
A régészet hétköznapjai
A köztudatban a régészetről kialakult elképzelések legnagyobb része roman-
tikus színezetű. Ez természetes, hiszen a régmúlt idők titokzatosnak tűnő népei,
törzsei „mitikus homályban" jelennek meg az emberek képzeletében, és többé-
kevésbé mindenkit foglalkoztat is. hogy mennyit tudtak, hogyan éltek az ős-
idők emberei. Emellett mindenkiben van némi kincskereső szenvedély is, ame-
lyet legalább gondolatban szeretne kielégíteni. Ez az oka annak, hogy minden
falu, minden település határában tudnak, mesélnek egy-egy legendás kincsről
az ott lakók. Ezért is olyan népszerűek azok a regények, ismeretterjesztő mű-
vek, amelyek a nagy régészeti felfedezések történetét mesélik el, ahol jelentős
aranykincsek is napvilágra kerültek: pl. Schlieman trójai—mükénéi ásatása.
Tutanhamon fáraó sírjának feltárása. Az inkák, aztékok szinte hihetetlennek
tűnő aranybőségét pedig már a gyermekkor legkedvesebb olvasmányaiban, az
indiánregényekben is feldolgozták.

A régészek azonban mindennapi munkájuk során ritkán találnak aranyat,
vagy hétköznapi értelemben vett .,kincset". Sokszor egy edénytöredék, vagy
feliratos csonttárgy a szakemberek körében nagyobb érdeklődést vált ki, mint
pl. egy aranygyűrű, amely ebben az esetben kevesebbet árul el a korról, amely-
ben készítették. A régészetben az előkerült tárgyak, jelenségek értékének nagy-
ságát mindig az adja meg, hogy mennyi új információt jelent az avatott szem-
lélőnek, mennyi mindenre lehet következtetni belőle.

A szakemberek és a közönség eltérő értékrendjéből következően számtalan
félreértés is előfordul. Egy ásatásra látogató érdeklődő a laikusokat jellemző
kérdés — „aztán találtak-e már valami értékesebbet?" — után furcsán néz az
ott dolgozókra, ha egy sárga agyagfoltot, vagy egy átégett faldarabot mutatnak
neki.

Minthogy egy ásatáson munka közben nem mindig lehet elmagyarázni,
hogy mit kell tudni a látvány értékeléséhez, ezért a régészet hétköznapjainak
bemutatásával igyekszünk erre is válaszolni. Talán a kiállítások látogatói is
másként szemlélik majd a tárlókat, nemcsak a tárgyak szépségét, korát nézik
ha tudják előkerülésük történetét.

Sokan és sokszor kérdezik, honnan tudják a régészek, hogy hol kell ásni.
Az ásatások helyének kijelölését hosszú előkészület, előmunkálatok előzik meg.
A régészek éves munkatervének állandóan visszatérő programpontja tavasszal
és ősszel a terepbejárás. A nagyüzemi mezőgazdasági művelés felszínátalakító
munkálatai, azaz a talajmunkák nagyrésze erre a két évszakra tehető, és a ter-
mesztett növények növekedése és betakarítása együttesen határozzák meg a
terepbejárások feltételeit.

A mélyszántás, amely akár 80 cm-ig is megforgatja a talajt, egyben fel-
színre hozza azokat a kerámiatöredékeket, vagy egykori házak maradványait,
amelyek több száz, több ezer évvel ezelőtt készültek és azóta kerültek a föld
alá. Ha ezeket a leleteket összegyűjtjük, az adatokat térképre helyezzük, ki-
rajzolódik a különböző korszakok települési képe.

Az Alföldön már most a 24. órában vagyunk ahhoz, hogy ezt a munkát
elvégezzük és elvégezhessük. Az ismétlődő szántás egyre aprózza, darabolja a
leleteket, míg végül meghatározhatatlan töredékekké válnak, illetve olyan nagy
területen húzza szét az eke ezeket, hogy alkalmatlanokká válnak a település-
típus meghatározására. Még több kárt okoznak amikor szőlő, vagy gyümölcsös
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Tiszaföldvár környékének szintvonalas térképe.
A magassági vonalak jól mutatják a Tisza egykori, kiszáradt holtágait

telepítése előtt elplanírozzák a területet, megszüntetik a felszíni kiemelkedé-
seket. Ugyanide sorolhatók a gátépítések, vagy a homokbányák nyitása, kiter-
melése is. Nagy a valószínűsége, hogy a legtöbb ilyen földmunka egyben tör-
ténelmi-régészeti emlékek megbolygatását is jelenti. Ilyenkor kerül sor a lelet-
mentésekre, — feltéve, ha idejében értesítik a múzeumot, ahogyan azt a beje-
lentési kötelezettségről szóló törvény is előírja.

