok rend
kívül egységesek, vagyis a település majdnem min
den halottja esetében ugyanazok szokások érvé
nyesültek. Kivételt képeztek a melléklet adási 
szokások és a viseleti maradványok, amelyek azon
ban a szertartásokhoz képest igencsak eltérőek ( 1 .  
táblázat) . 

Összesen 6 temetkezésben találtunk valamilyen 
(pl. öltözékből származó) mellékletet. Mindezek 
vagy a halotti szertartás alkalmával (a közösség 
„gondoskodásának" jegyében) , vagy az elhunytak 
egykori viseletéhez tartozóan kerültek a sírokba. A 
tiszalúci elhunytak mellett általában 1-2 edény 
került elő, míg a Felső-Tisza-vidéken 3-6 kerámiá
val eltemetett személyek is előfordultak.4 Mindösz
sze 2 temetkezésben találtunk kőszerszámot (egy 
pattintott pengét és egy csiszolt laposvésőt) , ame
lyek nemcsak e telep temetkezéseiben számítanak 
ritkaságnak, hanem általában mindenütt az Alföl-
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die Elemente der erhalten gebliebenen zeitgenössischen 
Bestattungszeremonien beobachtet werden, so die Grab
gruben, die Orientierung der Verstorbenen, ihre Lage, die 
Trachtgegenstiinde, ferner die Aufmerksamkeit der 
Lebenden gegen die Toten, also die Beigaben und alle 
Erscheinungen, die auf die Rolle und Lage der Menschen 
in der Gemeinschaft hinweisen. Da die gesellschaftlichen 
Verhiiltnisse der im Thei.Ggebiet gelebten frühen Gemein
schaften für die heimischen Urzeitforscher recht wenig 
bekannt sind, beschaftigten wir uns ausführlich mit den 
Griibern. Teils spiegeln sie niimlich die gesellschaftlichen 
Verhiiltnisse der Zeit wider. Wir wissen wohl, da.G man zur 
Beurteilung der gesellschaftlichen Lage der Toten, deren 
Griiber freigelegt wurden, alle Bestattungen des Dorfes 
kennen mü.Gte. Diesen Mangel kompensieren zu können, 
werden die 13 Bestattungen - die nur einen kleinen Teil 
der Begriibnisse der neolithischen Siedlung vertreten -
unter Rücksicht der Bestattungen dieser Epoche (insge
samt 2 1 1  Griiber) bekanntgemacht.3 

Die 13  Griiber kamen innerhalb der Siedlung vor. Vier 
wurden in Abfallgruben, die meisten aber unter den 
Hausern gefunden (wo es verhiiltnismii.Gig wenige neo
lithische Objekte gab) . Die letzterwiihnte Erscheinung 
weist schon darauf hin, da.G die Absonderung der Verstor
benen vom Wohnbereich immer mehr nötig wurde. Zehn 
Griiber bildeten zwei Gruppen lockerer Anordnung 
(ORAVECZ 1996, Fig. 1 ) .  Das stimmt mit den, an anderen 
gro.Gflachigen Ausgrabungen erworbenen Erfahrungen 
überein: Die ALBK-Bestattungen konzentrieren sich in 
mindestens aus zwei, drei Grabgruppen (Familienbestat
tungen) bestehenden Gruppen (KAucz - Koós 1997 ,  
Abb. 3) . Der Hockerlage der Verstorbenen entsprechend 
sind die meisten Griiber von ovaler, am Kopf schmalerer 
Form. Bei einigen Bestattungen konnten die Konturen 
der Grube nicht beobachtet werde, aber aus der Hocker
lage der Bestatteten konnte man auf die ursprüngliche 
ovale Form des Grabes schlie.Gen. Die Toten wurden ein
heitlich in Hockerlage, NO-SW-, bzw. SO-NW-orientiert 
begraben. Es ist festzustellen, da.G die Bestattungsriten in 
Tiszalúc, aber auch anderswo, einheitlich sind, also bei 
fast allen Toten der Siedlung diegleichen Sitten zur Gel
tung kamen. Ausnahmen sind die Beigaben und die Reste 
der Trachtgegenstiinde, die im Vergleich zu den Zere
monien sehr abweichend sind (Tabelle 1 ) .  

