
A múlt értékeinek megbecsülése
Leletmentés Öcsöd határában

A rendszeres terepmunka és a véletlen szerencse már nem egy alkalommal egé-
szítette ki egymást a régészet tudományában, s hozott számos jelentős ered-
ményt egy-egy nép, kultúra megismerésében. így jártunk legutóbb mi is, 1986
első Szolnok megyei régészeti leletmentésén.

A Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete és a Szolnok Megyei
Múzeumi Szervezet együttműködési megállapodásának kereté&en már több
éve folynak Szolnok megye régészeti topográfiájának terepbejárási munkái.
A terepbejárás a régészeti munka egyik legfontosabb alapmódszere. Ilyenkor
a régész meghatároz egy-egy területet, s azt módszeresen átkutatja, átvizsgálja.
Ez a kutatás, átvizsgálás azt jelenti, hogy az adott területen fellelhető összes
régészeti emlékeket felgyújtjuk, összegezzük. Ennek forrásai lehetnek a már
korábban összegyűjtött, múzeumokban, levéltárakban megtalálható leletek vagy
írásos említések, de a fő forrás a táj, a föld. Ha a felszántott táblákban háti-
zsákos emberek járnak fel-alá, azok nagy valószínűséggel régészek, akik a friss
szántásban a felszínre került cserepeket, állat- és embercsontokat, megmunkált
köveket és más emlékeket gyűjtik össze. Ezekből azután megállapítható, hogy
a terület melyik dombján, vagy víz nem járta magas partján mikor, milyen
népek éltek, s ha módszeresen feltárt sok adattal rendelkezünk, meg tudjuk
mondani, hogy a különböző népek, kultúrák településterülete hol, mikor, med-
dig terjedt ki.

Megyénkben a topográfia első szakaszában a Tiszazug zárt földrajzi egysé-
gére terjed ki ez a munka. Ennek keretében Öcsöd határa Is bejárásra került.
A sok-sok lelőhely közül az 59. számot viselőn folyt az ez évi első leletmentés.
Itt a terepbejárás alkalmával nagyon szép bronzkori (i. e. XIX. század) csere-
peket találtak a terepbejárást végző kollégák. Az anyag különlegessége már
akkor felkeltette a korszakkal foglalkozók figyelmét, de mivel a lelőhely nem
látszott veszélyeztetettnek, a térképünkön történő bejelölés, a lelőhely pontos
földrajzi leírása, a cserepek összegyűjtése után tovább folytattuk a környék
átvizsgálását. S ekkor szólt közbe az élet, a véletlen.

Az öcsödi termelőszövetkezetnek és a községnek agyagra volt szüksége.
Mivel lelőhelyünk agyagos talajú magasparton, az út közvetlen közelében van,
éppen itt nyitottak bányát. Természetesen az agyaggal együtt a régészeti em-
lékeket is elhordták volna! Ha... Ha egyik kollegánk Cseh János nem járt vol-
na éppen arrafelé, s nem veszi észre a földmunkákat. De a magyar régészet
szerencséjére éppen arra járt. A lelőhelyet ismét megvizsgálva azonnal észre-
vette, hogy a korábban is fellelt bronzkori cserepek mellett emberi csontvázak
és állatok csontjai is „kilógnak" a bánya falából. Ezután kezdődött a lelet-
mentés.

Az első napon sikerült megállapítani a sírok korát, s két női sír leleteit
megmenteni. Az egyiket már a temetés után feldúlták, kirabolták, s hogy a
sírba nőt temettek, csupán a halott koponyája mellől előkerült orsógombja
igazolta. A második sírban is nő nyugodott. Bár medencéjétől lefelé (azaz a
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lábakat) a bányászat közben elpusztították, a jobb vállánál egy orsógomb, a
koponya két oldalán egy-egy bronzkorból készült kék üveggyöngy csüngős fül-
bevaló, nyakából kék üvegszemekből álló gyöngysor került elő.

A két női sír egy nagyméretű foltot fogott közre, úgy is mondhatnánk a
nagyméretű sírtól mintegy egy-másfél méterre jobbra és balra feküdtek. A
nagyméretű lovassír (mert azt is tudtuk, hogy a bánya falából az embercsontok
mellett lócsontok „lógnak ki") feltárása két napot vett igénybe. A nagyméretű
sírgödörbe egy szabad jogállású férfit temettek el. A megásott sírgödör aljára
minden bizonnyal gyékényből vagy más szerves anyagból való takarót terítettek
(ezt a vázak alatt lévő fehér elszíneződés mutatta), s erre fektették a halottat.
A háton fekvő férfi bal oldalára, vele ellentétes tájolással (a ló feje a férfi lá-
baihoz került) fektették felszerszámozott lovát. A leolt lovat lábaira rogyasz-
tották, fejét oldalra fordították. A férfi jobb oldalára helyeztek egy egész bir-
kát, majd az egészet bőrlepellel borították le, ezt a sír minden pontján meg-
található bőrnyomokból származó elszíneződések mutatták.

