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Szathmáry István

Az Alföld legidősebb lakóháza
és a hozzá fűződő gondolatok

Az Alföld jelenleg ismert legrégeb-
bi lakóháza a Jászságban bukkant a
felszínre a közelmúltban, a Jái,ztelek-I-
es néven ismert lelőhelyen. A lelet
előkerülésének körülményeiről, tudo-
mányos jelentőségéről Kertész Róbert,
az ásatást vezető régész, a szolnoki
Damjanich János Múzeum munkatársa
számol be a továbbiakban.

A lelőhely, ahol a későbbiekben
feltárt gödörház pihent hosszú évtize-
deken át a föld mélyén, igen jónak
számít a körülbelül száz jászsági lelet-
előfordulás közül, s fölfedezése Kerék-
gyártó Gyula jászberényi amatőr ré-
gész nevéhez fűződik. Az első, felszí-
nen található kőeszközöket ő gyűjtötte
össze, s miután mi is bekapcsolódtunk
a munkába, sikerült meghatározni a
lelőhely kiterjedését, intenzitását, s
annyi anyaghoz jutnunk a tervszerű
kutatás során, ami alapján el tudtuk
végezni az első kormeghatározást. E
szerint az az emberi közösség, mely-
nek nyomait őrizte itt a föld, hétezer
évvel ezelőtt élt e tájon.

A szétszórt kőeszközök egy, körül-
belül ötven méter átmérőjű ovális folt-
ban helyezkedtek el a talaj felszínén.
Ez némileg szokatlan volt az eddig
ismert 17-22 méter átmérőjű foltokhoz
képest. Mivel szántott felületről volt
szó, kellett lennie egy kisebb átmérőjű
magjának, ahonnan az eke széthúzta
őket. Mint később kiderült, nem is egy
magja volt, hanem több. A nagyobb
folton belül több eltérő sűrűségű részt
is találtunk. Ezt a tényt kezdetben nem
tudtuk értelmezni, de miután az első
kutatóárokkal egy ilyen leletanyag-
koncentrálódásba húztunk bele, meg-
oldódott a rejtély. Megtaláltuk ugyanis
a házat! Abban is biztos vagyok, hogy
a többi leletfeldúsulás is hasonló okra
vezethető vissza, s további 4-5 ház
feltárására számíthatunk szerencsés
esetben.

A leletanyag bősége miatt körülbelül
másfél hónapig tartott ennek az 5,2 m

átmérőjű kör alakú objektumnak a föl-
tárása, ami rengeteg idő, de megérte. A
munkát 1993 nyarán kezdtük, akkor a
rendelkezésre álló anyagi lehetőségek
miatt, és technikai okokból csak kis
mértékben tudtunk előrehaladni. 1994
augusztusában folytattuk a részletes
feltárást. A korábban húzott két kutató-
árok után, melyek kereszt- és hossz-
irányban szelték át a később lakóház-
nak bizonyult objektum területét, s me-
lyekben már jól tudtuk tanulmányozni

a rétegződést, egy 5x5 m-es blokkot
mélyítettünk a feltételezett ház fölé. A
felső humuszréteg eltávolítása után ki-
rajzolódott a betöltés foltja, a házat
ugyanis eredetileg negyven centimé-
terre mélyítették be az akkori talaj-
szintbe, s ebben a gödörben jóval na-
gyobb volt a szervesanyag-tartalom,
mint az azt övező területeken. A beom-
lott egykori tető, ami jórészt fából volt,
maradványain kívül a bedobált csontok
és egyéb növényi, állati eredetű szer-
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vesanyagok okozták azt, hogy itt egy
jól elkülöníthető sötétebb foltot tud-
tunk megfigyelni. Természetesen eze-
ket a szervesanyag-maradványokat a
múló idő jórészt felismerhetetlenné
formálta, de ettől függetlenül kiválóan
jelezték az általuk borított terület hatá-
rát.

Az egyik kutatóárokban, még a
munkák kezdeti szakaszában meg tud-
tuk fogni egy tűzhelynek a szélét is, s
most a föltárás előrehaladtával kide-
rült, hogy az egykori épület közepén
van. A ház járószintjének kibontása
után kirajzolódott a tűzhely teljes folt-
ja, mérete, ami körülbelül egy méter, s
körülötte láthatóvá vált a hamufolt is.
Ekkor találtuk meg a bejáratot is,
melyre az hívta föl a figyelmet, hogy
egy helyen a gödör fala nem merede-
ken, hanem jól elkülöníthetően, elpla-
nírozva, lankásan ereszkedik alá.

