
Régészeti kutatómunka Szolnok megyében

Az évszázad első évtizedeiben az Archaeologiai Értesítőt, a magyar régészeti
kutatás legfontosabb, 1869 óta működő folyóiratát még viszonylag széles olvasótábor
forgatta, ismerte, pl. a pedagógusok jelentős része. Napjainkig a helyzet alapvetően
megváltozóit. Mint minden egyéb tudományágban, a kutatás már a szintézishez nél-
külözhetetlen, de a laikus számára érdektelennek látszó részletkérdések megoldásán
dolgozik, s minden ellenkező erőfeszítés dacára, szükségszerűen kialakult a régészet-
ben is a szélesebb közönség számára már alig érthető szakmai „tolvajnyelv". Ezért
a szűkebb értelemben vett szakmai irodalom ma már csak a szakemberhez, vagy igen
gyakran csakis a részletkérdéssel foglalkozó specialistához szól, mindenki más szá-
mára élvezhetetlen. E folyamattal párhuzamosan levált a szakirodalomról az ismeret-
terjesztő irodalom: a kiállításokon kívül a napi sajtó, a rádió s például megyénkben
még egy nagysikerű kiadványsorozat, a „Múzeumi Levelek" látják el az ismeretter-
jesztés feladatát, tájékoztatják az érdeklődők tömegeit a régészeti kutatómunka ered-
ményeiről. Feltűnő azonban, hogy a felsoroltak kivétel nélkül az alapfokú ismeret-
terjesztés orgánumai; egyre feltűnőbb egy műfaj, a felsőfokú ismeretterjesztő irodalom
hiánya, s egyre feltűnőbb a fokozódó igény e műfajra.

E meggondolások alapján szükségesnek látszik, hogy a megyei múzeum munká-
jának egy részletterületét, a megye régészeti kutatásánál: munkáját ezúttal a „felső-
fokú ismeretterjesztés" stílusában is, a szokványosnál behatóbban, mélyebben ismer-
tessük, bemutassuk a népművelő intézményként jólismert múzeumot, mint tudományos
kutatóintézményt.

Szolnok megye területének régészeti kutatása viszonylag korán, a múlt század
második felében kezdődött, néhány kistáj i centrumban. Tariczky Kálmán Tiszafüred
környékén számos ásatást végzett (sajnos, jelentősen korának színvonala alatt), és
ásatásainak eredményeit elhelyezendő, Füreden megalapította az ország egyik első
vidéki múzeumát. A Tiszazugban magántársaság, a Tiszazugi Régészeti Társulat kez-
deményezi az ásatótevékenységet, munkájuk azonban nem vezet múzeumalapításhoz,
gyűjtésük nagyrésze a Nemzeti Múzeumba kerül. Mindkét kezdeményezésnél jelentő-
sebb munkát jelentett a Jászság régészeti kutatása, amely a Jász Múzeum kerek 90 éve
történt megalapításától máig nagyjából folyamatos. A Jászság első kutatóinak sorá-
ban olyan jóemlékű gyűjtők is dolgoztak, mint Hild Viktor, akinek magángyűjtemé-
nye sokkal később a szolnoki múzeum egyik alapkövévé is vált. Emellett egészen
az 1940-es év végéig az országos hatáskörű Nemzeti Múzeum végezte a legjelentősebb
kutatótevékenységet megyénk területén.

A szolnoki múzeum az ország legfiatalabb megyei múzeuma. Alapítása Balogh
Béla antropológus, szolnoki tanár 1924 körül kezdődő gyűjtőtevékenységéhez kapcsol-
ható, de tulajdonképpeni létét és hivatalos elismerését csak az 1940-es évek végén
vívta ki. 1954 óta a megye régészeti kutatása teljes egészében itt összpontosul, s e
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rendszert csak megerősítette a múzeumok 1962-ben történt tanácsi kezelésbe vétele,
s ezzel kapcsolatban a centrális megyei múzeumszervezet kialakítása. Az új szervezet-
ben tehát régészeti profilja a megye múzeumai közül csak a szolnoki múzeumnak van,
gyűjtőterülete a teljes megye, s a régészeti kutatás tekintetében főhatósága a Magyar
Nemzeti Múzeum.

