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MADARAS LASZLO

Honfoglaló őseink régészeti hagyatéka
Jász-Nagykun-Szolnok megyében

,,S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának.
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának."
(Kölcsey Ferenc: Himnusz)

1100 évvel ezelőtt Európa történetének egy mind a mai napig hatással bíró eseménye
zajlott le. A Kárpát-medence keleti felének urai a magyarok lettek, s alig egy évtized
múltán már fennhatóságuk az Ennsig terjedt. A kortársak valamit megsejthettek az
esemény — a magyar honfoglalás — fontosságából, hiszen forrásaikban igencsak
szélsőséges jellemzések maradtak fenn honfoglaló eleinkről.

Lássuk itt a két szélsőséget!

Dzsajhani — bokharai tudós és államférfi — részletes arab nyelvű leírásában (mely
sajnos eredetiben nem maradt ránk, viszont több átiratban, másolatban igen) közvetlenül
a honfoglalás előtti állapotokat mutatja be. Forrásának adatai Etelközre, s a 870-es
évekre vonatkoztathatók: ,.A magyarok pedig a türkök egyik fajtája. Főnökük 20.000
lovassal vonul ki... Sátraik vannak, s együtt vonulnak a sarjadó fűvel és a zöld
vegetációval... Országuk kiterjedt... Ezek a magyarok szemrevaló szép külsejű emberek.
nagy testűek, vagyonosak és szembetűnően gazdagok, amit kereskedelmüknek
köszönhettek. Ruhájuk brokátból készült. Fegyvereik ezüsttel vannak kiverve és
gyönggyel berakottak." Egy katonailag erős. befolyásos nép képe bontakozik ki a sorok
közül, egy olyan népé, amelyik aktívan vesz részt a komák ..nagypolitikai"
eseményeiben, élénken kereskedik, háborúzik, néptöredékek (kabarok) csatlakoznak
hozzá, s képes is ezeknek ellenfeleikkel szemben (kazárok) hatékony védelmet nyújtani.

Ezzel szemben Regino prüni apát 899. évi feljegyzéseiben egy egészen más kép
bontakozik ki: „Nem emberek, hanem vadállatok módjára élnek. Ugyanis állítólag nyers
húst esznek és vért isznak; az embereknek, akiket elfognak, a szívét darabokra vágva
mintegy orvosságként felfalják, semmilyen könyőrület nem hatja meg őket. a kegyesség
nem indítja meg szívüket. A hajukat egészen bőrig késsel levágják. Lovaikon szoktak
járni, gondolkozni, álldogálni és beszélgetni... Természetük dölyfös. lázadó, csalárd és
szemtelen, hiszen ugyanezt a vadságot nevelik bele az asszonyokba, mint a férfiakba.
Mindig hajlamosak idegenek elleni vagy otthoni felkelésre: a természettől fogva
hallgatagok, s készebbek a cselekvésre, mint a beszédre. Ez ocsmány népnek vadsága
tehát nem csupán az említett vidékeket (ti. Germániát, kiemelés tőlem. M. L) . hanem
legnagyobbrészt Itália országát is elpusztította." A két tudósítás között alig három
évtized telt el.

Nyilvánvalóan választ kell adnunk arra a kérdésre, hogy a keleti vagy nyugati forrás
ad-e hiteles képet a LY. század végi, X. század eleji magyarságról.
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De mielőtt erre a kérdésre válaszolnánk, tekintsük át azt az utat. melyet a magyarság
bejárt vándorlásai során az eurázsiai steppén. A honfoglalók nyelve a finnugor
nyelvcsaládba tartozik. Ennek a nyelvcsaládnak két nagy ága van: a finn-permi ág.
melynek legjelentősebb nyelve a finn. s az ugor ág. melybe a magyar is tartozik.
Legközelebbi nyelvrokonaink a vogulok és az osztjákok. Az az őshaza, ahol a
finnugorok utoljára együtt éltek — a szétválás i.e. 2000 körül lehetett — a Volga-Káma
köze és az Ural hegység közötti hatalmas terület lehetett. Ebben az őshazában az ugorok
— így a magyarok elődei is — az Ural két oldalán élhettek, s i.e. 1500 körül már az
önálló ugor nyelvtörténeti periódusba léptek.Az obi-ugor testvérnépekkel való együttélés
mintegy ezer évig tartott. Ekkor bomlott fel véglegesen az az egyébként is laza
kapcsolat, mely ezeket a nyelvükben rokon népeket összetartotta. Ez a bomlás azonban
nem csupán népi elvándorlás volt, hanem honfoglaló elődeink egy életmódváltás
megélői is voltak. Míg a vogulok és az osztjákok az erdős területek felé húzódtak, addig
az ősmagyarok belekerültek abba a nagy földrajzi övezetbe, mehet ligetes steppenek.
esetleg egyszerűen steppenek nevezünk. így életmódjuk is gyökeresen átalakult. Az
obi-ugorok az erdei vadászó, réntenyésztő életmódot gyakorolták, míg az ősmagyarok
áttértek a nomadizmusra.

