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Törőcsik István

A NÉGySZÁLLÁSI I. SZÁMÚ JÁSZ TEMETŐ PROBLEMATIKÁJA

Minden műveltebb, kicsit is lokálpatrióta jászsági tudja, hogy a jászok a kunokkal együtt, a 
tatárjárás után költöztek be a Kárpát-medencébe, és a régészeti adatok szerint a 13. század 
második felében már meg is telepedtek a mai Jászságban. Én is így tanultam Jászapátin, ahol 
gyerekkoromat töltöttem. Györffy Györgynek a fenti megállapítást vitató, okleveles adatok 
sorára épülő véleményével csak az egyetemi tanulmányaim során találkoztam. Nem igazán 
értettem, hogy a jász betelepülés időpontját illetően hogyan tudott ennyire más eredményre 
jutni két – elvileg közeli rokon – tudományterület jeles képviselője: Györffy, illetve Selmeczi 
László. 2013 őszén aztán magam is belecsöppentem a „jász-kutatásba”. Pethő László felkért, 
hogy az általa szerkesztett Jászberény történetébe írjak a jászok megtelepedéséről. Felkérését 
igyekeztem visszautasítani. A munkában való részvételt csak azt követően vállaltam el, hogy 
a főszerkesztő értésemre adta: ragaszkodik ahhoz, hogy a korai jászokról egy „homo novus” 
írjon, feloldva a fenti történész-régész ellentmondást, melyet Tóth Péter nem sokkal koráb-
ban megjelent tanulmánykötete1 csak tovább erősített. Kritikai észrevételeimre – melyben a 
szöveg lektorálását végző Fodor István nem talált érdemi kivetnivalót2 – az érintett Selmeczi 
László több fórumon is reagált. Érveit igyekeztem megfontolni, észrevettem egyes hibás kö-
vetkeztetéseimet is. Továbbra is meg vagyok azonban győződve arról, hogy a négyszállási I. 
számú jász temető nem bizonyítja a jászok és kunok egyidejű – 13. századi – beköltözését. 

A mai Jászdózsa mellett egykor fennállt Négyszállás első említése 1391-ből való. A 
Tarna folyó mellett épült falu két évszázadon keresztül folyamatosan lakott, a tizenöt éves 
háború alatt azonban a legtöbb jászsági településhez hasonlóan elnéptelenedett, és nem tele-
pült újjá. Selmeczi László kutatásai szerint első temploma a falu keleti szélén volt, ezt még 
a jászok előtt, a 11. században építhették, majd a tatárjárás idején elpusztult épület helyére 
egy nagyobb templomot építettek a 13. század második felében a megtelepedő jászok, akik 
halottaikat is a templom köré temették; ez lett a II. számú jász temető. Ugyanakkor a tele-
pülés nyugati szélén is épült egy templom a 15. században, méghozzá egy jóval korábban 
megnyitott temető közepén, ez az I. számú jász temető.3 

Közzétéve ez utóbbi leletanyaga van. Az I. számú temetőben 1980 és 83 között 454 sírt tárt 
fel Selmeczi László, azonosítva a középkori jászok tárgyi hagyatékát. A legkorábbi temetkezé-
seket a 13. század második felére „talán középső harmadára” keltezte. Datálása alapját a 64., 
illetve 86. sír képezi, amelyekben III. Béla (1172–1196) átlyukasztott, másodlagosan felhasz-
nált bronzpénzei kerültek elő (1. kép 21.; 2. kép 59.). 

Szintén a viselet részeként használt III. Béla érem a nagykunsági Orgondaszentmiklós 
középkori temetőjének 59. sírjából került elő, olyan üvegtükrökkel, melyek a kun leletanyag 
legarchaikusabb csoportjához tartoznak. A tatárjárás utáni évtizedekből származó kun temet-
kezés Selmeczi szerint a négyszállási párhuzamokat is keltezi.4 Emellett további sírokban is 
1 Tóth 2013.
2 Fodor tanár úr munkáját ezúton is köszönöm!
3 Selmeczi 1992, 12–15.
4 Selmeczi 1992, 15.
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feltételez 13. századi tárgyakat; megemlítve a 161. sír kijevi típusú mellkeresztjét (3. kép 
64.), valamint a 180. sír liliomos díszítésű pecsétgyűrűjét (4. kép 51.)5, újabb tanulmányában 
pedig 13. századi párhuzamokat sorakoztat az 52. és 78. sír fekvő nyolcas alakú (5. kép 6.; 6. 
kép 32.), illetve a 70. sír téglalap alakú, hosszanti oldalain karéjos csatjához (7. kép 45.).6 A 
régészeti leletanyag tehát szerinte egyértelműen a kunokkal együtt történő beköltözést bizo-
nyítja, ezzel szemben „a megmaradt okleveles anyagra támaszkodva bármiféle kizárólagos 
érvényű történeti konstrukció fölvázolása ingoványos talajra épül”.

