
HAGYOMÁNYOK
Kora-népvándorláskori telep-
kutatások a Közép-Tisza-vidéken
(1952-1986)

Az utóbbi esztendőkben igen jelentős előrelépés történt az alföldi kora-nép-
vándorláskori településrégészet terén, ennek eredményeként terepbejárások,
szondázó és leletmentő föltárások nyomán ma már lelőhelyek, házak, egyéb
objektumok, valamint tárgyi leletegyüttesek egész sora áll a kutatás rendel-
kezésére. (1. kép)

TISZASZÖLÖS
11963)

TÖRÖKSZENTMIKLÓS
[1980-1961)

KENŐVEL
(1959)

Gepida telepásatások (•) és
terepbejárt területek (////)
hasonló leletekkel a Közép-

Tisza-vidéken (1952—1986)

Egyedüli történeti forráscsoport ez a germán kor
településmódjának, építményeinek, összességében
a korabeli mindennapi életnek a megismeréséhez.
Amíg ugyanis a megelőző korszak, a római kor
világának épületeiről (pl. a nyugat-germán törzsek-
nél és a szarmatáknál) Plinius (I. század. „História
naturális7'), Ammianus Marcellinus (IV. század.
„Res gestae'" római auktorok megjegyzései és a
Traianus-oszlop ábrázolásai tájékoztatnak valame-
lyest, addig az V—VI. századi Kárpát-medencére
alig van ilyen adat. A korszak írásos emlékei, el-
sősorban a bizánci krónikák, így pl. Procopius (VI.
század. ,,De bello gothico"), továbbá Iordanes (VI.
század. „De origó actibusque getarum") és más
kútfők természetesen a köztörténet, a politikai élet
eseményeit jegyezték le. A gepidáknál még olyan
törzsi joggyűjteményekre, törvénykönyvekre
(Volksrecht) sem támaszkodhat a kutatás, mint pl.
a frankoknál (Lex Salica) az alamannoknál (Lex

Alamannorum) és a bajuvaroknál (Lex Baiuvariorum). amelyekben a meroving-
korra vonatkozóan a régészeti leletekkel összevethető különböző építményekről
is szó esik. A bizánci filológia két helyről tud. ahol alföldi kora-népvándorlás-
kori településekre való utalás található. Priscus rhetor (V. század. ..Fragmenta
in excerptis de legationibus servata"), mint az Attila hun uralkodóhoz tartó
bizánci követség tagja említést tesz Alsó-Tisza-vidéki falvakról, ahol az
emberek (szarmaták vagy gepidák) falvakban laktak. Ez az adat a 448-as esz-
tendőre vonatkozik. Gepida településekről hallunk az 599-es esztendőből, tehát
már a kora-avarkorból, egy avar—bizánci háború Alsó-Tisza-vidéki eseményei-
nek leírásánál. Theophylactus Simocatta (VII. század. .,Históriáé") történetíró-
nál szerepel ez, a khórion kifejezést azonban többféleképpen interpretálják a
filológusok (falu, körzet).
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A nyugat-európai merovingkori falukutatás jó fél évszázaddal ezelőtt, az
1920—1930-as években indult az angolszászok és a frankok egykori országában,
majd az 1950—1970-es évtizedekben alamann, bajuvar, szász, friz, langobard
és thüring földön települések egész sora került napvilágra a mind rendszere-
sebbé váló ásatások nyomán. A leletek fényt vetnek a telepépítményekre
(Grubenhaus, ebenerdige Pfostenbau), a lakó- és gazdasági épületekre, a fal-
vakra (Dorf), a tanyacsoportokra (Weiler) és a tanyákra (Einzelhof, Einzel-
gehöft), ill. más értelmezésben a különálló tanyákra (Einzelsiedlung) és a cso-
portos településekre (Gruppensiedlung). A Gepida Királyság területén először
Erdélyben végeztek nagyobb méretű föltárásokat (Malomfalva—Moresti, Ma-
roscsapó—Cipau, Baráthely—Bratei), valamivel később Magyarországon, a
Tisza—Körösök vidéki térségben is kezdetét vette az V—VI. századi települé-
sek kutatása (Tiszafüred, Battonya. Eperjes, Szarvas, Biharkeresztes). Az első
korai népvándorláskori (V. századi) germán házat Párducz Mihály tárta föl
Mohács mellett az 1940-es évek végén.