A következő, ami a feltárás során a
szemünk elé tárult, a gödör falát kör-
ben övező 11 cölöplyuk volt. Kibontá-
suk után megfigyelhető volt, hogy az
egykor a tetőt tartó cölöpöket ferdén
mélyítették a földbe. Dőlési szögük
rögzítésével pedig rekonstruálhatóvá
vált az egykori tetőszerkezet magassá-
ga, s így az épület valószínű képe is.
Megtaláltuk a tűzhely mellett azt a
cölöplyukat is, melyben a többit tartó
függőleges oszlop állt egykor.

Egyértelművé vált a szituáció. Nem
ugyan a mai fogalmainknak megfelelő,
de az akkori kor színvonalán álló, kó-
nikus tetőszerkezettel ellátott gödör-
házzal állunk szemben.

Nagyon jó a ház régészeti anyaga.
Sok, jellegzetes geometrikus formájú
pattintott kőeszköz került itt elő, me-
lyek egyéb adatok mellett a középső
kőkor, a mezolitikum késői szakaszára
datálják a lelőhelyet. Ez időben 7000
évet jelent, szemben a Jászberény-I-es
számú, Portelek határában feltárt 8000
éves leletegyüttessel. Ehhez hozzá kell
tenni azt, hogy a jelenleg rendelkezé-
sünkre álló eszközökkel végzett kor-
meghatározásnál ilyen távolságban
plusz-mínusz 500 év szórással kell szá-
molni.

A jászteleki lelőhelyen, még a fel-
színi kutatások során, a kőeszközök
mellett emberi maradványok is kerül-
tek elő. Három koponyatető, ami két
egyedhez tartozik, s később magában a

házban egy gyermekfog. Ezek alapján
a jövőben számítunk arra, hogy a lelő-
hely térségében sírokra is bukkanha-
tunk. Ez szintén fontos lenne, mert az
Alföldön nem ismerünk sírokat ebből a
korból, azonkívül segítene tisztázni az
ekkor itt élt népesség antropológiai
arculatát is.

Többféle temetkezési szokást isme-
rünk ebből a korból, különböző terüle-
teken. Voltak olyan vidékek, ahol a ház
padlója alá hántolták el az elhunytat, ez
a szokás az Álduna felé mutat, s volt,
ahol magát a házat gyújtották rá a
tetemre. Ennek a rítusnak a Balkán felé
vannak kapcsolatai, mint azt Raczky
Pál leírta a mi múzeumi évkönyvünk-
ben. Valószínűleg itt egyikről sincs
szó, ez egy más kultúrkör, s a temetke-
zések valahol a ház mellett várhatók.

Periférikusán ehhez a kérdéskörhöz

tartozik az a tény is, hogy egészen a
kora vaskorig létezett Európában az
emberevés szokása is, de az eddig fel-
tárt leleteken semmilyen olyan nyom
nem található, ami ebben a kérdésben
eligazítana bennünket.

A Jásztelek-I. lelőhelyen a feltárt
anyagban igen nagy az étkezésre utaló
maradványok aránya. Rengeteg állat-
csont és halcsigolya-maradvány mel-
lett igen sok kagyló- és csigahéjat talál-
tunk. A csontokból meg tudtuk állapí-
tani, hogy fő táplálékuk az őstulok
volt, s az egész telephulladék egyértel-
műen arra utal, hogy egy gyűjtögető,
halászó, vadászó népességgel állunk
szemben.

Mi az a kép, ami az eddigi jászsági

Kőeszközök a ház föltárásából
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ásatások, s nem utolsósorban a mezolit,
középső-kőkori lakóház föltárása után
kirajzolódik előttünk?

Az elmúlt évek kutatásaival sikerült
egy új kultúrát körvonalazni az Alföl-
dön, melyet észak-alföldi mezolit ipar
néven vezettünk be a szakirodalomban
s ennek két horizontját tudtuk megha-
tározni eddig. Az idősebb lelőhelye a
Jászberény-I-es lelőhely, a fiatalabbé
pedig a Jásztelek-l-es lelőhely. Az
utóbbi vadásztábor számos kérdés
megoldásában a kulcs szerepét töltheti
be, hiszen az egész korszak most van
kibontakozóban. Ez a legkésőbbi sza-
kasza a mezolitikumnak, amely még
halászó, vadászó, gyűjtögető életmó-
dot jelent, s ugyanakkor vele egy idő-
ben már földműves civilizációk (Kö-
rös-kultúra) vannak á Dél-Alföldön. A
határ pedig itt van Szolnok magasságá-
ban! Egymástól teljesen eltérő irányú
kapcsolatrendszerekkel bíró kultúrák
ütközési és kapcsolódási pontja volt e
tájon. Szolnoktól délre egy anatóliai-
balkáni földműves civilizáció létezett,
s ettől északra vadászok, a természet
fiai éltek velük szimbiózisban egy da-
rabig. Az biztos, hogy később ebben az
északi régióban is kialakult a termelő
gazdálkodás, de az még nem tisztázott,
hogy milyen alapokon. Ezt még nem
tudjuk. Feltevésünk szerint a helyi me-
zolit alapokon, de ezt még nem lehet
bizonyítani.