Az bizonyos, hogy a négyszállási jászokhoz két olyan pénz került, mely a feltételezett 
magyarországi beköltözésükkor már legalább fél évszázada nem volt forgalomban. Ugyan-
akkor a 13. század második felében kibocsátott pénzek sem halotti obulusként, sem ruhadísz-
ként nem kerültek elő az I. számú temetőből. Ez persze önmagában nem bizonyít semmit. Nem 
valószínű, hogy III. Béla pénzeit a jászok a moldvai hazából hozták, inkább már itt, Magyar-
országon jutottak hozzá. Mivel a pénzek forgalomban nem lehettek, minden bizonnyal találták 
– nyilván a tatárok által elpusztított falvak, házak környékén. Mi sem lenne természetesebb, 
minthogy erre e tatárjárás utáni években, évtizedekben került sor, amikor az üszkös romok 
és az ezeket elborító növényzet még jól mutatták a korábbi emberi lakóhelyeket. A megtalált 
pénzek 13. századi felhasználása tehát logikus feltételezés volt Selmeczi László részéről, annál 
is inkább, mivel a 86. sír érméje egy kaukázusi párhuzamokat mutató archaikus ruhadarab; 
a fejkendő díszítéseként került eltemetésre.7 A temető szerkezetének, illetve az említett sírok 
relációjának vizsgálata során azonban komoly kétségek merülnek fel a keltezést illetően.

Mivel a felsorolt „13. századi” tárgyak a temető déli részén kerültek elő, feltételezhetnénk, 
hogy a megtelepedő jász közösség első halottait az alacsony domb déli oldalán temeti el, és ez 
a temető legkorábbi sírcsoportja. A legfőbb probléma az, hogy a III. Béla pénzét tartalmazó 64. 
és 86. sír között mindössze 5 m távolság volt, közöttük azonban ott volt a 71. sír, melynek kopo-
nyáján Mária királynő (1382–1385) denárja volt elhelyezve (8-9. kép; 10. kép 2.). Lehetséges, 
hogy egymástól 2-3 méterre elhelyezkedő sírok között 100-150 év időbeli távolság legyen? 
Jelen esetben nem igazán. A sírcsoport családi temetkezésekből áll össze, két-három generáció 
maradványaiból, melyek közül az említett sírokban bizonyosan az adott család legfiatalabb 
tagja, gyermeke nyugodott. Ugyanakkor a 86. sír fejkendőjének volt egy B majuszkulával dí-
szített verete is, mely a klasszikus gótika korára, közelebbről a 14-15. századra utal (2. kép 66.), 
miként a 64. sírtól kb. 2 m-re északra elhelyezkedő 1. sír stilizált M betűt ábrázoló korongja is 
(11. kép 7.). Utóbbi ráadásul egy gyűrű pecsétlapja, a töredékes tárgy mögött pedig hosszabb 
idejű használatot célszerű feltételeznünk. B betűt ábrázoló gyűrű egyébként már Komáromy 
József 1936-os feltárásának 2. (női) sírjából is előkerült (12. kép). Itt a koponya felső fogsorán 
Mária királyné ezüstdénárját találták, a mellette lévő férfi sír (3. sír) medencéjében viszont egy 
„kettős, összetett elliptikus alakú ezüst csat” volt, mely tárgytípus Selmeczi László szerint 
szintén a 13. századra keltezhető.8 A szorosan egymás mellett előkerült férfi és női sír össze-
tartozása nem lehet kétséges, az viszont kevéssé valószínű, hogy a házaspár női tagját bő egy 
évszázaddal később temették volna el férjénél. Mivel a 14. század végi pénz kibocsátása előtt 
nyilvánvalóan nem kerülhetett földbe (pontosabban túlvilági révpénzként a halott szájába), 
a fekvő nyolcas alakú csatokat tehát nem csupán a tatárjárás utáni évtizedekben, de a 14. 
5 Selmeczi 1992, 94.
6 Selmeczi 2006, 574–575.
7 Selmeczi 1992, 84–85.
8 Selmeczi 1992, 16.
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század végén is használták. Az erősen sérült, majd javított kijevi típusú mellkereszt (3. kép 
64.) ugyanígy a temető használatának bármely időszakában földbe kerülhetett. Példa erre a 
közelmúltban publikált dabasi középkori temető Luxemburgi Zsigmond denárjával keltezett 
56. sírja, melyben egy erősen sérült Árpád-kori corpust találtak.9 Nem lehet 13. századi a 180. 
sír sem, hiszen – Gedai István meghatározása szerint – ebben is volt egy töredékes Mária-denár 
(4. kép 56.).10 Végezetül fel kell tennünk a kérdést: hogyan lehet, hogy a hosszanti oldalain 
félkörívvel tagolt csatot tartalmazó (7. kép 45.), ezért a temető „korai” temetkezései között 
számon tartott 70. sír a temető déli szélén, a temetőároktól alig 4 méterre került elő.