A megye múzeumaiban felhalmozódott régészeti szakanyag ma mintegy 40 000
darabot számlál, ebből 36000 darab a szolnoki múzeum gyűjteménye. Ez vidéki mú-
zeumainak átlagában nem jelent túlságosan magas számot, jelentős tény viszont, hogy ez
az anyag döntő zömében modern, hiteles ásatásokból származik.

A szolnoki múzeum régészeti kutatómunkájának megindulását az 50-es évek na-
gyobb ásatásai jelzik. 1952-ben zajlott le a 95 sírt számláló Tiszavárkony-hugyinparti
avar temetőrészlet feltárása; 1952-től 56-ig folyt a Szolnok-szandai gepida temető
ásatása, amely 223 sírjával egyike a hazai germánkor legnagyobb és legjelentősebb
leletegyütteseinek; 1957-59-ben a jászberényi Cserőhalmon folyt nagyobb arányú munka,
amelynek során 50 keltakori és 73 későbronzkori sír került napvilágra.

A legutóbbi évek ásatótevékenységének kiemelkedőbb állomásait részletesebben
ismertetem, hogy az olvasó a régészeti munka módszereiről és az egyes leletcsoportok
tudományos jelentőségéről is szerezzen rövid tájékozódást, benyomást.

1960-ban történt a T örökszentmiklós-surjáni újtelepi homokbánya szkítakori teme-
tőjének feltárása, megszakításokkal augusztustól novemberig, összesen mintegy 30 napi
munkával. A munka eredményeként 80 szkítakori (i. e. VI.-III. sz.) és 24 szarmata-
kori (i. u. IV. sz.) sír került napvilágra.

A szarmatakori leletanyag tudományos feldolgozása már megtörtént (sajtó alatt
a Szolnoki Múzeum Évkönyvében). Példaként röviden vázolom a vizsgálatából nyert
történeti tanulságokat: A sírok földbekerülésének ideje a IV. század közepétől a hun
betörés éveiig (375) terjed. A temető középpontjában fekvő 3 gazdag sír a szarmaták
roxolán törzsének hagyatéka, Surjánban a temető fennállásának idején ők jelentették
a vezető réteget, míg a többi sírban eltemetettek, a korábban beköltözött szarmaták
alacsonyabb vagyoni szinten, alárendelt társadalmi helyzetben éltek. Valamennyi
szarmatakori sírt feldúlva találtuk; feldúlásuk a hun betörés éveiben történt, feldúlóik
vagy a hunok, vagy valamely a hunokkal együtt beköltözött nép volt, akik azért bon-
tották fel a sírokat, mert mágikus célokra használták a halottak csontjait.

Az előkerült szkítakori leletanyag - annak ellenére, hogy az alföldi szkítakor
kultúráját ma már mintegy 1000 hitelcsen feltárt sír alapján tanulmányozhatjuk -
országos viszonylatban is jelentős, megyénkben pedig a korszak eddig legjelentősebb
emléke. A temetőben megfigyelhető négy eltérő temetkezési mód (urnasírok, un.
szórthamvas sírok, hanyattfekvő, és oldalukon fekvő, „zsugorított" csontvázak) lehető-
séget nyújt arra is, hogy bepillantást nyerjünk a szkítakor bonyolult népesedési ké-
pébe: úgy látszik, hogy csak a szórthamvas sírokban eltemetettek voltak valódi szkíták,
a többi sír a leigázott őslakók hagyatékának tekinthető.

Szerencsésen egészítette ki a surjáni leleteket az 1961-ben feltárt jászfelsőszent-
györgyi szkítakori lakóteleprészlet. Jelentőségét az adja meg, hogy az ország területén
eddig ez az egyetlen e korból származó feltárt lakóteleprészlet. A lakótelepásatás kiál-
lításokon szerepeltethető lelettárgyakat alig eredményez, hiszen csupán a hulladékokat,
egykor tönkrement használati tárgyak eldobott maradványait találjuk, elsősorban kerá-
miatöredékeket és a konyhahulladék állatcsonttörmelékét nagy tömegben. Az egy-
kori életmód rekonstruálásához azonban annál nélkülözhetetlenebb alapot jelent ez
a leletanyag. A jászfelsőszentgyörgyi ásatás során sikerült pontosan megfigyelni a
szkítakori lakóházak formáját, szerkezetét is.

