
A szolnoki múzeum régészeti leletmentései 1967-ben
• (Előzetes közlés)

A Jászkunság IX. (1963) évfolyamában Régészeti kutatómunka Szolnok megyében
címmel, Csalog Zsolt tollából rövid tanulmány jelent meg. A szerző hű képet rajzolt
a megyében folyó régészeti feltáró és feldolgozó munkáról és közzétette az ered-
mények történelemtanításban is felhasználható tanulságait. Az azóta eltelt négy esz-
tendő jelentős változásokat hozott a régészeti kutatómunkában. 1963-ban a feltárások
csupán leletmentésekre szorítkoztak és egyedül a Szolnok megyei lelőhelykataszter1

munkálati folytak tervszerűen. Ma már munkánkban egyre inkább a tervszerűségre
törekszünk. Részt veszünk a Tisza II. Vízlépcső területén 1964 óta végzett előzetes
feltáró munkálatokban.2 Témaásatásokat végzünk olyan földmunkálatokkal közvet-
lenül nem veszélyeztetett lelőhelyeken, amelyeknek feltárása elengedhetetlenül szük-
séges egy-egy, régészeti kultúrára3 vonatkozó ismereteink szintéziséhez, egy-egy, tör-
ténelme folyamán hazánkban élt, nép termelési és társadalmi viszonyainak, történeté-
nek jobb megismeréséhe//' Tovább folytatjuk a lclőhelykataszter munkálatait, hogy
a leletmentéseiket is lehetőleg nagy mértékben tervszerűen végezhessük cl. Szeretnénk
elérni, hogy leletmentéseink ne csak a földmunkálatok során véletlenül felszínre buk-
kant lelőhelyek feltárására szorítkozzanak. Igyekszünk előre tudomást szerezni a
tervezett földmunkálatokról, hogy még a munka megindulása előtt elvégezhessük a
leletmentő ásatást. Természetesen olyankor, ha ezek színhelye ismert lelőhely terü-
letére esik. j.

Ezévi leletmentő ásatásainkon előkerült régészeti leletanyag teljes egészében
még konzerválásra és restaurálásra sem került, tehát nincs tudományos feldolgozásra
előkészített állapotban. A feltárások során rögzített megfigyelések azonban önmaguk-
ban is néhány ofyan új adalékkal gazdagítják megyénk történeti múltjára vonatkozó
ismereteinket, amiért feltétlenül szükséges, hogy még ebben az évben közlésre kerül-
kerüljenek. :

1

Korai neolit lakóház feltárása Tiszajenőn

A Szolnok-Kiskunfélegyháza közötti vasútvonal jobboldalán, Tiszajenő-Alsó állo-
mástól mintegy 2 km-re, ott ahol a Szárazér beletorkollik a Körös-érbd, közvetlenül
a torkolat jobboldalán partos magaslat terül el, rajta sűrűn elszórva a Körös kultúra
jellegzetes edénytöredékei. A helybeli tsz vezetői értesítettek bennünket, hogy terveik
szerint a közeljövőben az említett lelőhely földjét digózáshoz elhordják. A tervezett
földmunkálatok miatt szükséges leletmentést elvégezve 115 rrr területű teleprészletet
tártunk fel, melyen két különálló tűzhely, egy hulladékgödör és egy lakóház marad-
ványait találtuk meg.

A Körös kultúrát a Kárpát-medence déli részét legkorábban megszállt, délről
bevándorló népcsoport hozta létre.5 Az itt élő őslakossággal ez a népcsoport ismer-
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tette meg a neolit forradalom vívmányait, ők építették az első felmenő falú; föld fölé
épített lakóházakat. A Körös kultúra Szolnok megyei lakótelepeiről először került elő
hazánkban!, ép, a lakóház szerkezetét és belső rendjét megőrző, a teljes rekonstrukciót
lehetővé tevő házalap.

A feltárt területen, bár emberemlékezet óta szántóföldi művelés alatt állt, a hu-
muszréteg vékonysága miatt mélyszántást sohasem végeztek. Az eke 25 cm-nél mé-
lyebbre sohasem hatolt. A humusz és agyagréteg találkozása bolygatatlan volt és ez
700c évvel korábbra is (t. i. kb ekkor jelennek meg az első Körös népcsoportok) valós
megfigyelésekre adott lehetőséget. 50 cm-re a felszíntől, a második ásónyomban, a ház
teljes területén összefüggő törmelékréteg jelentkezett. Ez a törmelékréteg mintegy 5 cm
vastag volt. Eltávolítása után rendkívül kemény agyagpadlót találtunk, aníely az
agyaggal való állandó sározás miatt jóval sárgább volt1, mint a környező, a házon kívüí
eső talajréteg ugyanebben a mélységben. A házon kívül eső talajréteg a humusszal
való keveredettsége miatt világos barnásszürkc volt.