Insgesamt in sechs Griibern kamen Grabfunde (Beiga
ben, Trachtgegenstiinde) vor. Diese gelangten entweder 
anlii.Glich des Totenrituals (als die Áu.Gerung der Sorge 
der Gemeinschaft) oder als die Gegenstiinde der einstigen 
Tracht der Toten ins Grab. ln den Griibern von Tiszalúc 
fand man im allgemeinen ein oder zwei Gefa.Ge, aber in 
dem oberen Thei.Ggebiet gab es auch 3-6 Keramikgegen
stiinde pro Grab.4 Steingeriite (eine gespaltene Klinge und 
ein geschliffener, flacher Steinmei.Gel) kamen nur in zwei 
Bestattungen vor. Diese Funde gelten nicht nur in den 
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dön.s Ékszer (nyaklánc, csüngődísz) 6 sírból került 
elő. A gyöngysorok legalább 2 féle nyersanyagból 
készültek: rendszerint Spondylus-kagylóból és vala
milyen különleges szépségű vagy ritkaság számba 
menő (márvány vagy mészkő) anyagból. Az egyik 
nyaklánc gyöngyei közé csepp alakú csontdíszt fűz
tek (9. kép) . Három darab csüngődíszt törött Spon
dylus-kagyló karperecekből alakítottak ki, amelyek 
jelenleg egyedi darabnak számítanak a Tisza-vidé
ken (7. kép 1-3) .  Sírleletként kövek is előfordul
tak, de jelentésükről szinte semmit sem tudunk. 
Elképzelhető, hogy ezeket is, mint az okkerrögö
ket, a különleges bánásmódban részesült halottak 
mellé helyezték. 

A temetkezésekben talált tárgyak - minden bi
zonnyal - nem azonos értéket képviseltek. A kü
lönbség a leletek ritkaságában, készítés módjában, 
tartósságában vagy szépségében mutatkozik meg. 
Számos vélemény szerint az ilyen leletek tükrözhe
tik az elhunyt személy közösségbeli helyzetét, sze
repét. A leletek egy része közönséges hétköznapi 
tárgy, amelyek helyben készültek és mindenki által 
hozzáférhetőek voltak; míg a másik részüket nehe
zebben beszerezhető nyersanyagokból, pl. az Égei
(esetleg az Adriai-) tenger vidékéről származó tüs
kés osztrigából, vagy a Balkán-félszigetről való 
márványból állították elő. Ezek igen dekoratív és 
nagyértékű „presztízs ékszereknek" számítottak a 
Felső-Tisza-vidéken a középső neolitikum folya
mán. 

A sírleletek darabszám, fajta és összetétel sze
rint változtak. Leggyakoribb az 1-2 darab, a legrit
kább az 5 db (3 féle lelet) volt. A Tisza-vidék mel
léklettel rendelkező temetkezéseinek többsége is 
hasonló képet mutatott. A sírleletek sokfélesége 
valójában nem jellemző az AVK temetkezéseire. 

Az antropológiailag meghatározott AVK-ás vá
zakból az egész Tisza-vidéken nagyon kevés áll a 
kutatás rendelkezésére (főként töredékességük mi
att) . A Tiszalúcon feltárt vázakból is mindössze 5 
volt alkalmas az elhunytak nemének és életkorá
nak a meghatározására (ZOFFMANN 1 996) . 

Az ismert korú és nemű elhunytak mellett ta
lált lelet előfordulások vizsgálata azt mutatja, hogy 
az edénymellékletek mindkét nemnél, minden 
korosztályban előfordultak ( 1 .  táblázat) . Ezek kö
zött egy tartozott a jobban felszerelt temetkezések 
közé. Munkaeszközt egy férfiú és egy kisgyermek 
sírjában találtunk ( 1 .  táblázat) , mindketten ugyan
csak a jobban ellátott halottak közé tartoztak, 
mint ahogy az általános a kőben szegény Alföldön. 
Az ékszermellékletes (nyakláncos, amulettes) ti
szalúci elhunytak temetkezéseiből arra lehetett kö
vetkeztetni, hogy életkortól, nemtől függetlenül 