A három sír feltárását módszeres leletmentés követte. Ennek időtartama
alatt (az ásatás 3 hétig tartott) 33 avarkori (VII. sz. vége—VIII. sz. első fele)
sírt tártunk fel. A sírok feltárása közbeni ásatási megfigyeléseink és a lelet-
anyag tárgyai több történeti kérdés újbóli felvetését teszik lehetővé. írásunk-
ban ezek közül kívánunk néhányat közzétenni.

A 33 sírból kettő volt lovassír. A már említett 3. sír mellett a 32. sír férfi
halottja is lovával együtt indult túlvilági útjára. Mindkét lovat felszerszámoz-
va temették el, megtaláltuk az egyik szájában a zablát (a másik zablát minden
bizonnyal a koponyával együtt elb'ányászták), mindkettő mellett a vaskengye-
leket a hevedercsatokkal együtt. Mindkét ló szerszámzatának szíjazatát fém-
díszek ékesítették. A 3. sír lovának téglalap alakú préselt ezüstlemezek, a 32.
sír lovának korong alakú vas szíj díszei voltak. A fanyereg meglétét csak felté-
telezhetjük, de a 3. sírnál meglétét megfigyelés egész sora valószínűsíti. Erre
nemcsak a kengyelek és a hevedercsat utalnak, hanem a megmaradt koponya-
rész és a gerinccsigolyák helyzete is. A fényképfelvételen is jól látszik,
hogy a lófejet a mellső lábakhoz húzták az ezüstdíszes kantárszíj segítségével,
amit csak a nyeregkápán lehetett rögzíteni.

Megközelítőleg minden nyolcadik sírban véretekkel díszített övvel együtt
temették el a férfiakat. Ez azt jelenti, hogy eddig négy öves férfi sírját ismer-
jük. A négy övből hármat öntött bronz veretek, egyet préselt négyzet alakú
ezüst veretek díszítettek. Különösen fontos számunkra a 3. sír garnitúrája. Itt
a férfit bronzcsattal záródó öntött indadíszes bronzveretekkel díszített övével
együtt temették el. Ez önmagában véve nem lenne még szokatlan — ilyen övek
tucatjával kerülnek elő máshol is — ha az övhöz tartozó nagyszíjvégnél nem
tapasztaltunk volna néhány olyan technikai különlegességet, ami már egyál-
talán nem jellemző arra a bizonyos „tucatövre".

A nagyszíjvég laposindás díszű két öntött bronzlemeze közé famerevítést
helyezett az ötvös. Ez merőben szokatlan a korban, ám mindennapos technikai
fogásnak számít egy-két generációval korábban, amikor még nem öntötték az
övek díszeit, hanem préselték vagy vékony lemezből vágták ki elő- és hátlap-
jaikat. Ezekben az esetekben a famerevítések a szíjvégek stabilitását növelték,
erősebbé, ellenállóbbá váltak általuk. Az öntött övek szíjvégeinél erre már
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érthető okokból nincs szükség, sőt a fabetét az áttört indadísz esztétikai megje-
lenését hátrányosan befolyásolta. Hát akkor miért alkalmazza a fabetétet az
ötvös? Feltételezhetjük, hogy az új technika (az öntés) elterjedésének első
fázisában még éltek a régi bizonyos elemei (fabetét), amelyeknek már nincs
jelentősége, de a két lemez közé eddig is tettek ilyet, tehát akkor most is kell
alkalmazni. (Néhány szíjvég elkészítése után világossá válik, hogy fabetét tel-
jesen felesleges, tehát el is marad.)

Ugyancsak szokatlan, a kísérletezésre utal a szíjvég felerősítésére szolgáló
vasszegecsek elhelyezése. Talán még ennél is izgalmasabb az a megoldás, ahogy
két vasszegeccsel a tovagyűrűző indák között a két lapot összefogják. Ez nem-
csak csúnya és szokatlan, hanem mint az sok más VIII. századi példa mutatja,
felesleges is. Ezek nélkül is szépen együtt maradnak a szíjvéglapok.