Mivel az elpusztult lakóház törmelékrétege (szerencsére az. eke által bolygatatlanul)
humuszréüeg alján jelentkezett!, s a ház padlószintje is humusszal keveredett agyag-
rétegben volt, bizonyítja azt, hogy a Körös kultúra Tiszajenő-Szárazérparton feltárt
lakóháza építésekor az akkori legfelső talajszintre épített lakóház volt, s a'apját egyál-
talán nem mélyítették bele a földbe.

A padlóréteg annyira kemény volt, hogy nem lehetett megnyesni. Ezért hogy a
ház alaprajzát és szerkezetét feltárhassuk fel kellett bontani és el kellett távolítani.
Azzal, hogy a padlórétegcü nem nyeshettük meg, elvesztettük annak a lehetőségét, hogy
a házban levő, padlóra állított esetleges mozgatható bútordarabok nyomait megfigyel-
hessük. A padlórétcg eltávolítása után jelentkező talaj színe megegyezett a ház terü-
letén kívül levő talaj színével, ugyanolyan világos barnásszürke volt. Ez a talajréteg

v •

kb 20 cm vastag volt és utána a talaj színe világossárgára változott. A padlóféteg
eltávolítása után a világos barnásszürke talajban sárga, téglavörös és fekete foltokban
jelentkeztek a ház földbeásott szerkezeti elemeinek nyomai.

A lakóház szerkezete: A ház átlagos szélessége 420 cm. A ház hossztengelyében,
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a ház két végén egy-egy, a többinél jóval nagyobb átmérőjű földbeásott munkálatlan
gerenda nyomát találtuk. Ez a szerkezeti elem minden esetben nyeregtetős házaknál
fordul elő*, rajta nyugszik a tetőt tartó, a ház hossztengelyében végigfutó gerenda, a
szelemen. Tehát a feltárt háznál is a szelemenágasok nyomaira bukkantunk. A két
szelemenágas egymástól való távolsága 800 cm. A ház bejáratát végig a ház szélessé-
gében 120 cm mélységű eresz védte. A ház hossztengelyének tájolása ÉNY-DK 65°.
A ház fala sárral tapasztott volt. A felmenő falakat karók tartották. Hogy a karók
közeit töltötték-e ki az építkezéskor, vagy esetleg sövényfalat készítettek, az előkerült
paticsdarabok és a karónyomok alapján nem dönthető el.

A lakóház belső rendjét a házban talált nagyméretű gabonatartó edény, a hombár,
tűzhely és függőleges szövőszék helyzete határozta meg. A kívül meszelt hombár
a ház északnyugati sarkában volt, félig a ház padlójába ásva. Alja 65 cm mélységben
volt. Legnagyobb átmérője 70 cm. Nyakát az eke szétrombolta.

A ház hossztengelyében, a bejárattól 530 cm-re találtuk meg az enyhén
homorú, pelyvás sárral tapasztott tűzhelyet. Átmérője a ház szélességében 120,
hosszában 145 cm volt. A pelyvás sárban égett árpaszemeket (Csépai Ferenc
restaurátor meghatározása), valamint kétféle, közelebbről meghatározhatatlan
fafajta leveleinek lenyomatait találtuk. A bejárat és a tűzhely közötti részen, közvet-
lenül a ház nyugati falánáll, s attól 185 cm-re faragott, földbeásott oszlopok nyomai
rajzolódtak ki. Ezeket nem sorolhatjuk a ház szerkezeti elemei közé. A faragott osz-
lopokat összekötő átlótól 100 cm-re 8 szövőszéknehezéket találtunk egy csomóban.
Mivel a házban sehol másutt nem találtunk ezekből, úgy véljük, hogy az említett
faragott oszlopok nyomai az egy csomóban talált szövőszéknehezékekkel együtt, a ház-
ban felállított, földbeásott függőleges szövőszék alkotórészei, ül. szerkezeti elemei
voltak.