Grabern dieser Siedlung, sondern auch in <lenen der 
ganzen Tiefebene als Unikum.s Schmucksachen (Hals
kette, Anhanger) wurden in sechs Grabern gefunden. Die 
Halsketten bestanden mindestens aus zweierlei Rohma
terialien, regelmafüg aus Spondylus und einem besonders 
schönen oder seltenen Material (Marmor, Kalkstein) . 
Zwischen die Perlen einer der Halsketten wurde ein trop
fenförmiger Beinschmuck gefadelt (Abb. 9) . Drei An
hanger wurden aus gebrochenen Spondylus-Armbandern 
gemacht, gegenwartig gelten sie als Einzelstücke im 
TheiGgebiet (Abb. 7. 1-3 ) .  Auch Steinklumpen kamen 
als Grabfunden vor, aber über ihre Bedeutung wissen wir 
nichts. Es ist vorstellbar, daG auch diese - wie die Ocker
stücke - den begünstigt behandelten Toten beigegeben 
wurden. 

Die Grabfunde waren ganz gewiG nicht von gleichem 
Wert. Der Unterschied offenbart sich in der Seltenheit, 
Herstellungsweise, Dauerhaftigkeit, oder Schönheit der 
Funde. Nach zahlreichen Meinungen können solche Fun
de die Lage und Rolle der Verstorbenen innerhalb der 
Gemeinschaft widerspiegeln. Die Funde sind teils gemeine, 
alltaglich benutzte, örtlich hergestellte Gegenstande, die 
allen Menschen zuganglich waren, andererseits wurden sie 
aber aus schwer anschaffbaren Rohstoffen, so aus Stache
lauster, die vom Küstengebiet des Ágaischen (eventuell 
des Adriatischen) Meeres stammt, oder aus Marmor, der 
auf dem Balkan angeschafft wurde. Diese Gegenstande 
galten als sehr dekorative und teure „Prestigeschmuck
sachen" im Mittelneolithikum des oberen TheiGgebietes. 

Die Stückzahl, Art und Zusammensetzung der Grab
funde waren verschieden. Am haufigsten wurden ein oder 
zwei, am seltesten fünf (dreierlei) Funde beigegeben. Die 
meisten im oberen TheiGgebiet erschlossenen, auch 
Funde enthaltenden Bestattungen sind ahnlich. Eine 
Vielfalt der Grabfunde ist in der Wirklichkeit für die 
Bestattungen der ALBK nicht kennzeichnend. 

Besonders wegen ihrer Bruchstückhaftigkeit wurden 
sehr wenige Skelette der ALBK-Graber im oberen TheiG
gebiet anthropologisch bestimmt. Auch von den in Tisza
lúc freigelegten Skeletten waren nur fünf zur Geschlechts
und Altersbestimmung geeignet (ZOFFMANN 1996) . 

Nach der Untersuchung der an Versorbenen bekann
sten Alters und Geschlechtes gefundenen Funde kann 
man feststellen, daG Gefa.Ge sowohl Frauen als auch Man
nern in jedem Lebensalter beigegeben werden konnten 
(Tabelle 1 ) .  Werkzeuge wurden in einem Manner- und 
einem Kindergrab gefunden (Tabelle 1 ) ,  beide gehörten 
zu den reicher ausgestatteten Toten, wie das in der an 
Gestein armen Tiefebene charakteristisch ist. Die 
Schmuckbeigaben (Halsketten, Amulette) weisen in Ti
szalúc darauf hin, daB diese vom Lebensalter und Gesch
lecht unabhangig getragen wurden (Tabelle 1 ) .  Di e se 
Beobachtung bezieht sich im allgemeinen auch auf die 
anderen ALBK-Bestattungen der Tiefebene: Schmuck-
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viselték azokat ( 1 .  táblázat) . Ez a megfigyelés álta
lában vonatkozik az alföldi vonaldíszes temetkezé
sekre is: az ékszermellékletek férfiak - nők - gyer
mekek sírjaiban egyaránt előfordultak. 

