
A jászberény-borsóhalmi rézkori temető
és lakótelep*

1952 őszén Jászberény borsóhalmi határrészén, Kiss László tanyájának közelé-
ben, a Kossuth Tsz földjén, traktorszántás alkalmával őskori sírokat bolygattak meg.
Bus János, a tsz akkori brigádvezetője jelentést tett a jászberényi múzeumnak, s
bemutatta az egyik sírból ép állapotban kiemelt cserépedényt.

A bejelentés alapján a lelőhelyen Csalog József, a múzeum akkori vezetője 1952.
október 5-én a jászberényi gimnázium diákjaiból alakult szakkör segítségével —
melynek magam is tagja voltam — próbaásatást, majd pedig 1953 júliusában lelet-
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A lelőhely terepvázlata

A cikkben bemutatásra és elemzésre kerülő
leletanyag a rézkornak ún. „boűrogkeresztúri
csoportjába" tartozik. E kifejezés a régészeti
Irodalomban egy népet jelöl, mely — a je-
lenlegi felfogás szerint — i. e. kb. 2300—2100
közt, tehát mintegy 4200 évvel ezelőtt lakta

a magyar Alföldnek elsősorban középső ré-
szét, így megyénk területét is. A borsóhalmi
leletek Szoinok megye őstörténete szempont-
jából elsőrendű fontosságúak. A cikk emel-
lett betekintést nyújt a régészeti feldolgozás
módszerébe is. (Szerk.)
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mentést végzett. E munkák során előkerült 17 többá-kevésbé ép, csjntvázas rézkori
sir. További 8 sírt, melyek a talaj legfelső 30 cm vastag rétegében feküdtek, a szán-
tás már annyira feldúlt, hogy fekvésük, tájolásuk már nem volt megállapítható,
mellékletükből csak törmelékek maradtak, s eredeti helyüket csak hozzávetőleges
pontossággal lehetett beilleszteni a temetőtérképbe. Ezek a sírok a dokumentáció
rendezésekor a 18.—25. számokat kapták.

Az előkerült régészeti anyag a jászberényi múzeumba, az embertani anyag az
MNM-TermészeUudományi Múzeum Embertani Tárába került. A tudományos közzé-
tételre máig nem került sor. Bár megyénk területén szép számmal folytak már kuta-
tások a rézkor vonatkozásában, melyekről publikációk is napvilágot láttak1, a jelen-
tős értékű borsóhalmi leletanyag ismerete a korszakról alkotott Ö3s;kép szempont-
jából nem nélkülözhető. Az alábbiakban tehát Csalog József hozzájárulásával, az
általa készített dokumentáció felhasználásával ismertetem a lalstsg/üttss régészeti
anyagát.

• * *

A lelőhely a terep szintjéből enyhén kiemelkedő, kicsiny magaslat egy kiszáradt
patakmeder, a Nyavalka partján. A sírok egy mintegy 170 m2 kiterjedésű foltban
helyezkedtek el, a kiemelkedés középső, legmagasabb részét szabadon hagyva, annak
inkább a patak felé néző déli lejtőjén. A szintkülönbség a legmagasabban fekvő 4.
és a legalsó 3. sír között mintegy 50 cm. A sírok meglehetősen sűrűn fekszenek.
A temető 170 négyzetméterére 25 sír esik, de a legsűrűbb középső részen 4—4,5 m'--re
jut egy-egy sír. Az elrendeződésben rendszer nem vehető ki.

A sírok és leleteik részletes bemutatása helyett — a terjedelem korlátolt volta
miatt — csak példaképpen adom három sír leírását:

2. sír. Erősen zsugorított, baloldalán fekvő,
valószínűleg női váz2. Tájn'ása Ny—K 249°. A
sir az altalaj szintjén feküdt, mélysége 42 cm.