Korabronzkori nemzetségfő sírja Tiszaroffon

A Tiszagyenda-Tiszaroff közötti úttól mintegy 1 km-re, Tiszarofftól 2 km-re
fekvő Nagyhalmot jóminőségű feketeföld volta miatt a Közép-Tiszavidéki Vízügyi
Igazgatóság töltésjavításra elhordta. A leletbejelentés a koponya előkerülésekor tör-
téne. Ekkor a felettes vízügyi szervek a munkát le is állították. Megérkezésünkkor
azonban már a kiforgatott sírt kellett hitelesítenünk, mivel a munka a leállítás ellenére
covább folyt és a munkások a sírt feldúlták. A kiforgatott csontokból csak a koponya
maradt meg. Kétoldalt bronzrozsda festette zöldre. A sír helyén, de másutt is a föld-
ben nagymennyiségű okkert találtunk. A Nagyhalom hosszan húzódó homokdűne mes-
terségesen magasított közepe. A földmunkálatok közben egyetlen sír került elő. A sír
melléklete fülbevalópár lehetett és a temetési rituskor használt okker (vörös festék).
A sírban levő bronzmelléklet alapján a sírt a bronzkornál korábbra nem keltezhetjük.
A korabronzkori nemzetségfők temetési rítusainál használatos az okker használata.
Innen elnevezésük is - okkersíros kurgán. Leletkörülményei e sírt is az okkersíros
kurgánok csoportjába sorolják" (i. e. 1900 körül).

Honfoglaláskori nagycsaládi temető Tiszajenőn:

Tiszajenő-Eperjesi telepen, a tsz gépműhely építésekor három kisebb gócban
homokkitermelést kezdtek. A munkálatok közben honfoglaláskori sírt forgattak ki.
A gyors léletbejelentést követően a temetőt teljes egészében fel tudtuk tárni. (Ezúton
köszönjük meg Nagy László rendőrtörzsőrmesternek, hogy a leletről azonnal értesí-
tette a- múzeumot.)
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5.

7.

StBLEÉRAS
1. sir
Sírgödör nem rajzolódik. Mélysége: 55 cm.

Tájolása Ny—K 7S°. Közepes megtartású, háton
fekvő, nyújtott váz. Férfi. Jobb kéz a medence
mellett nyújtva, bal a mellkasra helyezve.
Lábfejek egymáshoz hajlítottak. Vázhossz:
165 cm.

Mellékletek:
1. A jobb felkarcsont mellett vastörmelék.

2. A jobb könyöknél vascsat.
3. A jobb alkarcsontnál kovakő.
4. A kovakő mellett csiholóvas.
5. A jobb kézcsontoknál vaskés.
6. A bal térdnél hevedercsat. Sz.: 2,6—3,7:

H.: 7,1 om.
2. sír
Sírgödör nem rajzolódik. M.: 55 cm. Ny-K

84°. Közepes megtartású, háton fekvő. nyúHott
váz. Férfi. Lábvégeinél lókoponya és lóláb-
csontok. Váihossz: 150 cm.

Mellékletek:
1. A bal könyök és a bordák közt állatcsont.
3. Az állkapocs alatt vaskés.
3. A ló lábcsontjalnál kétoldalt ey-egy ken-

gyel
4. A lókoponyánál csikőzabla.

3. sír
Síraödör nem rajzolódik. M.: 4<i cm. Ny—K

94° Rossz megtartású, háton fekvő, nyúitott
váz. Nő. Karok a medence mellett nyújtva.
A koponván és a mellkason lókoponya és ló-
labcsontok. Vázhossz: 155 cm.

Mellékletek:
!. A lókooonyán ezüst karika.
2. A bal krtnvo'k és a bordák között két füles

b-nnz félgömb.
4. síi-
Sí rPödör nem ralzolódik. M.: 30 cm. Nv—K

79°. Rossz megtartású, háton fekvő, nvújíott
váz. Nő. Karok a medence mellett nvúitva. A
l*b«7áresontakon lókoponya és lólábcsontok.
Vá/hossz: 140 cm.
1. A nyakcsigolyákon, a kulcscsontokon és a

bo-dákon 14 rombusz alakú, aranyozott
ezüst mhadísz.

2. A mellkason két ezüst karika.

3. A jobb csuklón ezüst lemezkarperec.
4. A két combcsont között ezüst lemezkar-

perec.
A lókoponya és a lólábcsontok között ken-
gyelpár.