Egyetlen következtetésünk a fentiek alapján csak az lehet, hogy a négyszállási I. számú jász 
temető „korai” sírjai nem koraiak. Ha feltételezzük, hogy Mária királynő pénzeit a kibocsá-
tást követő egy-két éven belül teszik sírokba, a két-háromgenerációs családok első halottainak 
elhantolására akkor sem kerülhetett sor a 14. század közepénél korábban. Ezt a feltételezést 
látszik alátámasztani a temető nagysága is. A Selmeczi László által készített összesítő rajzot ta-
nulmányozva arra következtethetünk, hogy a korábban elpusztított, illetve fel nem tárt sírokkal 
együtt is maximum ezer körüli temetkezés lehetett a területen. Ez két évszázadra elosztva nem 
sok, főként, ha figyelembe vesszük azt, hogy a mérhető vázhosszok alapján a felnőtt temetke-
zések aránya alig haladja meg a 30 százalékot. A négyszállásiak Apátiszállás és Szentandrás 
pusztája irányában adatolható terjeszkedése csak akkor nyer értelmet, ha feltételezzük, hogy 
egyidejűleg legalább 200 fős közösség élt a településen. 

A Jászberény történetében megírt véleményemben a 14. századra tettem a temető közepén 
egykor fennállt gótikus templom építését is, a szentély középtengelyében feltárt 41. sírt vala-
miféle „kegyúri” temetkezésnek gondolva.11 Selmeczi László azonban felhívta a figyelmemet 
arra, hogy ennek tájolása sem igazodik a templomhoz, annál tehát ez is korábbi lehet. Érve-
lését el kell fogadnom, fenntartva azt a meggyőződésemet, hogy a Nagy Lajos szerecsenfejes 
denáraival keltezhető sír nem véletlenül került a szentély közepére; a holtában is tisztelt sze-
mély, illetve felesége sírját (40. sír) gondosan „körülépítették” a templom apszisával. Mivel 
egyetlen sír sem igazodik a templom tájolásához, egyetértek a feltáró véleményével, hogy a 
templomot a már felhagyott temető közepén építették fel a 15. század középső harmadában. 
Ezt követően a jász közösség is a II. számú temetőt kezdi használni, mivel 16. századi pénzek 
már csak itt kerültek elő.12 Az első temető használatának időintervalluma ennek megfelelően 
csupán egyetlen évszázad. 