A közép-Tisza-vidéki gepida telepkutatás kezdete az 1950-es esztendők
elejére, 1952 nyarára és 1953 őszére tehető, amikor is Kalicz Nándor két alka-
lommal régészeti terepbejárást végzett a Tiszazugban. Ennek során kora-nép-
vándorláskori szálláshelyeket is lelt, így pl. Tiszainoka és Tiszakürt határában,
pecsételt és fésült díszítésű cserepekkel. A két telepet 1986 tavaszán és őszén
sikerült ismét megtalálnunk, s az előbbinél a kiterjedést pontosan meghatároz-
nunk. Az első ház (részlet) Kengyel mellett (Csöbörérpart) került föltárásra
1959 őszén, Csalog Zsolt szondázó-leletmentő ásatása alkalmával, igen pregnáns
kerámiával és fémlelettel, egy díszített bronz tűvel. Ugyan ő négy esztendővel
később, 1963 nyarán Tiszaszőlős határában, a község és Tiszafüred között (Cson-
tospart III) hosonlóan szondázással már három gepida házat ásott ki, gazdag
emlékanyaggal. A leletek a településmódra is nyújtanak bizonyos információ-
kat. Az 1960-as évek végén, 1969-ben Tiszafürednél (Külsőfokpart) Bóna István
és Stanczik Ilona tárt föl egy teleprészletet házakkal és gazdasági építmények-
kel. Lényegében ez volt az első V—VI. századi telepásatás a Tisza-vidéken,
mivel a korábbi, kengyeli és tiszaszőlősi emlékanyag az akkoriban még alig
ismert gepida (telep) kerámia miatt római kori, közelebbről meg nem határo-
zott népvándorláskori vagy Árpád-kori leletként került a Damjanich Múzeum
leltárkönyveibe és a Régészeti Füzetekben ill. az Archaeologiai Értesítőben
megjelenő éves beszámolók, híradások közé. Ezzel kapcsolatban szükséges meg-
jegyezni, hogy abban az időben egyedül a jellegzetes, sírokból is ismert pecsé-
telt és besimított edénytöredékek esetében volt egyértelmű a korhatározás
(szórványként, tehát nem zárt leletegyüttesben Kengyelen és Tiszaszőlősön is
előfordult). Az 1970-es évek végén indult és még tartó MRT-terepbejárások
szálláshelyek sorozatát lokalizálták Csépa. Tiszasas, Tiszaug. Szelevény, Öcsöd
és Kunszentmárton térségében, néhány esetben díszkerámiával. Rendkívül fon-
tos leletek kerültek a Damjanich Múzeumba Törökszentmiklósról Kovács Gyön-
gyi révén 1982 őszén, egy, a korábbi években talált VI. századi, a klasszikus
pecsételt kerámia alapján közelebbről az 550—560-as esztendőkre tehető faze-
kaskemence anyaga. 1983—1984-ben az MRT-munkálatokkal párhuzamosan
Kengyel és Rákóczifalva határából is térképre kerültek az V—VI. századi tele-
pülések, összesen tíz lelőhely. Az első nagyobb gepida teleprészletet 1984—
1985-ben, három kampányban Tiszafüred mellett, az ún. örvényi morotva part-
ján leletmentette a Damjanich Múzeum és az ELTE BTK Régészeti Tanszék
(Laszlovszky József). A fölszínre került tíz ház, három verem és egy szabad-
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téri tűzhely 111. kemence(?), egy kb. 250 m hosszú területsávon magányosan
vagy tömbökbe rendeződve helyezkedett el, reprezentálva ezzel a korszak egyik
településmódját, a tanyacsoportos formát, ill. a csoportos települést. A leg-
újabb gepida telepleletek 1986 augusztus—szeptemberében jutottak múzeumba
a Szolnok és Zagyvarékas között húzódó Zagyva-partról, ugyancsak leletmen-
téssel. Ennek az emlékanyagnak az értékelése azonban csak a leletek restaurá-
lása és az ásatási térképek elkészülte után lehetséges.