6. A lólábcsontoknál csikózabla.
A lólábcsontokon hevedercsat-

sír5.
Sírgödör nem rajzolódik. M.: 30 cm. Ny—K

93°. Rossz megtartású, háton fekvő, nyújtott
váz. Gyerek. Csak a koponya, a két felkar-
csont és a két lábszárcsont maradt meg.

Melléklet nélkül.
6. sír
Sírgödör nem rajzolódik. M.: 30 cm. Ny—K 35°

Közepes megartású, háton fekvő, nyújtott
váz. Férfi. Jobb kar a medencére hajlítva.
Vázhossz: Í46 cm.

Mellékletek:
1. A koponya baloldalán yaskés
2. A kooonya jobboldalán ismeretlen ren-

deltetésű vaseszköz.
7. sír
Síreödör nem rajzolódik. M.: 30 cm. Nv—K

90°. Kö?en°T megtartású, háton fekvő, nyúUott
váz. ^érfi. Kooonyálát az eke szétroticsoHa.
Karok a medence mellett nyúitva. A több táb-
pzárcsonton lókoponya. alatta lólábcsontok.
V^'/ho°s^ a voponya nélkül 140 cm.

Mellékletek:
1. A
2.
3.

4.
5.
6.

iobb kulescsontnál vastörmelék.
A iobb felkarcsont mellett vaspánt
A 1obb alkarcsontok mellett vaspánt, csi-
ho'óvas, kova és egy nyílheey.
A jobb combcsont mellett viscsat.
A iobb térdkalács mellett csikózaMa.
A lókoponya két oldalán egy-egy kengyel.

„A" sír
A leletmentés előtt bolveatták ki a munká-

soif. Lovassír volt. Az előkerült régészeti le-
letek:
1. Bronzcsat, csattestére oroszlánt védtek.
2. Palmettadíszes aranvo'Ott ezüst szíivé".
3. Az eredetileg 6 ezüst aranyozott rozettáhól

c<uiiir hírorn került meg.
4. Csikőzabla.
5. Körtealakú kengyelpár.

A Tiszajenő-Eperjesi telepen feltárt temető kora a 10. század első felére keltethető.
Az előkerült régészeti leletek ennek az időszaknak iellemző tárgvai8. A 8 sírból álló
temető, eey sírsoros nagycsaládi temető. Kö7éopontiában a nagvcsaládfő feks'iW. jobb-
ján feleségével. Tőlük jobbra és balra, a sírok alkotta szárnyakon nincs semmiféle kiV
rsaládi egységeket tükröző rendszer9. Ügy tűnik, mintha a nagyc«aládfő bal keze felé
né'ő temetőszárny gazdagabb volna. A nagycsaládfő jobb keze felé néző szárnyon a két
szélső sír nem lovassír, míg a másik szárnyon talált sír (7) lovassír, lószerszám, tegez
és tűVc-iholó készlet melléklettel. Bár egyetlen sír ezen a szárnyon, távolsága a nagy-
családfőtől kb. azonos a másik szárnyon levő szélső sírokéval.

A temetkezési szokások általában megegyeznek a honfoglaláskori nagvc*aládi
temetőkből jól ismert temetkezési szokásokkal. A tárgyalt temetőre különösen jellemző,
hogy a lócsontmellékletek mindig a vázon, ill. a váz felett voltak (a jelenség a kitömött:
lóbőr temetés utáni sírbatételének is bizonyítéka lehet). A férfi és a női lószerszámok
is díszítés nélküliek. Egyedül a kitömött lóbőr eltemetése utal a fordított világkép
valamikori meglétére10. A mellékletek elhelyezése, hacsak nem rontás elhárítására
szolgáltak, a funkciónak megfelelő helyzetben történt. Rontás elhárító szerepnél a vas-
kések kerülhettek a sírokba), mert egy esetben az állkapocs alól került elő vaskés (2. sír),
más esetben a koponya bal oldalánál találtuk (6. sír)11.