A különféle lelettípusok mennyiségi és minő
ségi előfordulásából megállapíthattuk, hogy sem 
itt, sem másutt a Tisza-vidéken, nemre vagy élet
korra jellemző melléklet adási szokások nem vol
tak. Az „alföldi vonaldíszes" sírleletek uniformizál
tak (unisex) voltak, legalább olyan mértékben, 
mint a temetkezési rítusaik.6 

Feltárásaink jelenlegi szakaszában természete
sen még nem megmondhatjuk meg, hogy voltak-e 
a tiszalúci telepen olyan sírok, amelyekbe ékszer, 
melléklet vagy egyéb gondoskodás nélkül kerültek 
a halottak. Valószínűnek tarthatjuk, hogy lehet
tek ilyenek is, ugyanis az alföldi vonaldíszes kultú
ra sírjainak majdnem a felét ilyen módon találták 
meg. Feltételezzük ,  hogy ezek az elhunytak a kö
zösségi hierarchia legalján helyezkedtek el (őket 
soroltuk az l .  fokozatba vagy csoportba) .7 Viszont 
azok az elhunytak, akikről már valamilyen formá
ban gondoskodtak, vagy szerényebb (középső új 
kőkori viszonylatban átlagosnak mondott) leletek
kel is rendelkeztek, a 2. fokozatba vagy csoportba 
sorolhatók. A tiszalúci és a Tisza-vidéki elteme
tettek többsége ilyen helyzetű lehetett .. Míg a 3. 
csoportba kerültek az átlagosnál több, vagy érté
kesebb és ritkább leletekkel rendelkező, „gazda
gabb" személyek. Feltételezésünk szerint Tiszalú
con 3 ilyen temetkezés volt, egy gyerek (6. kép) 
egy férfi és egy női sír (7-8 . kép) . Bár a sírok effaj 
ta „gazdagsága" nem feltűnő, sőt igen szerénynek 
mondható (különösen ha a későbbi korok össze
tettebb társadalmainak a temetkezéseivel hason
lítjuk össze) , de itt, a Kárpát-medencei korai föld
művelő közösségeiben a „presztízs ékszerek" (a 
meleg tengeri kagylóból készült nyakláncok, kar
perecek, korongok; a rézgyöngyök, mutatós ásvá
nyok) , az átlagnál valamivel tehetősebb, tekinté
lyesebb személyekre utalnak.8 A „gazdagabb" 
férfi-leletek esetében, gondolhatunk arra, hogy az 
ilyen sírokba közösségi vezetőket vagy esetleg csa
ládfőket temettek el. Ez a faj ta „gazdagság" a Ti
sza-vidéki temetkezésekben nőknél és gyermekek
nél is előfordult, esetükben pedig úgy véljük,  hogy 
ők a „gazdagabb" férfiak , közösségi vezetők (és 
családfők?) közvetlen hozzátartozói (gyermekei, 
feleségei) lehettek. Megfigyeléseink szerint az 
ilyen helyzetű „gazdagabb" személyek minden kö
zösségben (ill. faluban) kis számban ugyan, ám 
rendszeresen előfordultak. Ezeknek a luxuscik
keknek a kezdeti feltűnése még nem jelentett ré
tegzett társadalmi viszonyokat-;- csupán a korai 
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sachen kamen sowohl in Manner- und Frauengrabern als 
auch in Kinderbestattungen vor. 

Die Qualitat und Quantitat der Fundtypen deuten 
darauf hin, daB an Geschlecht oder Lebensalter gebun
dene Sitten, was die Beigaben betrifft, weder da noch 
anderswo im TheiBgebiet existierten. Die Grabfunde der 
ALBK sind uniformisiert (Unisex) , mindestens in dem 
MaBe als die Bestattungsriten.6 

