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Űj köntösben került kezünkbe a Szol-
nok megyei múzeumok munkásságáról
beszámoló évkönyv. Űj a formátum,
más a technika az eddigiekkel összeha-
sonlítva. Szembetűnően eltér a koráb-
biaktól a szerkesztő koncepciója. Hadd
jegyezzük meg már elöljáróban: a vál-
tozások nem rontottak, hanem javítot-
tak az évkönyv színvonalán. Valójában
tematikus kötet kiadására vállalkozott
a Damjanich János Múzeum, hiszen a
terjedelem több, mint kétharmadát a
régészeti vonatkozású dolgozatok fog-
lalják le.

Az első három tanulmány újkőkori és
rézkori kérdésekkel foglalkozik. Raczky
P. (A Körös kultúra újabb figurális áb-
rázolása a Közép-Tiszavidékről és tör-
téneti összefüggéseik. 5—26. old.) 13
Szolnok megyei lelőhelyről mutat be
korai neolitikus agyagszobrocskákat, ill
alakos ábrázolásokat. Dolgozatában
nemcsak ezeknek a Körös kultúrához
sorolható alakos ábrázolásoknak az
összefüggéseit világítja meg, hanem a
korai újkőkor néhány alapvető kérdé-
sére is választ keres. Bizonyára igaza
van, amikor azokkal a/, észak-alföldiek-
kel kapcsolja a Szolnok megyei lelőhe-
lyeket, amelyeknek szembetűnő erdélyi
kapcsolataik vannak. Igaznak kell len-
nie, hogy a korszak anró agyagszobrai
(melyek száma Szolnok megyében ép-
pen a szerző terepen végzett munkája
eredményeképpen szaporodott ilyen
mértékben) mögött istenképzetek rejle-
nek.

Korek J. (Adatok a Tiszazug újkőkori
településéhez, 35—40. old.) régebbi ása-
tásának anyagát közli Öcsödről, s ennek
elemzése kapcsán sort kerít az alföldi
neolitikum vázlatos összefoglalásra.
Időtálló lesz a szerzőnek az a megálla-
pítása, hogy az ún. szarvas-érparti típus
nem külön egysége az alföldi vonaldí-
szes kerámikának, hanem e kultúra né-
pének kései hagyatéka. Továbbra sem
tűnik minden vonatkozásban magyará-
zottnak a különböző nyugati (?) kapcso-
latú, vonalköteges díszítésű edényeket
gyártó alföldi csoportok (Szilmeg, Sza-
káihát) helyzete.

Kalicz N. (Ujabb adatok a rézkori
hunyadihalmi csoport időrendjéhez, 43
—58. old.) dolgozata méltó a szerző ne-
véhez. Szövegéből kirajzolódik a kései
középső rézkor anyagi kultúrájának
pontos képe. E korszak kutatói számára
alapvető forrás lesz a Kovács T. által
ásott tiszafüredi anyag, s meghatáro-
zóak Kalicz N. ezzel kapcsolatban itt
elmondott megjegyzései. A dunántúli
Balaton-csoport időrendi helyzete, rela-
tív viszonya az alföldi együttesekhez
azonban még további, beható vizsgála-
tot igényel. E kérdés tisztázásához újabb
leletanyagokra várunk. Hadd jegyezzem
meg: magam szívesebben használnám
(és használom is) az itt közölt anyag el-
nevezésére a Hunyadihalom-csoport ne-
vet (így szerepel itt a német kivonat-
ban is).

Az újkőkorral-rézkorral foglalkozó köz-
leményeket az 1976-os „Tószeg-konfe-
rencia" három előadása követi. Stanczik
I. (Az 1973—74. évi tószegi ásatások, 63
—76. old.) részletesen ismerteti a leg-
utolsó tószegi ásatások adatait, leírását
fényképek és felszínrajzok egészítik ki.
Utóbbiaknál zavaró, hogy a hiányzó jel-
magyarázat miatt sokak számára nem
lehet világos, mit lát a képeken.

Bóna I. (Tószeg-Laposhalom [1976—
1976], 83—100. old.) a tószegi, többrétegű
bronzkori telep százados kutatását
elemzi, a legújabb eredmények ismer-
tetésével egy időre véglegesen lezárva.
Adatai nélkülözhetetlenek a bronzkor
történetével foglalkozók számára, a tó-
szegi leletek végleges feldolgozása pe-
dig bizonyosan közelebb segít majd
bennünket a bronzkori eseménysor meg-
értéséhez. Sajnálatosak az illusztrációs
anyag bizonytalanságai: a két 28. kép
(ugyanazzal az edénnyel), valamint a
39. kép (megint azonos edények, de a
magyar szövegben „korsók" aláírás).

Bökönyi S. (A Közép-Alföld bronzkori
állatvilága, 109—114. old.) kiemelten a
bronzkori háziasított állatokkal foglal-
kozik, részletesen elemzi azok haszno-
sítását. Elismétli azt a nézetét, misze-
rint a bronzkor végére a kutya evési
tilalom alá esett volna. Különös, hogy
a bronzkor végére egyes telepeken a va-
dászott (tehát nem háziasított) állatok
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aránya 50%-nyira nő. Kár, hogy az ezt
igazolni hivatott ábra nem világos. Azon
ugyanis a füzesabonyi kultúra— Egyek
—rákóczifalvi csoport —, hatvani kul-
túra követi egymást (2. ábra, 111. old.).