A temető teljesen feltárt. Bár a lelőhely felszínéről a korábbi években kb 50 cm
vastag földréteget földmunkagépekkel eltávolítottak, mégis úgy véljük, hogy a homok-
kitermelő munkások által feldúlt síron kívül több nem pusztulhatott el, hiszen a talált
gyermeksír mélysége is egyezett a felnőtt sírok mélységével. Ügy véljük, hogy valami
oknál fogva a temető nem népesült be a klasszikus típusok mintájára.
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A kunok temploma

A történeti irodalomból jól ismert, a 16-17. század folyamán elpusztult Kolbász-
szállás emléke ma is él a Kunhegyes határában lakó tanyasiak között, legalább is
annyira, hogy tudják a középkori város maradványait rejtő határrész (Kolbászszck-
puszta), a falut valamikor átszelő patak (Kolbász-ér) nevét és a falu templomának
vkun templom) helyét. A középkor folyamán jelentős település az Olas kun nemzetség
szállásterületéből alakult Kolbászszék központja volt." Templomának feltárását a
templomdomb területét érintő talajrendezés tette szükségessé.

/A település körül több kisebb-nagyobb kunhalom van, de közvetlen környékén
a templomdomb az egyetlen magaslat. A dombot félkörben övezte a települést átszelő
Kolbász-ér. Ügy tűnik, mintha mesterségesen kiszélesítették volna medrét ezen a részen.
hz. ásatással támpillérekkel megerősített, a nyolcszög öt oldalával záródó apszisú
templom alapjait hoztuk felszínre. A templom középtengelyének H.: 17 m 20 cm,
Sz.: 8 ni 85 cm. Tájolása: K-NY 185°. A templomalap épen maradt részei 60-100 cm
mélységben kerültek elő. A templom asszimetrikus. Az apszisnál az északi oldalon a fal
merőlegesen megtörik és kb 100 cm-es beugrót képez, a déli oldalon ennek megfelelően
hasonló nagyságú keresztfalat építettek. A templomot eredetileg öntött- falból (mészkő-
darabok, kőtörmelék és oltatlan mész keveréke) építették. Ezt kívülről és belülről is
vakolták. A vakolat a fal egyes részein megmaradt. Az öntött fal alap mellől került
elő I. Ulászló bronz obulusa13. Amikor a templom közelebbről meghatározhatatlan
okok miatt megromlott, egyes részeit téglával átépítették, s másutt belül egy sor tégla-
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val erősítették meg az öntött falat. A téglafal közvetlen közelében I. Ferdinánd 1555-
ban ven- dénárját találtuk. A templom pusztulását égés okozta. A fal mellett és a
templom belsejében elég vastag égési réteg megőrizte a nádtető megszenesedett marad-
ványait1'1. A templom padlója teljesen elpusztult. A templom bejárati részén jobb-
oldalt egy facölöp került elő. Á.: 8,5 cm. Nagyjából a templom középtengelyében, a
bejárattól 310 cm-re találtuk a másikat. Á.: 10 cm. Az egyik munkanapon a templom
aps/isa előtt 32 cm átmérőjű körben beszakadt a föld és 146 cm mély, egyenes, függő-
leges gödör vált szabaddá. A gödröt feltártuk. Átmérője az alsó fél méteren 36 cm-re
szélesedett. M.: 210 cm. 180 cm mélységben felfakadt a víz. A gödör hulladékföldjcbi'n
megs/enesedett famaradványok voltak. Két nagyobb darabot sikerült kiemelni,
melyek alsó része sötétbarnára korhadt, felső része pedig szeneseden- volt. Mindkét
előkerült fadarab belső felülete homorú. A gödör körül 170 cm mélységig kevert, de
keményre döngölt föld volt. Innen Hunyadi Mátyás dénárja került elő. A kút készí-
tési technikája és az előkerült famaradványok alapján bödönkút rekonstruálható1'.

Kisebb leletmentések

Besenyszög-Kenderföldpart: A 10. századi temető területéről fonott bronzkarika,
azonkívül szarmata (i. u. I-IV. sz.) és bronzkori edénytöredékek (i. e. 1400 körül)
jutottak birtokunkba.

Besenyszög-Kockalapos: A lelőhelyen levő Szárazér mindkét partján az alföldi
vonaldíszes kultúra (i. e. 4000 körül) nagyszámú cserepét találtuk, s a bodrogkeresztúri
kultúra (i. e. 2300 körül) néhány mészbetétes edénytöredékét.

Beseny szög-Lenin Tsz központja: Alapásás közben IV. István bronzpénze (CNH
98.) került felszínre.

Besenyszög-Templomhát: A középkori falu területéről 10-14. századi edénytöre-
dékek, valamint az alföldi vonaldíszes kultúra 22 cm hosszú kaptafa alakú kőbaltája,
nagyszámú edénytöredeke és a péceli kultúra (i. e. 2300 és 1900 között) edénytöredekei
kerültek elő. (A leletbejelentésekei.1 Boros Jánosnak (a Lenin Tsz főkönyvelője), Túri
Borbálának és Lados Erzsébetnek (gimnáziumi tanulók) köszönjük.