Beim gegenwartigen Stand unserer Freilegungen wis
sen wir natürlich noch nicht, ob es in der Siedlung von 
Tiszalúc Graber gab, in denen die Toten ohne Schmuck
sachen, ohne andere Beigaben oder sonstige Fürsorge 
bestattet wurden. Es ist wahrscheinlich, daB auch solche 
gab, da beinahe die Halfte der Toten der ALBK ohne 
Beigaben vorkamen. Es ist anzunehmen, daB sich diese 
Verstorbenen ganz unten in der gemeinschaftlichen Hier
archie befanden (sie wurden von uns in die Stufe oder 
Gruppe 1 gereiht) .7 Die Verstorbenen aber, für die man 
irgendwie sorgte, oder die über bescheidene (im Mittelne
olithikum für allgemein zu haltende) Funde verfügten, 
können in die Stufe oder Gruppe 2 eingeordnet werden. 
Oie Mehrheit der in Tiszalúc und im TheiBgebiet Bestat
teten könnte von solcher gesellschaftlichen Stellung sein. 
Der Gruppe 3 wurden zugleich die „reicheren" Personen 
zugeordnet, die mehrere, oder wertvollere und seltener 
vorkommende Funde als der Durchschnitt hatten. Wir 
nehmen an, daB es in Tiszalúc drei Bestattungen solcher 
Art gab, cl. h. ein Kinder- (Abb. 6) , ein Manner- und ein 
Frauengrab (Abb. 7--8) . Oieser „Reichtum" ist zwar nicht 
auffallend, es kann sogar für bescheiden gehalten werden 
(besonders im Verg-leich zu den Bestattungen komplexer
er Gesellschaften der spateren Epochen) , aber die „Pres
tigeschmucksachen" (aus Meeresmuschel gemachte Hals
ketten, Armbander, Scheiben; Kupferperlen; ansehnliche 
Mineralien) weisen hier, in den Ackerbau treibenden 
Gemeinschaften des Karpatenbeckens auf etwas wohlha
bendere, angesehenere Personen als der Durchschnitt 
hin.8 lm Fali der Beigaben „reicher" Mannergraber denkt 
man daran, daB die Führer der Gemeinschaft, oder die 
Familienhaupter in diesen Grabern begraben wurden. 
Oieser „Reichtum" tauchte im oberen TheiBgebiet in den 
Frauen- und Kindergrabern ebenfalls auf. Wir sind der 
Meinung, daB sie die unmittelbaren Familienmitglieder 
(Kinder und Frauen) der „reicher" Manner, der Gemein
schaftsführer (und Familienhaupter?)  gewesen sein könn
ten. Unserer Beobachtungen nach kommen die „reichen" 
Personen solcher Stellung in jeder Gemeinschaft (bzw. in 
jedem Dorf) zwar in kleiner Zahl, aber regelmafüg vor. 
Das anfangliche Auftauchen der erwahnten Luxusartikel 
weist noch auf keine geschichteten gesellschaftlichen, 
sondern nur auf die egalitaren Verhaltnisse der frühen, 
Ackerbau und Tierzucht treibenden Gemeinschaften hin. 

Die Freilegung der mittelneolithischen Siedlung und 
der uraber in Tiszalűc, bzw. die Bearbeitung der Funde 



földművelő és állattenyésztő közösségekre jellem
ző egalitárius viszonyokat. 

Tiszalúcon a középső újkőkori település és 
temetkezés feltárása, valamint a leletanyag feldol
gozása még folyamatban van. Természetesen a 
fentebb megfogalmazott véleményt ennek alapján 
lehet kiegészíteni vagy módosítani. A telep fon
tossága azonban már most sem kétséges. 

Midőn a Felső-Tisza vidéki területeken a Kr. e. 
6. évezred közepe táján, kezdetét vette az újkő-kori 
„ forradalom", az itt élő lakosság hagyományos (ha
lászó, vadászó, gyűjtögető) életmódját a fejlettebb, 
háziasításra alapozott élelemtermelés. váltotta fel . 
Ennek a „másodlagos neolitizációnak" nevezett fo
lyamatnak volt köszönhető az, hogy e régióban is 
megjelentek a letelepedett, falvakban élő paraszti 
gazdálkodással (növénytermesztéssel és állattartás
sal) foglalkozó közösségek. Lakóik a környező - de 
főként a déli - területek legfontosabb újkőkori vív
mányát, a domesztikációt megismerve, fejlődőké
pes gazdálkodást és kultúrát hoztak létre. A magyar 
kutatás e - az Alföldi Vonaldíszes Kerámia Kultú
rájának nevezett - közösségeket főként a kerámia 
hagyatékuk alapján ismerhette meg. Csupán az el
múlt évek feltárásai révén adódott arra lehetősé
günk, hogy a hagyományos tipokronológiai elemzé
seket túllépve, kísérletet tegyünk a Tisza-vidéket 
benépesítő, „alföldi vonaldíszes" közösségek élet
módjának, vallási életének, temetkezési szokásai
nak - nem utolsó sorban pedig -, társadalmi viszo
nyainak a rekonstruálására.9 