A jászteleki horizont korban párhu-
zamosítható a kora neolitikus-újkőkori
Körös-kultúra idősebb szakaszával A
Körös-kultúra határától északra fekvő
területeken később kialakult vonaldí-
szes kerámia kultúrája helyi elemekből
építkezhetett. De ez még mind hipoté-
zis.

Ami biztos, hogy itt egy más kultúra
van, mint a déli, balkáni; tehát Szolnok
magasságában megállt a déli, balkáni
népek előrenyomulása ebben a korban.
Itt egy más világ kezdődött, ami tulaj-
donképpen rokon Európa középső és
nyugati részének mezolit kultúráival.

Ha belegondolunk abba a sokszínű-
ségbe, ami ma is jellemzi kulturális és
politikai téren a Kárpát-medencét,
vagy abba, hogy története során milyen
régiókhoz tartozott, s tartozik ma is,

kiderül, hogy peremvidék volt régen is
és az ma is. Különböző kultúrák talál-
kozási pontja voltunk és vagyunk. A
rézkor végi steppei nomádoktól kezd-
ve, akik emlékét a kunhalmok őrzik,
egészen a népvándorlás utolsó, közép-
kori hullámáig (úzok, kunok, jászok,
besenyők...) a meg-megújuló keleti
hullámok is eddig jutottak el, s itt törik
meg Nagy Károly frank birodalmának
terjeszkedési lendülete is. Eltérő idő-

ben ugyan, de hasonlóképpen megállt
itt a délről jövő török expanzió is,
szinte pontosan a több ezer évvel ko-
rábbi Körös-kultúra határán. Itt, ebben
a régióban ugyanakkor gyakran egész
Európa számára meghatározó esemé-
nyek dőltek el, mind az őskorban, mind
a későbbi időben.

Az őskorból érdekes kérdés a vonal-
díszes kerámia kialakulásának problé-
mája, amit én is firtatok. Nem bizo-
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A mezolit lelőhelyek elterjedése a Jászságban
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nyitható még, hogy ez a kultúra milyen
alapokból nőtt ki, de valószínűsíthető,
hogy itt született meg a Kárpát-meden-
cében. Itt vannak a legkorábbi leletek,
s ez a kultúra Normandiától a Pripjaty
mocsarakig átfogja kontinensünket.
Egy homogén kulturális régiót kell itt
elképzelnünk, ami a Kárpát-medencé-
ben érintkezik a tőle délre elhelyezke-
dő magas kultúrával. Az Alföldön le-
játszódó folyamatok meghatározták az
egész kontinens áttérését a termelő
gazdálkodásra, mivel annyira egyönte-
tű ez a kultúra, hogy nem lehet egy-
mástól megkülönböztetni az ebből a
korból származó edények közül azt,
amit Belgiumban találtak, attól, ami a
Dnyeszter partján került elő. Egy nyel-
vet beszélő, egységes népességet lehet
ezen az alapon itt feltételezni, amely
homogén közegben lassan, de akadály-
talanul haladhattak távolabbi vidékek
felé az új ismeretek.

Nem nagy népsűrűséggel kell
ugyanakkor itt számolnunk, de több-
szörösével a korábbi mezolit népesség-
nek. Ugyanis ekkor már jelentősen
megnőtt a terület eltartó képessége az-
zal, hogy fokozatosan elkezdtek ter-
melni. Az áttérés fokozatos volt, az
állattenyésztés és a növénytermesztés
mellett rengeteget vadásztak.

Maga a termelő gazdálkodás alap-
vetően a Közel-keleten, Anatóliában a
Termékeny Félhold területén alakult
ki, s továbbterjedésére az egyik alapve-
tő magyarázat a migrációs elképzelés.
E szerint a termelő gazdálkodáshoz
szükséges új ismereteket vándorló nép-

csoportok vitték magukkal távolabbi
tájakra, akik az úgynevezett ökológiai
csatornákon folyóvölgyekben haladtak
előre. A migráció oka a Termékeny
Félhold területén a vidék eltartó képes-
ségének megnövekedésével Járó de-
mográfiai robbanás volt. Ez az egyik
teória.