2.5IR

barnás színűre égetett, simított bevonat bontja.
FA: 6.5 cm.

c. Az utóbbi mellett az alkarnál hodó
niakú edény. Peremén két kicsiny fül, melye-
ken a vízszintes átfúrást csak jelöltök. Az
edény hasán, a fülekkel ellentétes oHalakon
egy-egy tompa bütyök. Anyaga közepesen
iszapoll, kidolgozása durva, színe szürkésbarna.
M: 12,3 FA: 8 5 HA: 13,4 SzA: 11 cm. (I. t. 5.)

d. A váz háta mögött táí. Talorésze hiány-
zik, valószínűleg csöves volt. Vállán n?gy la-
pos, kúp alakú bütyök. Falvastagsága köze-
pes. A durva agyag falsznén barnára égeti
finomabb bevonat. SzÁ: 27,fi cm. (I. t. 4.)

3. sír. Közeposcn zsugorított, jobboldalon
fekvő váz, valószínűleg fiatal férfi. Tájolása

3.SIK

A sírgödör nem rajzolódott ki. Az eke által ne-
mileg már megbolygatott, de jó megtartású vaz
hossza a sírban mérve 160 cm. Mellékletei:

a. Az arc előtt tojásdad hasú, magasnyakú
csésze. Hasának alján négy alig kiemelkedő
bütyök. Fala vékony, a sovány agyagot szür-
kére égett vékony, finom bevonat borítja.
M::> 11 FA: 2,8 HA: 10 SzA: 8,6 cm. (I. t. 6.)

b. (/(ellette ún. tejesköcsög alakú edény. A
darabok összeállítása nem sikerült. A töredé-
kek szerint gömbölyded hasú, lágy profilú for-
ma, a peremnél elhelyezett fülekkel, a fülek
közt lefelé ívelő peremmel. A s,ovány agyagQt



híy—k 270°. Az altalaj szintjén, 38 cm mélyen
feküdt. A sfrgödör alakja nem volt megálla-
pítható. Az eke által megrongált, közepes meg-
tartású váz hossza 182 cm. Mellékletek:

a. Az arc előtt magasnyakú csésze. A nyak
alsó rcszén két fül. A perem rovátkolt. A kö-
zepesen iszapolt agyagon vastag bevonat, mely
a belsi felületen világos téglaszínűre, a kül-
sőn szürkére égett. A fenéknek és a has alsó
részének kivéte'ével az edény külső felületét
a nyers bevonatba karcolt díszítés borítja.
(1. ábra). A perem rovátkolt. Hiányos, erősen
kopott. M: 12,2 FA: 4,1 HA: H,9 SzA: 10,2 cm.
(I. t. !).)

b. Az előbbi mellett, a térdnél kihajló pe-
rcmű fazék. Hiányos. Hasának négy pontján
egy egy bütyök, metyek közül az egyik gomb-
szerű, a másik lapos kúp alakú (további kettő
a hiányzó részre esik). Közepes falvastagság,
j.özepasen iszapolt, szürkefoltos, téglaszínűre
égett agyag. Erősen kopott. M: 14,1 FA: 7,4
HA: 14 SzA: 17 cm. (I. t. 7.)

c. A lábfejeknél kisebb fazék (?), teljesen
rr állott állapotban.

d. A váz háta mögött virágcserép alakú
edény tele részénél kisebb töredéke. A rovát-
kolt perem egy ponton (nem kizárt, hogy ere-
detileg két ponton) felcsúcsosodik; a csúcs
külső oldalán és alatta a fal középmagar>sá-
gában egy-egy, a csúcs belső oldalin egy la-
pos bütyök. Vastagfalú, durva kidolgozású,
durva anyagú, világos téglaszínűre égett cse-
rép. M: 17,5 FA: kb 11,6 SzA: kb 18 cm. (I.
t. 3.)

o. A koponya alatt, a jobb kézfej csontjai
közt kőprnge. (Az ásatás óta elkallódott.)

f. A bordák közt, a medence közelében kő-
ből szilánkolt nyílcsúcs. (Az ásatás óta elkal-
lódott.)

g. A far mögött rakáson állatcsontok. (Az
ásatás óta elkallódtak.) A helyszíni fénykép-
felvétel szerint valószínűleg juh vagy kecske
csontjai.