Visszatérve a tervszerű régészeti munka kiindulópontjához, a terepbe-
járások menetét ismertetjük részletesebben.

A kisebb felszíni kiemelkedések eltüntetése azért jelent különösen nagy
veszélyt a régészeti emlékekre, mert ezek voltak a folyószabályozás előtti ára-
dásos, vadvizes területen egyedül alkalmasak megtelepedésre. A domborzati
viszonyok így eleve meghatározzák, hogy milyen területeket kell a régészek-
nek bejárniuk. Az Alföldön is megfigyelhetők több méteres szintkülönbségek.
A Tisza és a Körösök régi, kiszáradt mederszakaszai ma is jól követhetők. Ezek-
ben biztosan nem kell leleteket keresnünk, csak a folyóágy két oldalát övező
magaspartokon és az ártéri kiemelkedéseken, szigeteken. A megtelepülés két
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legfontosabb szempontja, — a víz közelsége és az árvizektől való védelem
a kőkortól a középkorig egyformán meghatározó volt. A lakóhelyek olyan szo-
rosan kötődtek a folyókhoz, kisebb vízfolyásokhoz, hogy akár az egykori klíma-
viszonyokra is következtetni lehet abból, hogy az adott telepek a folyóteraszok
melyik magassági szintjén találhatók. A szárazabb, kevésbé csapadékos idősza-
kokban mint pl. az újkőkor eleje, vagy a korarézkor volt, a lakóházakat az
alacsonyabb teraszokra építették, míg a nedvesebb időszakokban az átlagos
vízszinthez igazodva a magasabb területekre húzódtak az emberek. A belső
területek, a löszfennsíkok, homokpuszták azonban lakatlanok maradtak.

A terepbejárások során tehát ezeket a magaspartokat kell végigjárniuk a
régészeknek. Ha valahol kerámiadarabokat találnak, gondosan összegyűjtik,
meghatározzák a korát és a térképen jelölik a helyet. Nagyon ritka az, hogy
ilyenkor pénz, vagy más fémtárgy kerül elő, de a kerámia változása pontosan
jelzi az etnikus és időbeli változásokat is. Még ma, az uniformizált gyári ter-
melés időszakában is, a különböző területek, népcsoportok kézművesei őrzik
eltérő hagyományaikat, amelyen belül a divat változásai azért nyomon követ-
hetőek. Nem kell ahhoz néprajzkutatónak lenni, hogy a nádudvari fekete edé-
nyeket valaki meg tudja különböztetni a habán, vagy a mezőtúri fazekasság
termékeitől. Ugyanígy a régészek is pontosan el tudják különíteni például a
bronzkorban egymás mellett, vagy egymást követően élő törzsek kerámiáját.

Az szintén ritkán fordul elő, hogy a terepbejáráskor egész edények kerül-
jenek elő, de a díszítésmód, a töredékek anyaga, készítési módja is nagyon sok
mindent elárul. Az első kezdetleges kemencékben, vagy egyszerűen szabad-
tűzön átégetett edények falának csak vékony rétege égett át kívül-belül, a
közepe fekete maradt. A technika fejlődése, az egyre jobb, speciálisabb kemen-
cék használata a bronzkorra odáig jutott, hogy a vékony falú, polírozott felületű
kis bögrék minősége a mai követelményeket is kielégítené. A vaskorban kez-
dődik a fazekaskorong használata. A római korban pedig már a helyi készítésű
edények mellett gyári termékekkel is ellátja a kereskedelem a provinciákat, és
a környező törzseket. A vörös színű, terra sigillatának nevezett, porcelán fi-
nomságú tálkák, edények nagy sorozatban készültek a rajnai és Pó-vidéki gyá-
rakban. A különböző szériákat a szakemberek évtizedre pontosan tudják
datálni.