Nem lehet azonban, hogy a 13. századi jászok is a II. számú temetőt használták? A teme-
tő anyaga ugyan nagyrészt közöletlen, de a Selmeczi László által ismertetett, és jászokhoz 
kapcsolt tárgyak (fonatos öv, levél alakú akasztós csat) párhuzamai zömmel kunnak tartható 
sírokból kerültek elő, míg a bizonyosan jász I. számú temetőből – a kerek csatokat kivéve – 
ezek nem ismertek. „Ilyenformán ezeknek a síroknak a halottai esetleg lehetnének kunok 
is. Sajnos a régészeti leletanyagra e tekintetben etnikai megkülönböztetést nem lehet alkal-
mazni.” Ekként vélekedett Selmeczi a korai jász leletanyag újabb összefoglalásában, végül 
mégis amellett foglalt állást, hogy mivel mindkét temetőben előfordultak a jásznak tartható 
kérdőjel alakú fülbevalók, mindkettő korai sírjai csak jászok lehetnek.13 Csakhogy az I. szá-
9 Rácz 2014, 114.
10 Selmeczi 1992, 42.
11 Törőcsik 2014, 48.
12 Selmeczi 1992, 15.
13 Selmeczi 2006, 573; 582.
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mú temetőben 12 darab kérdőjel alakú fülbevaló volt (pl. 4. kép 38.), a II. temetőben azon-
ban csak 2. Egyértelmű, hogy utóbbi esetben már a tárgytípus eltűnéséről beszélhetünk. A 
II. temető két temetkezése a már katolizált, fokozatosan asszimilálódó 15. századi jászokhoz 
kapcsolható.

Feltevésünk a fentiek alapján az lehet, hogy a tatárjárás után a plébániatemplomot újjáé-
pítő közösség zömét a túlélők jelenthették. Valószínű, hogy a későbbi évtizedekben beván-
dorlás útján is gyarapodott a lakosság, ekkor szórványosan kunok és/vagy erős kun hatás 
alatt álló magyarok is beköltöztek. A jász/filiszteus „tömegek” azonban csak a 14. század 
közepén telepednek meg. A jászok és az „őslakosok” kezdetben elkülönülnek egymástól, 
mind evilági, mind túlvilági életükben. Az a tény, hogy a beköltöző iráni népességnek a 
Jászságban nem maradt értékelhető helynévi emléke ugyanakkor arra mutat, hogy a jászok 
átvették az itt használt elnevezéseket. A keleti kereszténységet elhagyó, és nyelvileg is asz-
szimilálódó jászok a 15. század második felétől az őslakos katolikus lakosság folyamatosan 
használt plébániatemploma köré kezdtek temetkezni, de a korábbi temető közepén is temp-
lomot építettek, melyben a keresztény, de nem katolikus ősök lelki üdvéért ajánlott alkalmi 
szertartásokat végezhettek.

Négyszállás korábbi kutatói – Pórteleki (Prückler) József, illetve Komáromy József – az 
I. számú temető anyagában magyar tárgyi kultúrát láttak. Selmeczi László elévülhetetlen 
érdeme a magyarországi jászok hagyatékának tervszerű kutatása, azonosítása, illetve egyes 
tárgytípusok keleti kapcsolatainak kimutatása. Nagy jelentőségű – de talán maga számára 
sem kellőképpen értékelt – ama felismerése is, hogy az Árpád-kori Hajóhalom, a középkori 
Jászdózsa temploma, illetve temetője egyaránt a Kápolnahalmon volt.14 A lezajlott névváltás 
oka azonban nem egyszerűen egy jász expanzió. Az a tény, hogy Heves megye egyik jelen-
tős, vásártartási joggal rendelkező mezővárosának neve nyomtalanul elenyészik, nem hason-
lítható össze Apáti földjének elszántásával, illetve Szentandrás puszta jogtalan használatával. 
Hajóhalom pusztulása ugyanakkor nem írható a jászok rovására, annak oka inkább az utolsó 
említése (1345) után négy évvel Magyarországon is tomboló pestisben keresendő, mely a 
városias településeket eleve súlyosabban érintette. Az először 1366-ban említett Árokmellé-
ki jászok csak kevéssel korábban kerülhettek a Gyöngyös-patak partjára, és valószínűleg az 
sem véletlen, hogy a légvonalban is legalább 40 km-re fekvő Pásztó, Tar és Hasznos határát 
használják. Nem lehetetlen, hogy az 1360-as években a tatárjárás óta gyérebben lakott és a 
pestis által tovább tizedelt Alsó-Tarna völgyben – a későbbi Jászságban – „vonták össze” a 
közeli területek (Nógrád vármegye és környéke) azon jász diaszpóráit, amelyek addig nem 
kerültek magánföldesúri függésbe. E telepítéssel kerülhetett Négyszállásra az I. számú jász 
temető közössége is.
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