
39 ITT VAGYOK HONN...

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.