Jászberény-Hűtőgépgyár: Az üvegfalú szerelőcsarnok mellett, csatornaásás közben
csontvázas sír lábrészét bolygatták meg. Leletmentéssel 90 cm mélységben Ny-K tájo-
lású koraavar sír (i. u. 7. sz.) került feltárásra. Mellékletei: a koponyánál 2 bronz
fülbevaló és 2 hajfonatdísz, a medencén vascsat és két díszítetlen, bronzlemezből pré-
selt, négyzet alakú övveret.

Jászkisér-Radics dűlő: földmunkálatokkal középső bronzkori (i. e. 1500 körül) urna
töredékei kerültek elő.

Kimgyalu-Kékespart: földkitermeléskor középkori bronz pecsétgyűrűt találtak..
Kungyalu-Köröspart: Bronzkori kerámia, tűzhelymaradványok, nagy számban

kerültek felszínre. (Mindkét kungyalui lelet bejelentését a Zöldmező Tsz elnökének
köszönjük.)

Pusztaszuri-vasúti megálló és a Tinóka-ér között: szarmata cserepek és későbronz-
kori (i. e. 1100 körül) edénytöredékek kerültek elő.

Szajol-Tinóka ér, vasúti felüljáró: A Körös kultúra lakótelepéről nagymennyiségű
cseréptöredék, háló- és szövőszéknehezékek, kőeszközök kerültek elő.

Szajol-Tinóka ér, Szajol és Pusztaszuri közötti vasúti őrház: a Körös kultúra és
az alföldi vonaldíszes kultúra edénytöredékei egyaránt bontották az érparton fekvő
település helyén a felszínt.

Szolnok-Gépjavító: Csatornázás közben koraavar sírok kerültek elő. Fontosabb
leletek: egyik oldalán bekarcolt indákkal díszített hasáb alakú csont tűtartó, hengeres
és dinnyemag alakú pasztagyöngyök, orsókarika és orsógombok, bronzkarperec, bronz-
lánc, gömbös arany fülbevaló.
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Szolnok-Tüzköves: mélyszántás után a tiszai kultúra (i. e. 3500-3000) lakótelepéfői
díszített edénytöredékek, csont ár, kagylóékszer és nagymennyiségű kova került elő.

Szolnok-Vár, Tiszapart: A vár szemétdombjáról bekerült jelentősebb 17. századi
leletek: zöldmázas fedő, mázas, növényi mintákkal díszített török táltöredék és egy
török feliratos kő töredéke.

Tiszajenő-Bócéros: A Tisza-partnál a 10. században települt és a török hódoltság
idején elpusztult falu helyén, a templom körül téglatörmeléket, másutt nagyszámú
10-16. századi kerámiaanyagot találtunk.

Tiszasüly-Rákóczi Tsz, homokbánya: Homokbányászás közben csontvázas sírt for-
gattak ki. A leletvizsgálás és az ásatók elbeszélése alapján Ny-K tájolású, kb 70 cm
mélységben előkerült honfoglaláskori lovas sírt rekonstruálhattunk. A lókoponya és
a lólábcsontok a váz lábszárcsontjain voltak. A váz egyik karján kígyófejes bronz-
karperec, koponyájánál csikózabla és egyenes talpalójú, háromszögletes formájú vas-
kengyel került elő. A koponyán talált szabályos kerek bronzrozsda nyomok, feltehetően
a sapkát díszítő bronzlemezkék maradványai. A bánya falában 40-60 cm mélységű,
t6o-20o cm széles szarmata cserepekkel datált gödrök is voltak.

Tószeg-Tiszapart: A partomlásban két középkori bronz pecsétgyűrűt találtak.
Egyik gyűrű címeralakja szájában gyűrűt tartó holló.

Igyekeztünk bemutatni a Damjanich Múzeum leletmentő munkáját és a feltárt
leletegyüttesekből az első számbavétel után leszűrhető tanulságokat, jelesen a Kárpát-
medencébe a neolit forradalom vívmányait elhozó népcsoport (Körös kultúra), az éle-
lemtermelés feltalálása által szükségszerűvé és lehetővé tett egyéb találmányai egvikéti,
a korai neolit lakóházat, feltételezhető építési technikájával együtt, a Szolnok megyében
első, teljesen feltárt honfoglaláskori nagycsaládi temetőre jellemző temetkezési szoká-
sokat, és a 14. század folyamán feudalizálódó kunok egyik nemzetségi központja temp-
lomának feltárásánál tapasztaltakat.

