
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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