A népvándorláskor időszakára a kerámiatárgyak jelentősége csökkent a
mindennapi életben, hiszen a törékeny, súlyos agyagedények nehezen szállít-
hatók, ami pedig fontos szempont a nagy távolságokat megtevő törzseknél,
népeknél, ezért inkább fa- és bőredényeket használtak. Azért ez nem jelenti
azt, hogy nem voltak fazekasok közöttük, de az edények többségének kidol-
gozására nem fordítottak gondot, ritkábban készült díszített, jó anyagú, szépen
megformált kerámia. A népvándorláskorban már tömegesen elterjedt fémtár-
gyak, ruhadíszek, övveretek, ékszerek vagy fegyverek jelentik a pontosabb
kormeghatározás alapját, és egyre gyakrabban lehet segítségül hívni az írásos
forrásokat, vagy ábrázolásokat.

A kerámiatöredékek összegyűjtése tehát a lelőhely etnikai, időbeli hova-
tartozásáról tájékoztat, de mint korábban említettük, a település típusára is
következtethetünk. Ha a leletanyag viszonylag nagy területen, kb. 300x400 m-en
egyenletesen szóródik, akkor a terepbejárás eredményeit összegző település-
hálózati rekonstrukcióba nagy valószínűséggel egy egyenletes beépítettségű
falu helyezhető. Falu és falu között is nagyon sok fontos különbséget lehet és
kell tenni, attól függően, hogy a házak hogyan álltak. A Körös-kultúra, amely-
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nek népe az első földművelő közösség a Kárpát-medencében, a folyók partján
hosszan elnyúló keskeny településeken lakott. Az egyik ilyen faluban pl. há-
rom-három ház határolt egy udvart úgy, hogy a negyedik oldal a víz felé nyi-
tott volt. Ezen az udvaron zajlottak a mindennapi élet eseményei, főzés, ruha-
készítés, de a háziállatokat is itt őrizték. A házakba inkább csak a rossz idő
elől menekültek be, és az éjszakát töltötték ott.

Ezek a házak egy-egy nagycsaládnak nyújtottak otthont. A fal cölöpök
közötti vesszőfonat betapasztásával készült, a tetőt náddal, szalmával, száraz
gazzal borították. A padlót is agyaggal tapasztották le, erre építették a nyitott
tűzhelyet. Ezek a tűzhelyek gyakran voltak olyan tűzvészek okozói, amikor
akár az egész falu leégett — a régészek legnagyobb örömére. A házak agyag-
fala a téglához hasonlóan átégett, összeomlott, maga alá temetve a háztartás
eszközkészletét. Ilyen házak feltárása minden régész álma, hiszen rekonstruál-
hatók nemcsak a mindennapi élet részletei, de áttételesen következtetni lehet
a kor technikai színvonalára, a munkamegosztás módjára, mértékére, sőt a
társadalmi berendezkedésre, vallási életre is. Nagyon fontos például, hogy van-e
minden házban házi oltár, istenszobor, idol, vagy már a közösségi szentély vált
a vallási élet központjává, irányítójává. Sokszor párhuzamosan létezik mindkét
jelenség ugyanazon a településen. Ez egyben azt is jelzi, hogy a társadalom
felépítésében a család önálló gazdasági-vallási egység-e, vagy már egy nagyobb
közösség pl. nemzetség szintjén szerveződik ez a két tevékenység. Az említett
példánál a házak elhelyezkedése azt is jelzi, hogy három ház lakói alkottak
bizonyos szintű gazdasági egységet, állataikat közösen tartották.

Egy leégett rézkori ház padlóján talált edények feltárás közben
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Leletmentés a törökszentmiklósi homokbányában.
A régészetileg már feltárt területeken folyamatosan művelték a bányát, hordták

a homokot

Előfordult az is, hogy maguk a lakók gyújtották fel a házukat, amikor már
nagyon elszemetesedett, eltetvesedett. Ilyenkor azonban kihordták az értéke-
ket, a régészeknek csak a hulladék maradt. Ez fontos forrás azonban, ahogyan
a hulladékgödrök is. A házépítéshez szükséges agyagot a telepek területéről
bányászták, és az így keletkezett gödrökbe dobálták a szemetet. Az innen elő-
került csontok hű képet adnak arról, hogy a hússzükségletet milyen arányban
fedezte a vadászzsákmány, mekkora a háziállatok aránya, vagy melyek voltak
a legfontosabb háziállatok, jelentős volt-e a halászat? A földművelésre közve-
tett úton következtethetünk az olyan eszközökből, mint az agancskapa, sarló-
penge, sarlófoglalat, de az edénykészítéskor az agyagba kevert pelyva már a
gabonafajtát is jelzi.

