
RÉGÉSZETI KUTATÁSOK JÁSZDÓZSÁN

Jászdózsa határában, a Jászárokszállásra vivő út jobboldalán a környező síkságból
kiemelkedő halom vonja magára az arrajácók figyelmét. A halom közvetlen környéke
is enyhén emelkedő - körülbelül 700x500 méteres - az a terület, amely kiválik a táj
egységes képéből. A magaslatot mintegy határvonalként körülöleli a Tárna kis mellék-
ága, a Nyavóka vagy Nyavalyka patak már kiszáradt medre.

Közelebbről szemügyre véve az ovális alapú dombot - az oldalán ma is jól ki-
vehető emberi munka - erődítés - nyomai bizonyítják, hogy a halom nem természetes
eredetű. A Kápolnahalom, régi nevén Sarlós Boldogasszony halma (a halmon Sarlós
Boldogasszony tiszteletére épített, 1944-ben felrobbantott kápolna után elnevezve) -
régészeti lelőhely.

A domb „titka" régóta foglalkoztatja a környékbeliek képzeletét. A szájról-szájra
hagyományozott, halomhoz kapcsolódó színes történetek többé-kevésbbé valós alapon
nyugszanak. A kutatómunka elindításához azonban a régi történeti források nyújtottak
nagy segítséget. 1966 óta a Damjanich János Múzeum költségén rendszeresen végzünk
feltárási munkálatokat.

A halomra, mint régészeti lelőhelyre, már a XVIII. század végén felfigyeltek. 1799-
ben Bedekovich Lőrinc térképész említi először leírásában. *

Jászlózsa „ . . . határjában mint egy 1400 ölnyire napnyugat felé szép térségen lát-
szik a Boldog Asszony halma, melynek tetején Sarlós Boldog Asszony tiszteletére
minden emberi emlékezeten felül épített Kápolna áll. Ezen halom felől közönségesen
tartják, hogy az előbbi századokban, amidőn a dühös Tatárok Országunkat dúlták,
ezen helyen nagyobb tsatájok lévén, a mint azt az Agyagos mellett a határ napkeleti
részén fekvő halmok és Tatár hányások bizonyítják, az el-esetteknek testeiből emel-
kedett, mellyet mostanság is a mindennapos tapasztalás bizonyít, mert akár melly
részében ásattatok isi, ottan nem'' egyéb, he nem holtak tetemei fordulnak fel."

Utána 1847-ben bukkan fel újból Fényes Elek Magyarország leírása c. munká-
jában: 2

„Dózsa... határában van egy domb, melyről a lakosok azt tartják, hogy itt
ütközet történvén, a halottak ide vannak eltemetve."

1854-ben találjuk a következő adatot Palugyai Imre munkájában.3

A jászdózsai „ . . . határnak nyugati részén síkon álló .Boldogasszony Kápolna'
dombja keletkezése szinte ezen időre (előbb: a „tatároknak hazánkbani dúlása alkal-
mával ember testekből keletkeztek") vitetik vissza, dombban már több ízben emberek
csontjai, vasak, karddarabok találtattak."

1864-ben Pesthy Frigyes ismerteti helységnévtárában a jászdózsai halmot.4

„Boldogasszony halma a községtől egészen Nyugatra!, és mintegy 2/5 mérföld-
nyire. Ezen halom egészen sík rónaföldön mintegy 10 000 négyszögöl területet és 2-6
ölnyi magaslatot képez. Eredetére ezen halom biztosan nem tudható - valószínűleg
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azonban a szomorú tatárjárás alatt felmerülhetett mészárlásokban elesett borzasztó
mennyiségű emberhullákból alkotottnak gondolható, ha figyelembe vesszük miszerént
datzára az idők régiséginek, ma az egész halom mészvegyület és rohadozott csont-
vegyület fordul fel. E helyütt már több apró történeti emlékmű darabok is,. . . - buzo-
gány, gyűrű, s sarkantyúk s.-at találtattak."