Még a zagyva-parti munkák kezdete előtt, júniusban a Tiszazugban, Szele-
vény határában végeztünk szondázást egy kora-népvándorláskori lelőhelyen.
Ennek előzménye az volt, hogy tavasszal,az MRT-terepbejárások alkalmával
egy kisebb ártéri szigeten (Szelevény 37. sz. lelőhely), az azon átvezető földút
mentén kemence maradványára figyeltünk fel. Leletmentésére nem sokkal ké-
sőbb sort is kerítettünk. A szabadtéri kemence a kevés, de jól keltezhető cserép
alapján Árpád-korinak bizonyult. Mivel közvetlen közelében egy régebbi, ki-
sebb földmunka nyoma látszott, ahol edénytöredékek is voltak, kutatóárokkal
megvizsgáltuk a területet. Rögtön az első ásónyommal egy földbe mélyített ház
sarka tűnt elő, amelyet ún. rábontással tártunk föl, úgyhogy az pontosan szel-
vényünk közepére esett. Kerámiája tipikus gepida volt. A szondázó-leletmentő
munka folytatását határoztuk el és több kutatóárokkal, valamint a földút part-
falának átvizsgálásával még két házra, egy gödörre és néhány más telepjelen-
ségre bukkantunk, őskori leleteken kívül. A házak környékén, egy kb. 30 m-es
körzetben nem találtunk kora-népvándorláskori telepnyomot, így az „ered-
ménytelenség"-ből, a negatívumokból arra lehet következtetni, hogy a mintegy
100x50 m nagyságú, ovális ártéri szigetecske dél-nyugati részén, az egymástól
néhány m-re lévő kunyhók alapján olyan telepet sikerült lokalizálni, mint
amilyenre a Tiszafüred—Morotva-parti emlékanyagnál már utaltunk. 1986
őszén ismét terepbejárást végeztünk a lelőhelyen, amely azonban eddigi isme-
reteinket alig bővítette. Az igen szórványos kerámia a föltárt házcsoporttól
észak-keletre, 40—50 m-re, a földút túlsó oldalán jelezhet egy másik települési
egységet, erre csak további ásatás adhat választ. Lelőhelyünk közelében, 500—
1000 m-es körzetben az MRT-terepbejárások és a már említett lelőhely-pontosí-
tás két gepida lakóhelyet hozott. Ezek is kisebb telepek, az egyik magasparton,
a másik pedig egy félszigetszerű magaslaton húzódik.

Az első feltárt szelevényi ház fényképe és a kunyhó rekonstrukciós rajza
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Kerámialeletek a szelevényi ásatásból

A szelevényi föltárás tárgyi emlék-
anyaga (2. kép) a VI. században általá-
nosan használt edények típusait, for-
máit reprezentálja. A kerámia gyors-
korongolt, szürke, szemcsés anyagú
konyhai alkalmatosságokból, fazekakból
és füles korsokból áll. Egy részüket fé-
sült vízszintes és hullámvonal kötegek-
kel díszítették, külön említésre méltó
egy edény, amelyet a gepida fazekas a
peremen is ékített. Elenyésző a dur-
vább, kézzel formált fazék, s hiányzik
a jó minőségű, gondos kidolgozású, be-
simított vagy pecsételt díszkerámia. A
leletanyagot vas tárgyak, orsógomb, fe-
ijőkő, szövőszéknehezékek, malomkö-
vek egészítik ki az állatcsont mellett.
(A malomkövekkel, közelebbről a Ti-
szafüred környékiekkel, a kőnyersanyag
beszerzésével és magával a szerkezettel
részletesebben foglalkozunk a Múzeumi
Levelek egy következő füzetébe szánt
dolgozatunkban, ,.Megjegyzések egy
Tisza-menti gepida településről" cím-
mel.)