A surjáni és jászfelsőszentgyörgyi ásatások szkítakori anyagának tudományos fel-
dolgozása folyamatban van.
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Törökszentmiklós—Surján, újtelepi homokbánya 34. sír. Oldalán fekvő ún. zsugorított
csontvázas szkítakori sír. Idősebb nő, edény- és ékszermellékletekkel.
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Kenderes—Kulis. a) A helyszínrajz részlete. A vízszintes metszetben, az altalaj sárga
alapszínén mini fekete foltok, pontosan kirajzolódtak a lakóház vázát alkotó, földbe
ásott, később elkorhadt cölöpök nyomai, a: A lakóházban megsemmisült cserépedé-
nyekből álló törmelékfolt; A: szemétgödör. 1:200; b) A cölöpfoltok és a ház pusztulá-
sakor kiégett faltapasz-töredékek alapján rekonstruált rézkori lakóház. A cölöpök

közé erősített fal nádból készült, vastagon besározták.

Ugyancsak alapvető fontosságú adalékokai gardagította a régészeti kutatást az
az 1962 tavaszán végzett két ásatás, amely Kenderes község határában zajlott le, a Bán-
halmi Á. G. területén, a gazdaság dolgozóinak bejelentése alapján. A két feltárás egy
rézkori nép, az ún. „tiszapolgári kultúra" (- a nép eredeti nevét 4000 év távlatából
nem ismerhetjük -) elpusztult lakótelepének egy-egy részletét hozta felszínre. Bár a
névadó lelőhelyről, Tiszapolgárról nagyméretű temető leletanyagát ismerjük, és az
Alföld több más pontján is kerültek már feltárásra kisebb temetőrészletek, most elő-
ször nyílt lehetőség arra, hogy e kultúra lakótelepeinek anyagát megismerhessük. A két
kenderesi feltárás során előkerült több mázsa súlyú lakótelepi hulladékanyag így rend-
kívül fontos vizsgálati anyagot jelent. Külön ki kell emelni az eredmények közül, hogy
mindkét feltárásban sikerül a lakóház faoszlopainak nyomai alapján rekonstruálni
a lakóházak szerkezetét és méretét.

1962 május-júniusában 6 hét alatt folyt le a rákóczifalvi Kastélydombon az a
kb. 800 m2 területre kiterjedő temetőásatás, melynek eredményeként 182 sír lelet-
anyagával gazdagodott a Szolnoki Múzeum. A homokbánya pusztítása elől megmen-
tett sírok hat különböző korú temetőhöz tartoznak.

A legidősebb sírok a bronzkor elején, ezelőtt mintegy 3800 évvel kerültek földbe,
egyidősek a híres Tószeg-laposhalmi bronzkori lakótelep1 legalsó rétegével és a Nagy-
rév-zsidóhalmi lelőhely anyagával, - innen a kultúrát „nagyrévi kultúrának" nevezzük.
E sírok érdekessége, hogy - míg pl. a tószegi telephez tartozó temető (Tószeg-
Ökörhalom) csakis urnasírokat tartalmazott, addig Rákóczifalván főként a korhasztá-
sos „zsugorított" temetkezés dívott. Ez a megfigyelés, melyet eddig csak néhány,
Szolnok környéki sírlelet analógiája támogat, fontos támpontot nyújt a kultúra ere-
detkérdésének megoldásához.

A Rákóczifalván feltárt sírok második csoportját néhány olyan urnasír képezi,
mely a „hatvani kultúrához" tartozik, a tószegi Laposhalom második rétegével egy-
idős. Ezeknél jelentősebb az a 63 sírból álló leletegyüttes, amely a későbronzkori
„egyeki kultúra" hagyatéka, a tiszafüredi Ásotthalom felső rétegével, bronzöntő mű-
helyével* egyidős, kora mintegy 3100 év.