4. sir. Zsugorított, baloldalon fekvő női váz.
Tájolása Ny—K 292°. 70 cm mélyen, 15 cm-rel
as aluiaj szintje alatt feküdt. A korábban
bolygatott talajban a sírgödör alakja nem volt
meghatározható. A jól konzervált váz hossza
159 cm. Mellékletek:

a. A has előtt, a bal könyéknél hordó alaKU
edény. Hasa fölött négy lapos bütyök. Sovány
agyag, vékony, finomabb, szürkefoltos, tégla-
színűre égett bevonattal. M: 10,9 FA: 11,4 HA:
6,6 SzA: 10,5 cm. (I. t. 11.)

b. Mellelte, a térdek felett tej^skörsög alaKU
idény. Lágy profilú forma, a peremei elhe-
lyezett fülekkel. Közepesen iszapolt agyag, a
felszín f/yeneen simított, barnáiszürkére égett.
M: 22 FA: 6.8 HA: 16 SzA: 9,2 cm. (í. t. 12.)

c. A hasnál, a jobb meden?c felett pattin-
tott, barna színű kovád irabk?. H: 1.3 cm.

d. A koponya alatt unió kagyló türeJóke.

(A táblákon bemul.itott egyéb anyag eredete
a következő: I. t. 1—3.: 1. sír. — I. t. 10.:
5. sír. — I. t. 13.: C sír. — I. t. 14.: 8. sír. —
I. t. 15.-II. t. 16.: 1\ sír. — II. t. 17.: 11. sir.
— II. t. 18—20. a—b- 13. sír. — II. t. 21—22.:
13. sír. — II. t. 23—11.: 14. sír. — II. t. 25.:
16. sir. — II. 26-27.: 17. sír. — II. t. 28.:
25. sir. — III. t. 2ü.. 32.: szórvány a temető-
ből. — i n . t. 42.: ,,b" gödör.)

A temető a 25 sírral kimerült. A temető területén és köri/ékén végzett feltárás
mintegy 325 m2-re terjedt ki, további sírok megléte tehát valószínűtlen.

1. ábra
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15.

I, tábla
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II, tábla,
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Az értékelésre térve összegezzük először azokat a tapasztalatokat, melyek a temet-
kezési rítusra vonatkoznak.

A sírok mélysége 30 és 60 cm között ingadozik. Csupán egy sír feküdt 70 cm
mélységben (4. sír). A 30 cm mélységű, vagy még ennél is sekélyebb sírokat az eke
megbolygatta. A mért adatok természetesen nem felelnek meg pontosan a sírok ere-
deti mélységének, számolnunk kell a dombocska kopásával, mégpedig különösen a
lejtősebb keleti és déli részen. Kilenc sír az altalaj szintjén feküdt, hatnak gödrét
az altalajba vájták, s csak egy váz feküdt a humuszban. Nem állítható, hogy a mé-
lyebb sírok lennének a gazdagabbak; úgy látszik, a mélységkülönbságek: esetlegesek.4

Sajnálatos, hogy a talaj kedvezőtlen minősége folytán a sírgödör alakját olyan-
kor sem sikerült megállapítani, amikor a váz az altalajba feküdt.

(Folyt, köv.)

Csalog Zsolt

JEGYZETEK:
1. Lásd: Patay P., Jászkunság, 1955. 40—41.
2. A nemek meghatározása a csontanyag alap-

ján a helyszínen történt.
3. A használt rövidítések: M = maeassÉí-

FA = fenékátmérő, HA = hasátmérp.
SzA = szájátmérő, H = hossz, Sz — szé-
lesség, V = vastagság.

4. Valószínűbbnek látszik, hogy a sírokban
megmaradt mellékletek nem fejezik ki pon-
tosan a sírok eredeti gazdagságát, szegény-
ségét. Ha korhadó mellékletek meglétének
lehetőségét is számításba vesszük, lehet-
séges, hogy mégis volt összefüggés a sírok
gazdagsága és mélysége közt.
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