ÜRAVECZ HARGITA 
Magyar Nemzeti Múzeum 

1088 Budapest 
Múzeum krt. 14-16.  

sind noch im Gang. Die oben formulierte Meinung kann 
natürlich dementsprechend erganzt oder modifiziert wer
den. Die Wichtigkeit der Siedlung ist aber bereits zweifel
los. 

Als die neolithische „Revolution" im oberen Theil3ge
biet um die Mitte des 6. Jahrtausends v. Chr. begann, 
wurde die traditionelle Lebensweise der hiesigen Bevöl
kerung (Fischerei, Jagd, Sammeln) , von der auf den Kul
turpflanzen und domestizierten Tieren ful3enden höher 
entwickelten Nahrungsmittelproduktion abgelöst. Diesem 
sekundare Neolithisierung genannten Vorgang ist es zu 
danken, dal3 die angesiedelten, in Dörfern gelebten, 
Pflanzenbau und Tierzucht treibenden Bauerngemein
schaften erscheinen konnten. Nachdem die Einwohner 
die Domestikation, also die wichtigste Errungenschaft der 
umliegenden, aber hauptsachlich der südlichen Gebiete 
kennengelernt hatten, brachten sie eine entwicklungs
fühige Wirtschaft und Kultur zustande. Oie ungarische 
Forschung lernte diese, unter dem Namen Alföld-Linien
bandkeramikkultur zusammengefaBten Gemeinschaften 
in erster Linie anhand ihres Keramiknachlasses kennen. 
Nur die Freilegungen der letzten Jahre machten uns 
möglich, die traditionellen typochronologischen Analysen 
überschreitend zu versuchen, die Lebensweise, das reli
giöse Leben, die Bestattungsbrauche und nicht zuletzt die 
gesellschaftlichen Verhaltnisse der das Theil3gebiet bevöl
kerten ALBK-Gemeinschaften zu rekonstruieren.9 

HARGITA ÜRA VECZ 
Magyar Nemzeti Múzeum 

H-1088 Budapest 
Múzeum krt. 1 4-16.  
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Jegyzetek: 

1 A 3 rövidebb ásatási szezon alatt az összes feltárt terü
let nagysága elérte az 1 200 m'-t. 
A jelenlegi összesítő térkép közlését nem tartjuk még 
szükségesnek, mivel a rajta lévő objektumok értelme
zése körülményes lenne. 

3 A Tisza-vidéki középső neolitikus „vonaldíszes" te
metkezésekre vonatkozó statisztikai táblázatokat a 
szerző a Patay Pál tiszteletére írott emlékkönyv cikké
ből idézi. A kézirat megjelenése folyamatban van. 
Az AVK-ás mellékletek vizsgálata során úgy találtuk, 
hogy kerámia a mellékletes sírok 54%-ban fordult elő. 

5 A sírok mindössze 6%-a tartalmazott valamilyen kő
szerszámot. 

6 Általában néhány alaptípus előfordulása volt a jellem
ző a Tisza-vidéki temetkezésekre, főként a kerámiáé 
és az ékszereké (nyakláncoké, karpereceké, korongo
ké) . 
Az eddig közölt 2 1 1  temetkezésből ( 26%-os ismeret
lenség mellett) 44% volt melléklet nélküli. 

8 A „gazdagabbnak" számító Tisza-vidéki középső újkő
kori sírokban a Spondylus-kagylóból készült nagyobb 
méretű ékszerek (övdíszek, karperecek, henger, 1 ,5-3 
cm nagyságú gyöngyök) , márvánnyal, vagy más kü-

. lönleges szépségű kövekkel, ritka ásványokkal (nyers
rézzel, gagáttal) kombinált nyakláncokon fordultak 
elő, gyakran olyan jelenségek kíséretében, mint pl. a 
testfestés vagy az ételáldozat. 