Ezzel le is zárult a halom történetének az a szakasza, amikor esetlegesen elő-
forduló felszíni leletek, vagy szóhagyomány útján összegyűjtött történeti adatokra tá-
maszkodtak a szerzők. A múlt század utolsó évtizedeiben (hazánk más vidékein már
korábban) kezdetét vette - egy tudományos igénnyel fellépő kutatási irány a régészet
területén is. A bizonytalan - legfeljebb a tatárjárásig visszamenő történeti adatolás
helyett - konkrét tényekre akarván támaszkodni, ásatásokat kezdtek. így került sor
a jászdózsai Kápolnahalom feltárási munkálataira is. 1893-ban Bartalos Gyula veze-
tésével - Hild Viktor szorgalmazására ásatást végeztek a halmon - ezúton derült ki
első ízben, hogy a domb őskori lelőhely. Az ásatás eredményeiről Hild Viktor kéz-
iratos, rajzos Régészeti Napló-jából szerezhetünk pontos értesüléseket. 5

Bartalos a halom É-i oldalán 3 m mély, 1 m széles kutatóárkot húzott - melyben:
„Konyhahulladékok, szén, hamu és mindenféle eszköz jutott napvilágra. A harmadik
fekvetegben 6 falakat is talált, melyeket cserény putri nyomainak határozott meg, mi-
után az alatta és a fölötte levő föld rétegen a vesszőfonás nyomai tisztán meglát-
szottak." 7

Ugyanebben a rétegben (a halom platóján) - Ny-K irányítású, csontvázas sírokról
is említést tesz Hild. A leletanyag ismertetésénél pontos leírását, méreteit és több
esetben rajzát is közli az 55 db különböző csontes?köznek (megmunkált szarvasagancs
darabok, különböző állati csontokból készült fúrók, árak, vésők, tűk, állatfej alakúra
kiképzett csontdarabok, gazdagon díszített csontlemez), valamint a 25 db őskori edény-
nek és edénytöredéknek.8 A sikeres ásatáson felbuzdulva, még egy ásatást végeztek
a Kápolnahalroon Bartalos veretesével, Hild Viktor és a Nemzeti Múzeum akkori
segédőrének, Seemaycr Vilibaldnak részvételével. Ez az ásatás Hild Viktor leírásának
tanúsága szerint sokkal körültekintőbb és módszeresebb volt, mint az 1893-as. Mellé-
keli a pontos helyszínrajzot, a kutatóárok metszetrajzát a fontosabb leletek helyének
megjelölésével. A halom ÉNy-i oldalán nyitottak 30 m hosszú, 1,5 m széles árkot.

Már a termőrétegben találtak 9 „különböző kődarabokat és igen sok régi cserepet."
80 cm mélyen figyeltek fel az első összefüggő kultúrrétegre, „a konyhahulladék réteg,
a különböző színvonalban levő tüzelési helyek szerint - melyeket szén, pernye és
hamufekvések élesen jelöltek, három volt egymás felett hosszában . . . átlag e három
egymásután következő fekvés két méter vastag volt." l ü

Kiemelendő a leletanyagból a 21-22 méternél (hosszant) 211 cm mélyen talált füles-
bögre, amelyben 23 db különböző színű üvegpaszta gyöngy és 13 db aranykarika volt. "
Ezeken kívül csonteszközöket (tűk, árak, egyenes és homorú vésők) - kőeszközöket
(ép őrlőkő, kőbalta) - edényeket, edénytöredékeket, hálónehezékeket gyűjtöttek össze.
Bartalos Gyula az ásatás eredményeit összefoglalva a következőket állapította meg:12

, , . . . meggyőződtem, hogy e halom őskori telephely, melyet kettős körsánc és vízállóhely
övezett." „Nyolc fekvetegen hatoltam le; az alsóban bronzvésőre találtam; fokonként
feljebb tűzpadkákra, edénytöredékekre leltem . . . , egyik csuporban arany ékszer is
volt,... A felső rétegben paticsfonás és kiégett anyagtapasznak nyomaira akadtam,
konyhahulladékokkal és csonteszközökkel.