Mi is a nomadizmus?

Egy olyan új életforma, amelyben a főszerepet a nagyállattartás játsza. s amely
alkalmazkodott a steppi környezethez, s új társadalmi berendezkedést is kialakított. A
nomád legfőbb jellemzője a legeltetés mellett a fokozott harcrakészség, mozgékonyság,
az állandó falvak, városok hiánya, a földműves termékek és luxuscikkek vagy háború
vagy kereskedelem útján való beszerzésének igénye. Mindennek következménye a nagy
nomád birodalmak hirtelen megerősödése, rövid élete, majd bukása, amely nem jár a
nép elpusztulásával, de jár annak elmozdulásával — népvándorlások — vagy helyben
maradásával, ám egy új nomád nép hatalma, neve alatt. Az ugor együttélés felbomlása,
az önálló ősmagyar időszak már ebben az állapotban találta őseinket. S mint lovasnomád
nép, a magyar is beletartozott a steppei nomád birodalmakba, részt vett a nagy
népvándorlások egy némelyikében, s ezek az elmozdulások adták a nép történetét
egészen a Kárpát-medencei végső honfoglalásig.

Mit is tudunk ezekről az őshazákról, s az ottmaradt, vagy más irányba vándorolt
magyar csoportokról?

Az első ..igazi" őshazánk az a „Magna Hungária" a Volga mentén található, melyet
közvetlenül a tatárjárás előestéjén sok-sok évszázad után Juliánus barát felkeresett, s
ott olyan emberekkel találkozott, akik megértették őt, akikkel magyar nyelven tudott
szót váltani. Második útja során azonban már csak a tatárok pusztításait tudta
konstatálni. Arra, hogy mikor is költöztek dél-urali őshazánkból az ősmagyarok Magna
Hungáriába több időpont is számításba jöhet. Egyes kutatók i.e. 400-300 közötti
időszakban már elképzelhetőnek tartják ezt a vándorlást, mások az i.sz. 350-400 közötti
nagy hun vándorláshoz kapcsolódó elmozdulás mellett foglalnak állást. Egy harmadik
lehetséges időpont az 550-es nagy népvándorlás lehetett (ekkor érkeznek az avarok a
Kárpát-medencébe [567-568]). Talán ez utóbbi időpont látszik a legvalószínűbbnek,
megengedve azt, hogy ez az elmozdulás egy olyan folyamat volt, melynek lezárásaként
még 600-700 között is érkezhettek kisebb csoportok a baskíriai ..Magna Hungáriába".

Azonban itt sem telepedhettek meg őseink, mert egy újabb népmozgás valamikor
700 és 750, talán 800 között kimozdította őket innen isT s elfoglalták a már név szerint
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is jól ismert újabb ..őshazát", Levédiát. Levédia — amely a Don-Donyec és a/
Azovi-tenger vidékén terült el — elfoglalása a magyarság történeteben korszakos
jelentőséggel bír. Itt idézzük Bíborbanszületett Konstantin bizánci császárt, aki erről így
írt: „A türkök népe régen Kazáriához közel szerzett magának lakóhelyet, azon helyen,
melyet első vajdájuk nevéről Levediának neveznek, amely vajdát Lcvedinck.
méltóságánál fogva pedig, miként az utána való többit is. vajdának hívták... Együtt
laktak a kazárokkal három esztendeig, s minden háborújukban együtt harcoltak a
kazárokkal. Kazária fejedelme, a kagán vitézségükért és szövetségükért nemes ka/ár
nőt adott feleségül a türkök első vajdájának, akit Levedinek neveztek."

Miért fontos számunkra a levédiai őshazában eltöltött néhány évtized?

Elsősorban azért, mert ekkor már bizonyosan olyan nép az ősmagyar. melynek
„éntudata", szervezettsége, nyelve, életmódja, kultúrája mind-mind önállóságát, önálló
népi életét támasztja alá. Igazolja ezen állításunkat az is. hogy ebben — a 830-as
években — már az írott forrásokban is önállóan jelennek meg. Erejüket talán az is
igazolja, hogy a források szerint a kor egyik nagy birodalma, a Kazár Birodalom, ellenük
építette Sarkéi erődjét bizánci segítséggel.