9 Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a 
MNM részéről támogatást nyújtottak a kutatásaink
hoz. 

I rodalom • Literatur:  

Anmerkungen:  

1 Die Gröíle der wahrend drei kurzer Ausgrabungskampagnen 
freigelegten Flache betrug 1 200 m'. 
Die Veröffentlichung des gegenwartigen Gesamtplanes halten 
wir noch nicht für nötig, da die Deutung der Objekte kom
pliziert ware. 
Die statistischen Tabellen zur mittelneolithischen ALBK
Bestattungen im oberen Theiílgebiet werden aus der Studie 
der Verfasserin zitiert, die im Festschrift zur Ehre von Pál 
Patay erscheinen wird. Die Veröffentlichung des Manu
skriptes ist im Gang. 

4 lm Laufe der Untersuchung der ALBK-Beigaben fanden wir, 
daíl 5 4% der Graber mit Funden Keramikbeigaben enthielten. 

5 Nur 6% der Graber enthielten irgendein Steingerat. 
6 lm allgemeinen war das Vorkommen einiger Grundtypen für 

die Bestattungen des oberen Theiílgebietes kennzeichnend, 
so das der Keramik und der Schmucksachen (Halsketten, 
Armbander, Scheiben) .  
44% der bis dahin veröffentlichten 2 1 1  Bestattungen waren 
beigabenlos (neben einer 26 prozentigen Unbekanntheit) . 

8 ln den als „reich" geltenden mittelneolithischen Grabern des 
Mitteltheiílgebietes kamen die aus Spondylus gemachten 
groílen Schmucksachen (Gürtelzierden, Armbander, zylind
rische, 1 ,5-3 cm lange Perlen) , und die mit Marmor oder 
anderen Steinen besonderer Schönheit, bzw. mit selten vor
kommenden Mineralien (Rohkupfer, Gagat) kombinierten 
Halsketten oft in Begleitung solcher Erscheinungen wie z. B. 
die Körperbemalung oder das Speiseopfer zum Vorschein. 

9 Wir sind allen Kollegen im Ungarischen Nationalmuseum zu 
Dank verpflichtet, die uns bei den Forschungen Hilfe leis
teten. 
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1:1- 1 5  
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B- 1 6  
(maradvány) 

B- 1 7  
(maradvány) 

A halott helye Ta1olasa Fekvesmodja A mellekletek Osszes lelete fletkora Neme (fajta) 
Hulladékgödörben EK-UNy l:lal oldalán kuporított l db helyi készítésű agyagedény 2 Felnőtt Ismeretlen 

(térdnél), 72 db márvány és egyéb kő 
nyaklánc (homlok és könyök tájékon) 

Ovális sírgödörben EK-DNy Jobb oldalán kuporított l:lolygotás miatt nem ismert rei nőtt Ismeretlen 

Ismeretlen EK-lJNy l:lal oldalán kuporított 'L db helyi készítésű agyagedény 
(koponya és mellkas tájékán) 

l Maturus-senium Nő 
(40-48 év körüli) 

Hulladékgödörben Ismeretlen l:lal oldalán kuporított Ismeretlen Ismeretlen t-ért1 
(valószínű felnőtt) 

Ovális sírgödörben UK.-ENy l:lal oldalán kuporított Nyakláncból származó 7 db mészkő 'L Maturus Férfi 
gyöngy, az arcnál helyi készítésű (40-49 év körüli) 

agyagedény 
Valószínű ovális UK-ENy Bal oldalán kuporított Törött kőszerszám töredéke (térdnél), 2 lntans 1 Ismeretlen 

sírgödörben 36 db mészkő gyöngy (mellkason) 2-4 év körüli 
gyermek 

Valószínű (ovális) EK-UNy l:lal oldalán kuporított Bolygatás miatt ismeretlen lnfons 1 Ismeretlen 
sírgödörben ? 2-3 év körüli 

i:iyermek 
Hulladék gödörben Ismeretlen Ismeretlen l db helyi készítésű agyagedény 1 (�) lnfons 1 

Ovális sírgödörben UK-ENy Bal oldali kuporítás l db obszidián penge (mellkas alatt), 
67 db csont, mészkő, márvány 