SELMECZI LASZLO

JEGYZETEK
< A lelőhelykataszter lényegéről lásd Csalog és behintve az életet jelképező piros por-

Zsolt 1. m. 75. festékkel. Feje mellett a két fából faragott
2 Az előzetes feltáró kutatás a terület teljes edény s a díszes ruházat régen elporlott

felderítését jelenti, összefüggésben a tele- m á r - c s a k a , f o l d színének változása jelezte,
püléssel és a környezettel, a legrégibb ,, 2°W £-, . ,- * , * *
Időtől a máig Szőke Béla: A honfoglaló és kora Arpád-

» Azokat a népeket, amelyeknek nem Isme- ^ori magyarság régészeti emlékei Bp. 1962.
jük a nevét (mert nem volt írásuk és má- „ átfogó áttekintése a témakörnek,
sok sem készítettek róluk történeti forrás- " A temető a honfoglaló magyarság vezető-
ként használható leírást), miután róluk való , ' í 'ege I. csoqprtja nagycsalád! temető
összes ismeretünk régészeti leletanyaguk közé tartozik es rendszerében a kenezlői
(anyagi kultúra) vizsgálata révén nyerjük. „, temetőhöz áll legközelebb. Szőke 1. m. 21.
régészeti kultúrának nevezzük, de mindig '" Laszlo Gyula: A koroneói lelet és a hon-

f í f L ^ é i Ü k j Í 9 ? a !Sf n L e r f e iS T tt f f í f L ^ \ „ xÍviI194?.!SfALefző eiSen aTot
Két év óta folyik a_ tószegi Laposhalomhoz dalakon elsőként figyeli meg a fordított
hasonló jelentőségű, a bronzkor minden világkép szokásokban való tükröződését zárt
korszakáról keresztmetszetet adó település. leletanyagban. Munkája ma is alapvető
a jászdozsai Kápolnahalom feltárása. A fontosságú
feltárást Stanczlk Ilona, a Damjanich Mű- 11 A rontás elhárítására szolgáló éles tágyak-
zeum régész muzeológusa vezeti. A jovo k a l kapcsolatos szokások elemzése részle-
£vben kezdjük meg a szolnoki középkori tesen az avar leletenyag vizsgálata kapcsán
vár feltárását. történt meg. Az ott megfigyelt szokások
A kultúráról összefoglaló tanulmány jelent ideológiai háttere a honfoglaláskorban is
meg. Kutzián Ida: A Körös kultúra. Bp. hasonló. László Gyula: Etudes archéolo-
1944. DiSF-Pann n . 23. sz. giaues sur 1' histoire de la société des
Röszkéről előkerült házmodell töredék avares. Arch. Hung. XXXIV195S. 134—144.
alaptan Trogmayer Ottó bizonyította az osz- 12 Györf'y György: A kunok feudalizálódása.
lopszerkezetü, felmenő falu, nyeregtetős Tanulmányok a parasztság töténetéhez Ma-
ház építésének ismeretét és használatát a syarországn a 14. században. Bp. 1953. 273.
Körös kultúrában. Troemayer Ottó: A Kö- i'f Az alap mellől 1440—1414 között vert pénz
rös csoport lakóházáról. Arch. Ért. 9.T1966. ke-ült elő. Ez a templom elég késői épi-
235—240. té-ére utal. s alátámasztja a történeti iro-
Korábban Csalog Zsolt tárt fel teljesen ép dalomból jól ismert nézetet, hogy a kunok
okkersfros kurgánt Karcag határában. Le- rendkívül nehezen katalizáltak.
írása megtalálható Múzeumi Levelek 6. sz. H Szte-emikroszkopikus vizsgálat eredtnénye.
3̂ —4. ..Baloldalán fekve aludt, felhúzott Iá- i'> Gönczi Ferenc: Göcseji kutak és hácskuk.
bakkal, mellén keresztbe tett kezekkel. Ko- Néprajzi Értesítő 6 1905. 6—11. Jó leírása
porsó helyett fakéregbe volt burkolva teste, bödönkút készítési technikájának.
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