Az előbbiekhez még két régészeti köz-
lemény kapcsolódik. Vaday A., Vörös h
zoológiái vizsgálataival (Szarmata tele-
pülés Kunszentmártonban, 117—138.
old.) egy III. századi barbár telep lele-
teit közli, Selmeczi L. és Madaras L.
pedig a rákóczifalvi avar és korai Ár-
pád-kori magyar temetőrészleteket
(Avarkori és X—XII. századi magyar
köznépi sírok Rákóczifalván, 141—170.
old.). Utóbbi dolgozat súlyozottan a te-
mető „közép-avar" és kései avar részé-
vel foglalkozik, a szerzők gondosan
elemzik a leleteket és a temető szerke-
zetét. Igen fontos a ,,B" sír préselőmin-
ta-lelete, a (másutt sokáig kétségbevont)
fülkesírjai, valamint annak megállapí-
tása, hogy a temető korai és kései része
között (az anyagi kultúra változása el-
lenére) sok az összekötő kapocs. Ha-
sonló jelenségek figyelhetők meg más
avarkori temetőkben is, ami a korábban
igen élesen hangsúlyozott avarkoyi etni-
kai változásokat legalábbis kétségessé
teszik.

A kötet eddigi és következő tanulmá-
nyai között mintegy átmenetet képez
Szabó L. dolgozata (A vérségi kapcsola-
tok megszűnésének folyamata a magyar
faluközösségekben, 173—183. old.), amely
a magyar nagycsalád történetét ábrá-
zolia vázlatosan, s kései XIX—XX. szá-
zadi példákon kísérli meg bemutatni
felbomlásának folyamatát. E kései ada-
tokat megpróbálja visszavetíteni a kö-
zépkorba is, s végeredményben folya-
matosnak tartja a nagycsalád létét az
Aroád-kortól. Tegyük hozzá: aligha le-
hetetlen, hogy kései korokban számol-
hatunk a nagycsalád „újratermelődésé-
vel".

Gulyás É. a pásztorok, juhászok Dat-
rónusának. Szent Vendelnek emlékeit
gyűjti össze (A Vendel-kultusz emlékei
a Jászságban. 185—200. old.), szinte ez-
zel rímel Szabó I. dolgozata (Legeltetési
társulatok a Tiszazugban, 201—221. old.),
amely Jászsági adatokat is feldolgoz.
Urbán L. már a megye szocialista fej-
lődésének korai korszakáról értekezik
(Az első hároméves terv Szolnok me-
gyében) 1947—49. 223—231. old.), tárgy-
szerűen és főleg az egykori lapok ada-
taira támaszkodva.

Henkey Gy. tanulmánya ismét a_ ré-
gebbi történetet érintik (A jászszenf-
andrási jászok etnikai embertani vizsgá-
lata 233—245. old.), hiszen a vizsgált

embertani anyag alapján a jászok „ős-
hazájára" következtethetünk, összegzése
szerint: „ . . . a kunok jászsági beolva-
dása . . . csak a jászok ősi középázsiai és
kaukázusi elemeinek fennmaradását se-
gítette elő". Történetileg viszont úgy tű-
nik, hogy a magyarországi középkori já-
szok kelet-európaiak.

A kötetet Egri M.: A pop art (247—
251. old.) c. cikkecskéje zárja, s ezen
átfutva az olvasó örömmel állapítja
meg, hogy színvonalas múzeumi év-
könyvvel foglalta le idejét, olyannal,
amelyben még népszerűsítő dolgozat is
van. Néhány sajtóhiba (pl. Kelet-Szibé-
ria Kelet-Szerbia helyett, 47. o., Boko-
lovszkiji . . . temető Volokonovka he-
lyett, 147. o. stb.), helytelen interpunk-
ció következtében értelmetlenné váló
idegennyelvű mondatok (41. o.) nem
rontanak annyit a köteten, hogy ne di-
csérettel ajánljuk az olvasónak. (Szol-
nok. Í980. szk. Selmeczi L., 253 old. +
11 ill.)

VÉKONY GÁBOR

Két novella-antológiáról
A medveölő fia
Isten tenyerén ülünk

Az eddig megjelent kritikák szinte kí-
méletlenül „levágják" ezt a két, fél
éven belül megjelent novella antoló-
giát, sőt magukat: a létüket, jogosult-
ságukat is kétségbe vonják. Á bírálók
mindenek előtt a válogatás szempont-
jait kérdőjelezik meg — némi joggal —
firtatva, hogy pl. az 1939-es születésű
Sziládi János, Lengyel Péter. Lugossy
Gyula mit keres a „fiatalok" között pél-
dául az 1950-ben született Eszterházy
Péter mellett (aki ráadásul sw. azóta
megjelent Termelési regény részletével
szerepel).

Joggal vetődik fel persze a kérdés,
hogy irodalmi életünkben miért ilven
fontos és miért ennyire neuralgikus
pont a ..nemzedék" problematika?
Könnyen elintézhetnénk a dolgot azzal,
hogy így kényelmesebb, s hogy az egé-
szet csunán a kritikusok, a ..skatulvá-
kat" gyártó irodalomtörténészek talál-
ták ki. Ezzel lehet megkerülni az eszté-
tikai elemzést, amely a teljesítményt és
a minőséget veszi alapul, s nem az
anyakönyvi Tdvonatot. Ezen az alapon
ugyanis szempont lehetne a helyszín
vagy a mellbőség is . . . De hagyjuk az
ironizálást! A Napjaink júniusi számá-
ban Magyar József interjúját olvashat-
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