3 Maturus t-érti 
42-47 év közötti 

gyöngrűzér maradvány (mellkason) 3 
d Spondylus-kagyló csüngő 

Valószínű ovális Uk-ENy l:lal oldali kuporítás 'L db helyi készítésű agyagedény j Fiatalkorú Nő (vizsgálat alatt) 
sírgödörben (hasnál), 5 1  db Spondylus-kagyló, 

márvány és mészkő gföngriök, csepp 
alakú csüngődíssze (me lkason), 

kőrögök (hátnál) 
Hulladékgödörben Ismeretlen Ismeretlen Bolygatott Csecsemő 

Hulladékgödörben Ismeretlen Ismeretlen l:lolygatott rei nőtt Töredékessége 
miatt nem 

vizsgálható 
Hulladékgödörben Ismeretlen Ismeretlen Bolygatott rei nőtt Ismeretlen 

1 .  táblázat. Tiszalúci-Sarkad-i temetkezések összefogla lása a rítusok, az é letkorok és nemek változásai  alapján 
Tabelle 1 .  Zusammenfossende Tabel le der Bestattungen von Tisza lúc-Sarkad aufgrund des Rítus, Lebensalters und der Geschlechter 



Tisza l úc 

Sa rkad 

l .  kép. Tisza lúc-Sarkad lelőhely Patay Pál nyomán. A befeketített terület a rézkori lelőhelyet jelzi , 
ettől ÉNy-ra kerültek elő az ú jkőkori telep maradványai 

Abb. l .  Der Fundort Tisza lúc-Sarkad, nQch Pál  Patay. Der schwarze F leck bezeichnet den kupferzeit l ichen Fundplatz, 
die neol i th ischen Sied lungsreste kamen davon nordwestl ich var 
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2 .  kép. Tisza l úc-Sarkad .  Válogatós Patay Pál á ltal feltárt ú j kőkor teleprész kerómiaanyagóból 
Abb. 2 .  Tisza lúc-Sa rkad. Auswah l  aus dem Keromikmateria l  des von Pá l Patay freigelegten S ied lungstei les 
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3. kép. Tisza lúc-Sa rkad .  Válogatós a település korai (k ia laku lásának),  időszakára jel lemző edénytöredékeiből 
Abb. 3. Tisza l úc-Sarkad .  Auswah l  aus den Keramikbruchstücken der frühen Phase (Entfa ltungsphase) der Sied l ung 
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4 .  kép. Tisza lúc-Sarkad.  Válogatás a telep korai időszakára jel lemző edénytöredékeiből 
Abb. 4. Tisza lúc-Sarkad .  Auswahl  aus den Keramikbruchstücken der frühen Phase der Sied lung 

5 .  kép .  Tisza lúc-Sarkad .  Edényből származó 11arcos" töredék 
Abb. 5. Tisza lúc-Sarkad. Bruchstück e ines Gesichtgefö5es 
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6 .  kép. Tisza lúc-Sarkad .  Az AVK-ás temetkezéseknél va lam ivel „gazdagabban" felszerelt 2-4 év körü l i  gyermek sírja 
Abb. 6. Tisza lúc-Sarkad .  Das Grab e ines 2-4 j öhrigen Kindes, das e in wenig „reicher" ausgestattet 

war a ls  die durchschn ittl ichen Beslallungen der ALBK 
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7. kép. Tiszalúc-Sarkad. Az átlagosnál valamivel „gazdagabb" 42-4 7 év körü l i  férfi sírja 
Abb. 7.  Tisza l úc-Sarkad .  Das Grob eines 42-4 7 Jahre a lten, ein wenig „reicher" ausgestatteten Ma nnes 
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8. kép. Tisza lúc-Sarkad.  Fiata lkorú, az átlagosnál valamivel „gazdagabb" nő síria 
Abb. 8 .  Tiszalúc-Sarkad. Das Grab e iner ein wenig „reicher" ausgestotteter Jugend l ichen 

9 .  kép. Részlet az e lhunyt mel let ta lá l t  l eletekbő l :  nyak lánc és festékes edényke 
Abb. 9. E in ige Grabbeigaben :  Ha lskette und ein klei nes Geföl3 mit Farbe 
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