Hild Viktor ismétli Bartalos meghatározását, annyival kibővítve, hogy „az edé-
nyek jellege azonnal megmutatta, hogy itt egy újabb kőkorszakbeli (neölith korszak)
telepét fogjuk találni." u

A bronzvéső alapján bronzkorról is beszél, a középkori vastárgyak alapján vas-
korra is céloz. A kormeghatározás területén meglehetősen nagy bizonytalanság lépett
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fel, az ásatáson végzett megfigyelések is elégtelennek tűntek. Annyi azonban teljes
bizonyossággal kiderült a két ásatásból, hogy sáncokkal körülvett, őskori telepről van
szó ( pontosan lerajzolt edények alapján a középső bronzkor időszakát is meg lehetett
határozni), ahol településnyomokat tártak fel - sok cserép-, kő- és állatcsontanyaggal.
Az aranykincset Hild Viktor helyesen vetette össze a somogyi kincslelettel.14

Az említett csontvázas sírok közül egy honfoglaló-, a többi árpádkori temetőből
származik, amely a halom felszínén helyezkedik el. A leletanyag sorsáról a követke-
zőket jegyezte fel Hild Viktor: - „összesen 324 db-ot válogattunk ki megőrzésre, amely-
ből mint osztalék nekem 137 db jutott." 15 A Hild tulajdonába jutott „osztalék" a teljes
gyűjteménnyel együtt a szolnoki Damjanich Múzeumba került.16 Bartalos Gyulára és
Seemayer Vilibárdra eső rész a Nemzeti Múzeumban jutott - ajándék címen - mint
az a MNM 1895-ös leltárkönyve " és az Archelógiai Értesítő 1896-os gyarapodási jegy-
zéke tanúsítják.

A Kápolnahalom múlt századvégi ásatási anyaga teljesen szétszóródott: a Nem-
zeti Múzeumban ma csak egy bögretöredék található.18 A szolnoki Damjanich Mú-

570 cm vastag kultúrréteg metszete Jászdózsa—Kápolnahalmon

167



zeumban 61.38.1-23. és 61.39.1. leltárkönyvi bejegyzések alatt, Hild Viktor hagyatéká-
ban még szórványos anyag található az 1895-ös ásatásból.

Hosszabb ideig nem történt sem gyűjtés, sem ásatás a halmon, vagy környákén.
1936-ban került be három darab neolitikus cserép Prückler (Porteleky) József gyűjte-
ményébe Kápolnahalom megjelöléssel.10 1943-ban került sor újabb, nagyobb, módszeres
ásatásra - a Nemzeti Múzeum megbízásából Gallus Sándor vezetésével. 20 Két próba-
árkot húztak: - a domb körül elhelyezkedő lakótelepen, - magán a Kápolnahalmon.
A domb melletti őskori telep statigráfiáját Gallus az ásatás alapján a következőkép-
pen rajzolta meg: „A próbaárokban az egymásra rakódott telephulladékot tartalmazó
őskori rétegek négyméteres vastagságot érnek el. A legfelső humuszban a magyar kö-
zépkor (Árpádkor) lakóhulladékát találtuk, ezalatt „lausitzi stílusú" cserepeket tar-
talmazó réteg következett, mely az aggteleki barlang korahallstatti anyagával egyezik.
Ezalatt a rétegek zöme következett, mely a magyarországi bronzkor végső periódusát
képviselte.21 A halmon húzott szelvény felső rétegében egy honfoglaláskori és több
középkori sírt találtak. A sírok megzavarták a halom őskori rétegeit. A temetőrész
feltárása után azonban egy jó állapotban levő bronzkori házpadlóra bukkantak. Gallus
pontos leírását és értékelését adja a deszka-alapozásos tapasztott padló jú, döngölt falui,
cölöpökkel megerősített házrészletnek.21 A ház feltárásakor felmenő falakat is meg-
figyelt. A megfigyeléseket összegezve arra a következtetésre jutott, hogy „ . . . a Ká-
polnahalmon a környező késő bronzkori ffl telepnek kis akropolisa állhatott. A domb
teljes beépítettségének és védelmi berendezésének feltárása tanulságos és fontos tudo-
mányos eredményeket és leleteket igér." M Ásatási naplójában közli az MNM-be került
leletanyag jegyzékét. 25