A fenti technikai „furcsaságok" alapján nem járhatunk messze az igazság-
tól, ha feltételezzük, övünket olyan mester készíthette, aki járatos volt a VII.
század végének préselt vagy lemezes szíjvégeinek készítésében, s akkor is dol-
gozott, amikor az új technikával (öntés) előállított első öveket készítették. Az
öv viselője pedig azok közé a férfiak közé tartozhatott, akik először viselhettek
olyan öntött indadíszes övet, amely a VIII. század elején gyakorivá (később ki-
zárólagossá) vált, olyannyira, hogy az ekkor fellelhető régészeti emlékcsoportot
a szakmai nyelv „griffes-indés" kultúrának nevezte el.

Fenti következtetéseink helyességének valószínűségét alátámasztani lát-
szik a többi öv tipológiai elemzése is. Hiszen mint arra fentebb már utaltunk,
a feltárt övek között egy préselt technikával készült darab is van. A 3. sír öve
egyik láncszemét mutathatja annak a folyamatnak, amely a griffes-indás kul-
túra kialakulását eredményezte. Ugyancsak öntött négyzet alakú véretekkel és
tokos áttört indás nagyszíj véggel temették el a 32. sír férfi halottját. Ennél a
sírnál egy nagyon ritkán fellelhető sírkészítési móddal találkoztunk. A többi
sírhoz hasonló szabályos téglalap alakú sírfolt feltárása után megtaláltuk a ló-
vázat, ám annak koponyája furcsa módon elmozdult, mintegy függőlegesen az
„orrán állott". Az elmozdulást a nyaki csigolyák is követték, tehát ez akkor
következhetett be, amikor a sír földje megülepedett. Ezt a lehetőséget egy feke-
te folt jelezte. Igen ám, de a sírgödörnek egyértelműen jelentkezett minden
széle, az alsó csak a lókoponyánál nem sikerült az altalajt elérnünk sehogysem.

Ekkor ismertük fel, hogy a szakirodalomból ismert ún. fülke síros temet-
kezést találtunk. A fülkesír két részből állt. Az előtér részben feküdt a ló, majd
a ló feje felőli oldalról indult el ferdén lemélyülve a fülke. Ebbe a fülkébe
helyezték el a halottat. A fülkesíros temetkezések túlnyomó többségét a Sze-
ged környéki és dél-alföldi temetőkből ismertük. Csallány Dezső ezekben a sí-
rokban utrigus-bolgárokat látott és korai avarnak határozta meg őket. Az újabb
dél-alföldi feltárások (pl. Székkutas) és egy Szarvas környéki temető leletei
már egyértelműen igazolták, hogy a fülkesírok a VII. sz. végén a VIII. század
elején is készültek. Szolnok megyében már előkerültek fülkesírok, ám a hiá-
nyos ásatási megfigyelések miatt a kutatás nem tartotta őket teljesen hiteles-
nek.

A most feltárt öcsödi sír alapján, a rákóczifalvai sírok némelyikéről ma
már egyértelműen állíthatjuk, hogy fülkesírok voltak. A temetés menetének
nyomait is megfigyelhettük. Először a fülkébe gurítottak egy kézzel formált
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fekete sávosan festett agyagedényt. Az edény szájával lefelé került a fülke alsó
sarkába, olyannyira, hogy a megtaláláskor is üres volt. Ezután csúsztatták be
a halottat a fülkébe. .. A halott lábaira tették a túl világi útra eledelül szolgáló
birkacsontokat (ezeket az alsó lábszárcsont és a bokacsontok felett keresztben
találtuk meg). Végül a sírba került egymás mellé a koponya vonalában a halott
vasfokosa és vaskése. Ezután betemették azt a kis ovális gödröt, melyből a
fülke nyílt, s melynek földjére került az előtérbe temetett ló feje.

A férfisírok mellett természetesen női és gyermeksírokat is feltártunk, sőt
ezek vannak többségben. A női sírok leggyakoribb mellékletei az ékszerek. Sok
és változatos típusú fülbevalót találtunk. Túlnyomó többségük bronzból ké-
szült, de akadt köztük olyan is, amelyiket szépen aranyozták. Csüngődíszül kék
üveggyöngyöket alkalmaztak. Több sírban találtunk nyakláncokat. Az egyik
sírban megfigyelhettük, hogy a nyakláncot háromszor tekerték meg a halott
nő nyaka körül. A gyöngyszemek szintén üvegből készültek, leggyakrabban
zöld, kék és fehér színűek.