Az előkerült sírok főként úrnasírok: nagyméretű, gazdagon díszített cserépedé-
nyekben elföldelt hamvak, közöttük gyakran a halott ruházatának fémdíszei, az urna

72



mellett útravalót tartalmazó kisebb edények, - kisebb számban korhasztásos sírok
„zsugorított" fekvésű csontvázakkal.

A későbronzkori népnek jelentős központja lehetett Rákóczifalván; a falu több
pontján szórványosan már a múlt század második fele óta kerülnek elő e korból
származó leletek, s a 20-as években a Nemzeti Múzeum ásatásokat is végzett a köz-
ség belterületén. Mivel a névadó lelőhely (Egyek) temetőjét nagyrészt régi, nem tel-
jesen szakszerű ásatások hozták felszínre, a most modern módszerekkel feltárt rákóczi-
falvi leletanyag alapvető fontosságú a kultúra eredetkérdésének, belső időrendjének
és más központi problémáinak tisztázásához.

Rákóczifalva—Kastélydomb, a) A 67. számú,
késöbronzkori urnasírról készült helyszíni
felvétel, b) A 67. sír urnája restaurálva.
Magassága 65 cm.

A leletanyag negyedik csoportját a szandaiakhoz hasonló gepidakori sírok alkot-
ják. Jelentősebb ezeknél a feltárt avarkori, VII-IX. századi temető, összesen 73 sír.
E sírok temetési módja élesen eltér az előzőktől: a halottakat már többnyire kopor-
sóban (a fakoporsó maradványait a homoktalaj viszonylag jól megőrizte), a mai
temetkezésekhez hasonlóan kinyújtva, hanyattfekvő helyzetben földelték el, néhány
kisebb használati tárgyat, ékszert, ritkán cserépedényben ételt helyezve melléjük.
A gazdagabb harcosokat fülkés sírba fektették, derekukon fémdíszekkel gazdagon
felszerelt övet, lábuknál lovuk fejét és szerszámzatát találtuk. Annak ellenére, hogy
az avarkor emlékanyagát megyénkben számos népes, gazdag temető jól feltárt leletei
reprezentálják3, a rákóczifalvi leletegyüttes mégis fontos láncszeme a kutatásnak.
Jelentőségét fokozza az a megfigyelés, mely szerint a lelőhely hatodik népe, a honfog-
laló magyarok sírjai gondosan kikerülik az avar sírokat. E magyar sírok tehát vagy
egyidősek a legkésőbbi avar sírokkal, vagypedig a X. században legalábbis láthatók
voltak még az avar sírok, vagy sírjelek. Így a temető pontos feldolgozása valószínű-
leg meghozza egyik bizonyítékát az avarság és magyarság időbeli érintkezésének.

A korszerű régészeti ásatás nem egyszerűen földben rejtőző régiségek „kiter-
melését", begyűjtését jelenti. Talán még a talált tárgyaknál is fontosabb tudományos
nyersanyagot jelentenek azok a feljegyzések, rajzok, térképek és fényképfelvételek,
amelyek az ásatáson készülnek s a leletkörülményekre vonatkozó alapos megfigyelé-
seket rögzítik. A régészeti kutatás korszerűségét nem is elsősorban a magasabb technikai



színvonal adja (e vonatkozásban bizony még számos kívánnivaló van: szerszámaink
ma is, mint 50 éve az ásó és bontókés, közlekedési eszközünk a Danuvia motor-
kerékpár), hanem a megfigyelés szempontjainak gazdagsága, a helyszínen készített
dokumentáció részletessége, pontossága. Annak a leletnek, amelynek pontos lelet-
kötülménycit nem ismerjük, tudományos értéke jóval kisebb a hiteles ásatásból szár-
maró daraboknál, az olyan lelet pedig, melynek lelőhelyét sem ismerjük - ilyen
p, múltsiázadi múzeumi gyűjtemények és a mai dilettánsok gyűjtésének java része -,
cak kivételes e:etbcn használható tudományos vizsgálati anyagként, hiszen következ-
tetések levonására alig ad módot.