A másik teória elutasítja ezt a néze-
tet, s azt vallja, hogy itt adaptációról,
pusztán az ismeretek átvételéről van
szó egymással kapcsolatban álló nép-
csoportok részéről. Tehát nem az em-
berek vándoroltak a maguk fizikai va-
lóságában, hanem az ismeretek terjed-
tek csupán. Az utóbbi nézet feltételezi,
hogy a mezolit kultúra embere volt
olyan fejlett szinten, hogy átvegye ezt
a tudást.

Itt eljutottunk a jászsági ház és a
köréje sorakozó többi környékbeli lelet
fontosságának kérdéséhez. Mint ko-
rábban említettem, ahhoz közel, ahol
ennek az épületnek a maradványai fel-
színre kerültek, egy határvonal húzó-
dott, amely elválasztotta egymástól a
kezdetlegesebb létfenntartási viszo-
nyok között élő északi és a fejlettebb,
déli kultúrát hordozó népességet. Ezt a
határvonalat semmilyen természeti
képződmény nem indokolja, hiszen
egy sík terület, az Alföld kellős köze-
pén vagyunk. Nagy valószínűséggel
arról lehet szó, hogy az északi népes-
ség jelenléte és súlya állította meg a
délről jövő földművelők áradását, mint
ahogy erre Kalicz Nándor és Makkay
János korábban már rámutattak. Az élő
erő feszült az élő erővel szemben.

Hogy ez hogyan történt, véresen vagy
kevésbé erőszakosan, s ebből a hely-
zetből mi volt a kibontakozás, az erő-
sebb elsodorta-e végül a gyengébbet,
vagy fokozatosan magához alakította -
mind olyan kérdés, melyekre a választ
a remélhetőleg egyre jobban kibonta-
kozójászsági ásatások adhatják meg.

Addig is, első lépésként a már elért
eredményeket akarjuk a nagyközönség
elé tárni. A helyszínen szándékozunk
konzerválni a föltárt házat, s ha anyagi
lehetőségeink megengedik, látogatható
formába hozni a környezet megfelelő
kialakításával. Jelentőségét mutatja az
is, hogy másolatát az ópusztaszeri em-
lékparkban levő régészeti skanzenben
is föl fogják építeni, méltó társául a
hazánk történetét idéző többi épület-
nek. Végezetül, de nem utolsósorban
meg szeretném említeni azt is, hogy ez
a munka, a régészszakmától távolabb
álló embereket is mozgósította, akik a
„Jászság ősrégészeti kutatásáért" Ala-
pítványba tömörülve - Mol Rt. Szol-
nok, Alföldi Program Kecskemét, Ti-
sza Klub Szolnok, OTP Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Igazgatósága Szol-
nok, TOPÁN Műanyagfeldolgozó és
Szolgáltató Kft. Budapest, Jászberény
Város Önkormányzata, PROFEXT
Kft. Jászberény, Lehel Hűtőgépgyár
Jászberény, Jászságért Alapítvány Bu-
dapest - anyagi támogatásukkal lehe-
tővé tették ennek a munkának az elvég-
zését.

Híreink
- Március 14-én lapunk főszerkesztője, Körmendi

Lajos József Attila-díjat kapott. A kitüntetést Budapesten
Fodor Gábor művelődési és közoktatási miniszter adta
át.

- Március 15-én Györfi Sándor szobrászművésznek
Püspökladányban nyílt egy különlegesen szép kiállítása
Európai lelet címmel.

- Március 20-án Kisújszálláson nyílt kiállítása Czo-
bor Sándor képzőművésznek, az Alkotóházban.

- Április 7-én Bészabó András képzőművésznek
Kunszentmártonban, a Művelődési Központban nyílt
kiállítása.

- Április 11-én Nagy László emléknapot rendezett a
Jászkunság szerkesztősége, a Móricz Zsigmond Könyv-
tár és Közösségi Ház, valamint a Ki viszi át a szerelmet
Irodalmi és Művészeti Alapítvány. A Mezőtúron megtar-
tott emléknapon először Molnár Edit fotóművész Nagy
Lászlóról készített fényképeinek kiállítását nyitotta meg
Cs. Nagy Ibolya kritikus a Móricz Zsigmond Könyvtár
és Közösségi Házban. Közreműködött Csíderné Csízi
Magdolna (ének) és Andrásiné Karmanóczki Tünde
(zongora). Ezt követően került sor a Nagy László szava-
lóversenyre.