A II. világháború alatt a leletanyag elkeveredett, ma már csak két doboz szór-
vány cserép található,26 - melynek rétegbeli elhelyezkedéséről pontos adat nem áll
rendelkezésünkre. Az 1943-as ásatás anyagából a jászberényi Jász Múzeumban talál-
ható néhány edény. 27

1953-ban Csalog József, a jászberényi múzeum akkori igazgatója végzett lelet-
mentést a Kápolnahalom környékén. ffi A halomtól északkeletre, a Juhász-tanya kert-
jében települési nyomokat, északra, Morvái Pál földjén 1,5 méter mélyen hét edényből
álló, hatvani kultúrába sorolható urnafészket tárt fel. A temetkezés szórthamvas volt.
A leletanyag a Jász Múzeumban van elhelyezve. m

Ezek az adatok korántsem elegendők, hogy egy régészeti lelőhely pontos törté-
netét tisztán láthassuk - Bartalos és Hild Viktor ásatásai a már fentebb említett hiá-
nyosságok miatt, - Gallus Sándor szakszerű, pontos ásatása szintén nem érzékelhető
teljem biztonsággal. - A leletanyag elkallódott, a Jásfc Múzeum Evkönyvében meg-
jelent publikáció igen szűkszavú, az ásatási naplóval, egyes leletek rétegtani helyzete
egyeztethető a hiányosan vezetett ásatási naplóval, egyes leletek rétegtani helyzete
nem tisztázható. A front közeledte miatt nem tudta befejezni az ásatást - a halmon
csak az első zavartalan őskori szintig jutott. Így nem tudtuk rekonstruálni a telep
réteg-sorát, a kultúrréteg vastagságát, stb. Az ásatás kis területen, tájékozódási jel-
leggel folyt - további ásatásra nem került sor. Ezek miatt tartottuk szükségesnek egy
új, hitelesítő ásatás elvégzését az Alföld bronzkori története szempontjából jelentős-
nek látszó, teljesen bolygatatlan település területén. A hitelesítő ásatás elvégzésére
1966-ban került sor Dr. Bóna István vezetésével. Az első ásatási szelvényt a halom
DNy-i részén jelöltük ki. Az ásatás célja ebben az évben a halom települési rétegéuek
teljes átvágása, a halmon megtelepült bronzkori népesség, vagy népességek kultúrá-
hoz kötése, időrendi meghatározás - és amennyiben egy 4x4 méteres szelvényben lehet-
séges, településtörténeti megfigyelések végzése. Az ásatás rendkívül gazdag eredmény-
nyel zárult.
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1967-től az őskori telep feltárását tovább folytattam. Az ásatás célja a relatív
kronológiai adatok ismeretében az előző években előkerült házalapok tisztázása - és
lehetőség szerinti teljes féltárása volt.

1968-ban két feladatot tűztünk célul: a halom DNy-i részén kezdett szelvények
további feltárása mellett az 1943-as Gallus-féle ásatás hitelesítése. Ugyanebben az
évben kerültek napvilágra a halom középpontjában fekvő középkori templomépület

JÁSZDÓZSA - KÁPOLNAHALOM

V M . SZINT 200 tí»

Ny

Cölöpös-karós szerkezetű bronzkori ház maradványai a VH. ásatási szinten
(Jászdózsa—Kápolnahalom).
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romjai.30 1969-ben a halom DNy-i frontján kezdett szelvényekhez. É-i irányban
kapcsoltunk egy újabb blokkot - ezzel egyben hitelesítettük Bartalos-Hild 1895-95-ös
kutatóárkait. Egy helyen átvágtuk a halmot körülvevő sáncokat. Tovább folytattuk
a középkori templom feltárási munkálatait is.31