A földművelés technikájának fejlődése, a helyi viszonyokhoz leginkább
alkalmazkodó fajok elterjedése a terméshozam fokozatos növekedését jelen-
tette, de egyben a magasabb szintű szervezettséget is megkívánta. A falvak
zártabbak lettek, sokszor árokkal, védművekkel vették körül ezeket. Ez azt is
jelenti, hogy a terepbejáráskor nagyon pontosan körülhatárolható, szabályos
körben koncentrálódnak a leletek. Ha hosszú ideig éltek ugyanazon a terüle-
ten, a sorozatos tűzvészek utáni újjáépítések hatására a lakott rész egyre job-
ban kiemelkedett a környezetből, máig észlelhető, több méter magas dombocs-
kák, tellek keletkeztek. Ugyanakkor az erődített, sűrű beépítettségű falvak
mellett megtalálhatók a néhány házas lakóhelyek is. Nagyon fontos feladat a
két típus viszonyát meghatározni, vagyis hogy a nagyobb falvak mennyiben
jelentették az adott terület központját, játszottak-e irányító szerepet, itt össz-
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pontosult-e az ipari tevékenység (mégha kezdetleges fokon is), meghatározók
voltak-e az árucsere megszervezésében, lebonyolításában. A legintenzívebb
terepbejárások sem adhatnak választ ezekre a kérdésekre nagyobb ásatások
nélkül, de kiindulásként fontos felrajzolni a településtípusok pontos megosz-
lását. Egy beható kerámiaelemzés pedig az egyes kultúrákon belüli stíluscso-
portok megrajzolásával esetleg a „vonzáskörzetek" meghatározásában segíthet.

Egészen másként jelenik meg egy állattartáson alapuló kultúra képe a te-
repbejárások tükrében. Esetleg éppen az észlelhető telepek hiánya, vagy a na-
gyon kevés, néhány töredékből álló leletanyag jelzi, hogy a kérdéses korszak-
ban csak könnyűszerkezetű házak, kunyhók épültek ideiglenes szállásául a
vándorló családoknak, nemzetségeknek. A pásztortársadalmakban jelennek meg
azonban a nagy kiterjedésű, hosszú ideig folyamatosan használt szabályos te-
metők, hogy a társadalmi berendezkedés jelzői, az összetartozás szimbólumai
legyenek a korszak emberének és természetesen a mai kutatónak egyaránt.

Talán ezzel a rövid és vázlatos ismertetéssel sikerült valamit érzékeltetni
abból, hogy mennyire fontos, ha nem is látványos munka a terepbejárás, és
milyen pótolhatatlan értékek, források semmisülhetnek meg az olyan földmun-
kák során, amikor elmulasztják az előkerült leletek azonnali bejelentését, a
régészekkel való együttműködést. Szolnok megyében az elmúlt években több
olyan leletmentés is történt, amely bizonyítja, hogy az ilyen együttműködés a
munkák megszervezésénél jelent csak egy újabb körülményt, amellyel számolni
kell, de nem megakadályozója annak. Az érdektelenség mellett sokszor a mun-
kák leállításától való félelem (amely néhány nagyon indokolt esetben időlege-
sen valóban előfordulhat) romboltatja szét az előkerülő jelenségeket „gyorsan
és végleg mielőtt bárki meglátná". A sajtó minden évben több esetről tájékoz-
tat, például a világhírű bronzkori teli elplanírozásáról, vagy az Árpád-kori
templom megmaradt falainak szétdúlásáról, de értesültünk már római villa
mozaikpadlójának szétszántásáról is.

Sokan azt gondolhatják most, hogy szép-szép, de mégiscsak fontosabb egy
halastó, egy új lakótelep felépítése, vagy egy nagy víztározó létrehozása,
(amelynek jelentős gazdasági szerepük lehet), mint a régészet, amely csak
viszi a pénzt. Erre válaszolhatunk azzal is, hogy ahogyan az egyes embe-
rek életét is befolyásolja, meghatározza" gyermekkoruk, úgy a népek életének
is szerves része legkorábbi történetük. A népek jövője múltjukból következik.