A múzeumbarátok, szakképzetlen segítők munkájának mégis óriási jelentősége
van. A különböző földmunkák során előkerült egyedi leletek ugyanis, ha önmaguk-
ban keveset is mondanak a történelemről, egy szempontból igen fontosak: a múzeum-
barátok útján múzeumba jutva nyomraveretők lehetnek, alapot adhatnak egy rend-
szeres ásatás megindításához. A megyei múzeum jelenlegi kapacitásával egyáltalán
nem lenne képes arra, hogy akár csak a már ismert lelőhelyeket szemmel tartsa, ellen-
őrizze, s teljességgel kilátástalan lenne célul kitűzni, hogy mindenütt, ahol a talaj-
gyalu, az eke, a kubikus ásója a földbe hatol, régészek figyeljék a kiforduló földet.
E feladat egyedül társadalmi hálózat útján oldható meg. Évtizedes munkával valóban
elértük, hogy parasztokból, pedagógusokból, traktorosokból, diákokból, agronómusok-
ból olyan leletbejelentő hálózatunk dolgozik már a megyében, amelynek segítségével
az előkerülő jelentősebb leleteknek mintegy 30-40" y-a időben a múzeum tudomására
jut. Úgyszólván valamennyi ásatásunk múzeumbarátok bejelentésével indul. Püski
Imiének, a Surjáni A. G. vezetőjének érdeklődése mentette meg azokat a szkítakori
leleteket, amelyek alapján a sutjáni ásatást - sajnos, csak kb. 100 sír pusztulása után -
megkezdhettük. Jászfelsőszentgyörgyi diákok és pedagógusok vezettek nyomra az első
szkítakori lakótelep esetében is. Egy évtized alatt négy jelentősebb ásatás is lezajlott
a Bánhalmi A. G. területén, aminek magyarázata egyszerűen az, hogy itt sikerült
legjobban kiépítenünk a bejelentőhálózatot; a gazdaság gépkezelői még Kunmadaras,
Karcag határából is jelentik a megbolygatott lelőhelyeket. És így sorolhatnám tovább
azokat a példákat, amelyek a társadalmi hálózat nélkülözhetetlen szerepét illusztrálják.
Bár a jelenlegi múzeológus-gárda a bejelentések kivizsgálásával járó kiszállásokat már-
is csak alig-alig győzi, mégis elsőrendű feladatunk a lelctbejelcntő hálózat további
fejlesztése, mert az országos átlagot tekintve bármennyire kiemelkedően magas szám
is a 30-400 Oi meggondolandó, hogy az előkerülő leletek 60-70" o-ának nyomtalan
pusztulása pótolhatatlan veszteséget jelent.

A Szolnok megyei Múzeum régészeti kutatómunkája ma még nem t?ivásatások-
ból, hanem kuárólag „leletmentö" aknából áll. A fentebb ismertetett ásatások is
kivétel nélkül leletmentő ásatások voltak. Éz más szóval azt jelenti, hogy csak olyan
esetekben ásunk, amikor a lelőhely talajában rejtőző objektumokat valamilyen terep-
átalakítás, talajmunka, bányaművelés veszélyezteti. Az egyre nagyobb arányokban folyó
tereprendezések, a talajgépek számának rohamos emelkedése így is megfeszített munkát
kíván a gyérszámú múzeumi apparátustól, s így mindenképpen le kell mondanunk arról,
hogy a sürgős leletmentéseken felül olyan lelőhelyekhez is nyúljunk, amelyek bár alap-
vető fontosságú tudományos kérdések megoldását Ígérnék, veszélyeztetve egyelőre nin-
csenek. Mindez nem jelenti azt, hogy az ásatásainkból begyűlő anyag silányabb, másod-
rendű minőségű lenne, csupán a kutatómunka tervszerű szervezését akadályozza nagy-
mértékben. A leletmentések megfeszített végzéséről viszont semmiképpen nem mondha-
tunk le, mivel a terepátalakító munkák szélesedésének ütemét tekintve kiszámíthatjuk,
hogy az alföldi lelőhelyek döntő többsége visszavonhatatlanul meg fog semmisülni vagy
meg fog csonkulni néhány rövid évtized alatt. E problémából a kiutat csakis a kutató-
gárda megyei létszámának tervezett emelése jelentheti. :
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Rákóczifalva—Kastélydomb. Az 1962. évi feltárás helyszínrajzának részlete. —
138.: korabronzkori zsugorított csontvázas sír; 141., 163.: későbronzkori zsugorított
csontvázas sírok; 65., 66., 73., 131., 142., 157., 158., 159., 164.: későbronzkori urnasírok;
70., 140., 167., 169.: gepida sírok; 68., 69., 71., 72., 139., 166., 168.: avar sírok; 165.: avar

fülkés sír; 161.: honfoglaló magyar gyermeksír. 1:50.