Gyakran találjuk meg a nőkre leginkább jellemző munkaeszközöket is.
Két sírban volt csontból készült tűtart.ó, több sírban vaskés, s majdnem mind-
egyik nő mellett orsógomb. E leggyakoribb női munkaeszköz egy férfihalott
sírjában is felbukkan. A 3. sírban (lovassír volt) a férfi bal vállánál 4 darabot
bontottunk ki. Ez a lelet a VIII. századi emlékanyagban egészen ritka. Az még
csak-csak előfordul, hogy egy-egy alkalommal férfisírból orsógomb kerül elő.
Ilyen pl. a Szentes-Ka jani temető 143. sz. sírja, ugyanolyan övvel és ugyanolyan
1 db orsógombbal, mint ami Öcsödön volt. De az még a női sírokban sem fordul
elő, hogy egyszerre négy kerüljön elő belőlük. A jelenség magyarázatára két
lehetőséget látunk. Vagy feltételezzük, hogy a halott férfi a család nőtagjainak
mindegyikétől (?) kapott a temetéskor 1—1 orsót, s azokat szépen sorban egy-
más alá helyeztek a halott válla mellett, vagy egy különlegesen hosszú orsót
képzelünk el, melynek stabil mozgásához négy orsógomb kellett. Mindkét eset-
ben különlegességgel állunk szemben.

S ha már tárgytörténeti kérdéseket is említettünk, szólnunk kell a 13. sír-
ban előkerült, egy különleges tárgyról. A csontváz combcsontjának közepe



táján egy domború vaspántot találtunk, s a csontváz alatt egy homorú pánt
körvonalai bontakoztak ki. A két pánt között a csontváz bal oldalán egy vas-
csatot is találtunk.

A tárgy funkciójának meghatározásához a Kunszentmárton—Jaksorérparti
griffes-indás temetőrész két sírjában is előkerült abroncs adta a kulcsot. Ezt
még 1957-ben Anda Tibor sérvkötőnek határozta meg, ám annyira egyedülálló
volt a tárgy, hogy a funkciómeghatározást nem lehetett véglegesnek tekinteni.
Ez az új szerencsés öcsödi lelet ebben a kérdésben is egy lépést jelent a biztos
meghatározás felé. Mi úgy képzeljük, hogy a két vasabroncsot egy-egy szíj
kötötte össze, s az abroncsok közötti vascsat segítségével lehetett a sérvkötőt
fel- és levenni, szorosabbra és tágabbra engedni.

írásunkban egy új leletmentés által felvetett történeti kérdések jelzése
mellett elsősorban néhány érdekes, izgalmas ásatási megfigyelést, egy-egy lele-
tet kívántunk ismertetni. A leletmentést most ősszel tovább folytatjuk. Remél-
jük, ezek az első reflexióink kiállják majd az újabb leletek próbáját.

MADARAS LÁSZLÓ

ERDÉLYI SÁNDOR
(1940—1986)
Augusztus elején érkezett a megrendítő hír: Erdélyi Sándor, a Növényolajipari
és Mosószergyártó Vállalat Világbank Irodájának vezetője, a Martfűi Növény-
olajgyár volt főmérnöke, a neves drámaíró és publicista, életének 48. évében,
hosszas betegség után elhunyt.

Erdélyi Sándor négy éven át aktív tagja volt a JÁSZKUNSÁG szerkesztő-
bizottságának is, megrendülésünk így többszörös. Személyében nemcsak az
élet delén tragikusan félbeszakadt sorsot, nem csupán a kiváló, a közösségnek
hasznot hozó ötletekből, nagyhorderejű újításokból kifogyhatatlan, örökmozgó
szakembert gyászoljuk, hanem a mindig vidám és elmés szerzőtársunkat, aki-
nek színes egyénisége feledhetetlen marad számunkra, akik együtt dolgoz-
hattunk vele.

Mindig csodáltuk energiáját, rendíthetetlen optimizmusát, s azt a derűs
realitását amellyel legkeményebb kérdésekhez, a legmegoldhatatlanabbnak
tűnő dolgokhoz közeledett. Ügy marad meg bennünk Erdélyi Sándor, mint aki
— a szó nemes értelmében — nem ismert lehetetlent, s rendkívüli tudását,
elmélyült műveltségét mindig a többség, az adott kollektíva és ügy szolgála-
tában kamatoztatta.

Az átlagos emberi életnek csupán a fele adatott meg számára, mégis mara-
dandóan rajta hagyta keze nyomát a hazai növényolajgyártás fejlesztésén,
a Jászkunság tartalmi megújulásán és a kortárs magyar irodalmon egyaránt.
Nem élt hiába! Gazdag szellemi örökségét és emlékét kegyelettel megőrizzük.
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