A mai világban amikor mindennek az értékét azzal igyekeznek meghatá-
rozni, hogy mekkora a gazdasági jelentősége, talán hatásosabb az a válasz,
amely a kérdésnek nem az érzelmi, hanem tudományos oldalát világítja meg a
gazdasági nyelvére lefordítva.

Az őskori kultúrák rendszerének, a fejlődés folyamatának leírására olyan
módszert dolgoztak ki többek között, amelyet modellalkotásnak nevezünk. Meg-
határozható ezzel, hogy egy rendszer valamelyik összetevőjének megváltozása
milyen folyamatot indít el, mekkora a hatása a rendszer egészére, vagy milyen
hatásoknak kellett érvényesülni ahhoz, hogy például egy falusi társadalom
városállamokba szerveződjék. Ezek megválaszolásához a fejlődési törvénysze-
rűségek, trendek, a hatások-kölcsönhatások általános, akár a matematika nyel-
vén leírható meghatározására volt szükség. Jóval a komputer-korszak előtt a
legnagyobb iparvállalatok, trösztök ezt a módszert vették át, ha azt akarták
modellezni, hogy a kívánt fejlesztés eléréséhez milyen változások szükségesek,
vagy ha arra voltak kíváncsiak, hogy a termelés adott rendszerének fenntartása
hosszú távon hova vezet.
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Talán nem kell külön hangsúlyoznunk, hogy az ilyen jellegű számítások
pontossága közvetlen kihatással van a termelésre, gazdaságra. Belátható tehát,
hogy a tudományok kettéosztása hasznos és haszontalan, vagy másként műáza-
ki/természettudományos és humán tudományokra mennyire mesterséges és
hamis. Az az ország, amely a takarékosság rosszul felfogott alkalmazásával a
tudományok fejlesztésének bármely ágát elhanyagolja, olyan csapdát ás magá-
nak, amely idővel egyre mélyül.

Magyarországon sajnos nincsenek nagyszerű, világhírű monumentális tör-
téneti emlékek, amelyek amellett, hogy egy nép nemzeti kincsei, az egyetemes
emberi kultúra legkiemelkedőbb alkotásai is (pl. piramisok vagy az Akropolisz).
Éppen ezért kellene nagyobb hangsúlyt helyezni meglevő emlékeink ápolására,
felismerni, és felismertetni értéküket. Nem hiszem, hogy a szakembereken kí-
vül mások éreznék annak jelentőségét, hogy Európa középső és nyugati terü-
leteinek neolitizálása, vagyis az élelemtermelésre való áttérés a Kárpát-meden-
ce és főleg az Alföld kultúráinak hatására történt, és később is fontos közvetí-
tője maradt a déli területekről érkező újabb impulzusoknak. Nem túlzás azt
állítani, hogy egy Tisza-menti őskori faluhely szétrombolása egyben az emberi-
ség történelmének egyik láncszemét is megsemmisíti. A népvándorláskorban
szintén a fejlődés középpontjában állt ez a terület, ez volt a „népek kohója".
A korszak kutatási eredményei így teljes joggal állnak a nemzetközi érdeklődés
középpont j ában.

Hazánkban a régészetnek nagy hagyományai vannak, és a kutatók ma is
igyekeznek, hogy tudományuk színvonalát, és ezzel az ország nemzetközi tekin-
télyét állandóan emeljék. Egy ország megítéléséhez az is hozzátartozik, hogy
mennyire ápolja történelmét, hagyományait. Ez nem jelentheti csupán azt, hogy
történelmünk egyes korszakait előtérbe állítva látványos ünnepségekkel emlé-
kezünk meg azokról, hanem az egész múltat tudományos igénnyel kell feldol-
gozni. A régészek hiába dolgoznak önzetlen lelkesedésből, vagy „ügyszeretet-
ből" ez önmagában kevés ahhoz, hogy kellő eredménnyel járjon. Munkájuk
hatékonyságának emeléséhez legtöbbször nem költséges beruházásokra "•'an
szükség, hanem társadalmi segítségre, amely a leletek bejelentésével megaka-
dályozza nemzeti értékeink megsemmisítését.
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