A megye régészeti kutatómunkájában az évi 3-5 nagyobb leletmentés mellett csupán
egyetlen tervmunka szerepel, a lelőhelykataszter, a régészeti lelőhelyek topográfiájának
elkészítése. Ennek lényege a következő: Folyik a megye területéről előkerült leletek,
a megjelent szakirodalom és a kéziratos adattári anyag „kicédulázása", földrajzi mu-
tatójának készítése, egyrészt az eddig ismert lelőhelyeket feltüntető cédulák alfabetikus
sorrendbe állítása, másrészt a lelőhelyek pontos bejelölése a kataszteri térképbe. E mun-
ka mindössze kb. 1000 lelőhely pontos feldolgozását jelenti, kiegészül azonban nagy-
arányú terepmunkával is: az elkövetkező 7-8 év alatt a megye teljes területét, par-
celláról parcellára, gyalog bejárja majd a régész, vállán tarisznyával, kezében a ka-
taszteri térképpel, és a felszínen található szórvány-leletek alapján bejelöli a térképre
az egyes korszakok valamennyi eddig még nem ismert lelőhelyét. E munka befejez-
tével mintegy 5000 pontosan lokalizált lelőhelyet fogunk ismerni megyénkben, előttünk
fog állni a megye teljes települési térképe valamennyi régészeti korszak vonatko-
zásában.4

Az ásatások, gyűjtések befejeztével következik a leletegyettesek múzeumi feldol-
gozása. Egy 100 sírból álló őskori temető feltárása mintegy 100-300 darab régészeti
tárggyal gazdagítja a múzeumot, az egyhetes ásatás az őskori lakótelepen 1-2000 darab-
nyi gyűjteménygyarapodást jelent. A begyűlt anyag először a jól felszerelt restaurátor-
műhelybe kerül, ahol a tisztítás, mosás után külön szakember az anyag természetétől
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függő kütönf-éle kémiai hatásokkal konzerválja, s ha szükséges, kiegészíti a leleteket.
A restaurálás után következik a tárgyak leltározása, s ez egyúttal minden egyes darab
részletes, alapos megvizsgálását és leírását jelenti. Mikor már a leltározott tárgyak
a raktár polcain állnak, az ásatási fényképek leltározva és kartonozva vannak, a ren-
dezett jegyzetanyag az adattárba került, kezdődhet az anyag tudományos közzététe-
lének elkészítése, valamely szakfolyóiratba szánt cikk, vagy - jelentősebb, nagyobb
leletegyüttes esetén - önálló kiadvány formájában. A leletanyagot és az ásatási meg-
figyelések részletes leírását és a következtetések kifejtését tartalmazó publikációk
kiadásával az ásatás eredménye a tudomány közkincsévé vált, s végeredményben ez
az egyes ásatások végső célja. A publikált leletegyüttesek azonban természetesen to-
vábbra is a raktárban maradnak, hogy száz év múlva újabb kutatók újabb szempontok
szerint is eredeti formájukban megvizsgálhassák őket.

A sírokból előkerült embertani csontanyag központi gyűjteményekbe, Budapestre
és Szegedre kerül. A rajtuk végzett vizsgálatok eredményeit készen kapja a régész.
Ugyancsak saját szakember hiányában a Nemzeti Múzeum segítségével történik a lakó-
telepekről származó állatcsontanyag feldolgozása is.