A negyedik éve folyó bronzkori telepásatás eredményeit röviden összefoglalva,
a következő megállapításokra jutottunk:32 Jászdózsa határában fekvő Kápolna-
halom erődített bronzkori telep. A halom körül helyezkedik el a Nyavalyka által
határolt kb. 700x500 méternyi területen a bronzkori falu. Az ásatások folyamán a
három sánccal körülvett (mezőgazdasági művelés folytán a külső sánc erősen elszántva,
csak a két belső - közvetlenül a halom lábánál futó szakasza bolygatatlan) „vár"
területére vonatkozóan rendelkezünk adatokkal. A mintegy 170 m2-nyi feltárt terület
alapján a következő megállapításra jutottunk: a halmon 570 cm vastag kultúrréteg
található. A halomnak eredetileg is volt egy kis természetes emelkedése, amelyre
- vízközei, de árvízmentes magaslat - a legelső megtelepülök építették házaikat. -
Az eddigi ásatási tapasztalatok szerint XXI ház padlószintjével számolhatunk. A járó-
szintekre dőlt házomladékból került ki a régészeti leletanyag: nagy mennyiségű edény,
edénytöredék, kő-, csont-, kevés bronzeszköz, állatcsontok, növényi magvak.

A telepen talált pusztulási rétegek, a szelvényekbe eső házak szerkezeti változásai,
valamint a régészeti leletanyag tanúsága szerint három, egymást követő bronzkori né-
pesség megtelepülésével kell számot vetnünk. A bronzkor előtti humuszrétegbe mélyí-
tett korabronzkori hamvasztásos sírt tárunk fel 1966-ban. Hatvani, füzesabonyi és ha-
lomsíros jellegű későbronzkori leletanyagot tartalmaz a halom kultúrrétege.

1968-69-ben több évi részletmunka (részben anyagi okold, részben időbeli nehéz-
ségek miatt) eredményeként a későbronzkori és füzesabonyi kultúrákba sorolható teljes
házalapokat tártunk fel. A házak döngölt agyagpadlójúak, két részre osztottak, vagy
osztatlanok. A ház középpontjában, vagy egyharmadában tapasztott peremes tűz-
helyek, esetleg gazdagon díszített katlantűzhelyek foglalnak helyet. Gyakori a
hordozható', agyagból készült rácsos tűzhelytöredék is. A felmenő falak szer-
kezete a padlószintek szélén talált cölöphelyek, paticsomladék engednek követ-
keztetni. Általában nagy tartócölöpök (néha lefektetett gerendákba ékelve) - kö-
zöttük vékonyabb, sűrűn levert karók (a tapasztáson maradt lenyomatok szerint
össze voltak fűzve) alkotják a fal vázát. A cölöpös-karós szerkezetet kívül-belül be-
tapasztották - több esetben meszelés nyomaival találkozunk. A ház méreteitől füg-
gően gyakori, hogy a nyeregtető szelemenjének tartására a ház közepén is végig-
húzódik egy cölöpsor. A házak bejárata általában a déli, délnyugati részen található.
A házak elhelyezése (amennyiben a feltárt területen tapasztalatokból következtetni
lehet) természetesen követi a halom alakját, és a halom középpontja felé csoportosul-
nak - nyilván egy szabad területet - „teret" fognak közre. Az 1966-ban előkerült
kincslelet, valamint a rendkívül gazdag régészeti leletanyag - restaurálás után -
jelentős mértékben hozzájárul majd a Közép-Tiszavidék bronzkori történetének telje-
sebbé tételéhez.
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Az évenként folyó módszeres feltárási munka célja végső soron az, hogy egy zárt
rendszeren beiül, viszonylag kis területen egy-egy települési szint teljes rendszerét,
háztípusait napvilágra hozzuk. A halom fennsíkján fekvő templomromok, honfoglalás-
és középkod temetőfeltárások fontos adalékul szolgálnak majd a Jászság történeti
képéhez. A Jászdózsa-Kápolnahalmon folyó régészeti feltárások jelentős segítséget nyúj-
tanak majd megyénk őskori, honfoglalás- és középkori történetének feldolgozásához.
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