A mellékelt illusztrációk az első sze-
levényi korai népvándorláskori ház föltárásának dokumentálását, az ebből ké-
szült rekontsrukciót és annak néprajzi párhuzamát mutatják be, szemléltetve
ezzel egy régészeti jelenség történeti-ethnographiai értelmezését. A ház elszíne-
ződött, laza, hamus, faszenes foltjának kirajzolódása és kiásása után először
fényképfölvételek készültek róla, majd 1:20 arányú kicsinyítésben milliméter-
papírra vettük. Az alaprajzhoz általában két metszetrajz is tartozik, amely a
telepjelenség földbe mélyedő részét szemlélteti oly módon, hogy lehetőleg minél
több, a padlóba süllyedő oszlophelyet, karóhelyet, stb. föltüntessen. A tájolás,
az északi irány jelölése fontos úgy a ház elhelyezkedése, mint a tetőszerkezet
szempontjából. A helyszíni adatgyűjtést, adatfölvételt már íróasztal melletti
munka követi. A pauszpapírra történt átrajzolást, lényegében a publikációra
való előkészítést követően lehet érékelni, értelmezni a leletet. A kunyhó hely-
reállításához az ethnographiai szakirodalom XIX—XX. századi adatait és re-
cens néprajzi megfigyeléseket használtunk föl. Erre támaszkodva szerkesztet-
tük meg a ház egykori képének rajzát. (3—4. kép)

A gepida településterületen föltárt, különböző méretű lakó- és gazdasági
építményeket a tetőszerkezet jellege (oszlophelyek elhelyezkedése) és részben
a forma alapján közel tíz csoportba sorolhatjuk, ezek egyikét képviseli a sze-
levényi is. Az épületek lényegében két részből álltak, egy földbe ásott, négy-
szögletes, 3x3 m nagyságú gödörből és az efölé boruló könnyűszerkezetű tető-
ből. A szelevényi kunyhónál a szokásos két oszlopos, ágasfás-szelemenes nyereg-
tető mutatható ki, habár hiányzik az egyik ágashely. Nem ritka jelenség ez,
arra utal, hogy azt nem a házon belül, hanem valamilyen okból a külső járó-
szintbe ásták be, s így nyoma sem igen maradhatott. Álalános, hogy az ágas-
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fákat összekötő oromgerenda (szelemen) iránya nyugat-keleti. A kétsíkú nye-
regtető szarufákból (ragfa, horogfa), az ezeket vízszintesen áthidaló ágakból és
az erre boruló héjazatból, nádból, szalmából állt. A szabadon maradt, három-
szögletű oromrészeket paliszáddal vagy tapasztott sövénnyel, paticsfallal zár-
ták le. A házbelsőre egy karóhelyen kívül semmi más nem utal. Leletünk ese-
tében, de általánosságban is, habár nem kizárólagosan, az figyelhető meg, hogy
a bejáratot a déli, napsütötte, hosszanti oldalon helyezték el, talán ollóágasos
111. szarufás gádor (eresz, tornác) formájában. így elevenedik meg előttünk egy
VI. századi gepida kunyhó hajdani képe, amelyet lakó- és gazdasági épületként
egyaránt használhattak.

Természetesen további kutatások szükségesek még ahhoz, hogy teljesebb,
szélesebb körű ismereteink legyenek a térség gepida településeiről, az V—VI.
században itt hazát lelt keleti germán törzs falvainak életéről.
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