Az ásatástól a közzétételig normális körülmények között 2-5 évet vesznek igénybe
az előkészítő munkák. Most azonban az évenként begyűlő leletegyüttesek feldolgozása
mellett pótolni kell azt a lemaradást is, amelyet például a restaurátorműhely és res-
taurátor hiánya eddig okozott. Az 50-es évek nagyobb ásatásainak (Szandaszöllős,
Tiszavárkony, Jászberérty-Cserőhalom) feldolgozása csak most folyik, sőt a szolnoki
vár területéről begyűlt roppant mennyiségű, nagyértékű törökkori anyag publikálása
a restaurálás súlyos problémája miatt még csak terv. Az újabb ásatások feldolgozása
azonban már nem fog jelentősen késni: a surjáni és jászfelsőszentgyörgyi szkíta anyag
publikációja 1963, a rákóczifalvi és kenderesi lelőhelyeket bemutató dolgozatok 1964
folyamán nyomdába kerülhetnek. E publikációk részben központi szakfolyóiratokban,
részben pedig a megyei múzeum ezévben induló kiadványsorozatában, évkönyvében
fognak napvilágot látni.

Régészeti kutatás Szolnok megyében 1945 előtt is folyt. A szórványosan, főként
a Nemzeti Múzeum, kisebb részben a Jász Múzeum és magánemberek részéről vég-
zett feltárások között voltak egészen nagyszabásúak is (pl. Tószeg, Nagyrév, Jászdózsa-
Kápolnahalom, stb.). Ezek azonban nemzetközi jelentőségük ellenére sem jelentették
a megye területének rendszeres kutatását. A rendszeres kutatás az elmúlt években és
napjainkban van kialakulóban. Figyelemre érdemes tény, hogy ma csupán a közvet-
lenül régészeti feltárótevékenységre fordított energia és anyagi erő is többszöröse
annak, ami a 30-as években rendelkezésre állt. Mint láthatjuk, nehézségekkel és prob-
lémákkal ma is meg kell küzdeni, de számottevő tény: kutatómunkánknak mondhatni
nincsenek anyagi korlátai. Ma már egyetlen régészeti lelőhely tudományos értékei sem
mehetnek veszendőbe azért, mert megmentésükre ne lenne pénz.

* * *
A valamikori múzeum ritkaságok, kuriózumok heterogén gyűjteménye volt.

A kétfejű-hatlábú bárányokból, déltengeri emberevők mérgezett nyilaiból, kőbaltákból
és mumia-töredékekből összeállított múzeumi gyűjtemény és kiállítás mondanivalója
mindössze ennyi volt: „Lám, miféle különös istenteremtményei léteznek e világon!".
A mai múzeum, a most készülő régészeti kiállítás célja sokkal több, szinte egészen
más. Mondanivalóját így összegezhetnénk: „íme, innen jöttünk". A mai régészeti ki-
állítás nem egyszerűen csodálkozást akar kiváltani a nézőből, hanem műveltségét gya-
rapítja, konkrét ismeretekkel ajándékozza meg, s ezek tanulságaképpen egy alapvetően
fontos, központi világnézeti motívummal. Plasztikusan eléje vetíti a múlt perspek-
tíváját, amely nélkül a jövő perspektíváját kutató, tervező, építő ember nem kép-
zelhető el.
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Ez tehát a mai múzeum, mint népművelő intézmény. Alapvetően fontos felada-
tának sikeres megoldására azonban éppen az képesíti, hogy ugyanakkor tudományos
kutató intézmény is. Míg ezelőtt 100-150 évvel a tudományos igényű régészeti kutatás
hajnalán a „muzeológus" éppen csak megsejtette a kétfejű birka mellé kiállított kő-
balta korát, addig a mai múzeumi ismeretterjesztő munka mögött korszerűen igényes,
mélységre törekvő, sokszempontú kutatómunka áll, s ez a döntő különbség magya-
rázata. Kétfajta munkánk szervesen összefügg, egyik a másik nélkül nem létezhet.
A kutatómunka célja nem lehet a kutató megismerésben szerzett egyéni kielégülése,
hanem csakis közös ismereteink gyarapítása, mindnyájunk horizontjának tágítása,
átadás; népművelő munka nélkül talaját, célját vesztené. Éppígy megtörne viszont
az ismeretterjesztő munka lendülete, elszegényedne, elsikkadna tartalma az alapját
képező rendszeres, folyamatos, a kor színvonalán álló kutatómunka nélkül.
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