Az újabb hazába (Etelközbe) való költözésük mögött már a magyarság kazároktól
való függetlenedésének igénye is közrejátszott. Ez az elmozdulás valamikor 870 körül
zajlott le. éppen akkor, amikor a Dzsajhani-forrás jellemzi eleinket. Ez az az időszak,
amikor Árpád apja. Álmos lesz a magyarok első számú fejedelme, szakrális királya
Levedi vajda után. Ebből az időből ismerjük az első magyar kalandozó hadjáratokat a
Kárpát-medencébe (862), s ekkortól válnak ezek rendszeressé.

A Kárpát-medencei honfoglalásról ma a kutatók között két nézet lelhető fel.

Egyik szerint (Györffy Gy., Fodor István) a honfoglalás végső soron egy előre
elgondolt, politikailag megszervezett lépés volt, amely tudatosságát több ponton is
keresztül húzta a váratlan besenyő támadás, amely éppen azért lehetett eredményes,
mert az Árpád által vezetett fősereg ekkor már a Kárpát-medencében tartózkodott,
mintegy a honfoglalás első lépéseként. A besenyőktől elszenvedett vereség hatására
Erdélybe beözönlött magyarok ehhez a tudatos akcióhoz csatlakoztak.

A másik nézet szerint (Kristó Gyula) szó sem volt tudatosságról, a magyarok
bolgároktól és besenyőktől elszenvedett — egyes törzsekre nézve katasztrofális —
veresége váltotta ki a területváltást, amely semmiben sem különbözött a Magna
Hungária, Levédia, Etelköz szállásváltásoktól.

Anélkül, hogy állást foglalnánk ebben a vitában, nem mehetünk el szó nélkül amellett
a tény mellett, hogy honfoglaló eleink a 860-as évektől kitűnően ismerik a
Kárpát-medence belső politikai és etnikai viszonyait, s így pontosan tudatában lehettek
annak, hová érkeztek, kiket találtak ebben az új hazában.

Tényleg, kiket is találtak a magyarok a Dunáig terjedő alföldi tájon? Milyen népek-
éltek itt a IX. század második felében, végén? Milyen politikai alakulatok gyakorolták
a hatalmat, milyen nagy politikai szituáció tette lehetővé a ,,verteién" honfoglalási?

Ahhoz, hogy erre a kérdésre megközelítőleg pontost választ adjunk, időben vissza
kell nyúlnunk a Kárpát-medence történetében. 670-680 táján az Avar Birodalomba —
melyet 567-68-ban Baján kagán alapított s mindvégig családjának tagjai uraltak — egy
új nép kért bebocsátást. Az újonnan érkezettek egyik csoportja, amely az alföldi kagáni
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központ környékén telepedett meg, hamarosan átveszi a legfőbb hatalmat, s egy
korábbihoz képest teljesen új társadalmi berendezkedést hozott létre. Ennek megfelel
az az új régészeti műveltség, melyet griffes-indás kultúrának nevezünk. A VIII.
században ez a nép tartotta uralma alatt a Kárpát-medencét. Annak ellenére, hogy a
korabeli Európa egyik nagyhatalma volt. a kései Avar Birodalmat a ..békés külpolitika"
jellemezte. Ez azonban nem jelentette azt. hogy a másik korabeli európai nagyhatalom,
a keresztény Frank Birodalom is hasonló politikát kövessen vele szemben.

A 790-es évek legelején Nagy Károly, a későbbi császár, mondvacsinált háborús
ürüggyel megtámadta az avarokat. Az ürügy, mint annyiszor, egy állítólagos támadás
volt, a háttérben a kereszténység terjesztését követelő egyház állott. 791-ben a frank
birodalmi sereg átkelt az Ennsen — a határfolyón —. s benyomult Avarföldre. Egy
jelentéktelen összecsapástól eltekintve, ahol a frankok győzedelmeskedtek, még csak
meg sem ütköztek az avar főerőkkel, melyek a „felperzselt föld' taktikáját követve
tértek ki előlük. Ellenben a frank hadsereget az időjárás, és járvány sújtotta. Csaknem
minden lovukat, sok-sok katonát vesztve, minden különösebb eredmény nélkül tértek
vissza kiindulási bázisukra.

Ami nem sikerült a frankoknak, azt elintézte a belső viszály. A kagán és a jugurus.
az Alföldön székelő két legfontosabb méltóság hatalmi harca, belülről semmisítette meg
az avar nagyhatalmat. Mindkét főméltóság, no meg az avar elit hadsereg túlnyomó része
holtan maradt a csatatéren. A káosz teljes volt. Ezt kihasználva Erik friauli herceg
lovascsapatával váratlanul megjelent az Alföldöa s a teljesen őrizetlen kagáni székhelyet
kifosztotta, 16 társzekér kincset vitt Nagy Károly elé. A következő évben azután Nagy
Károly fia, Kis Pipin nyomult az avarok földjére, s valahol a Duna-Tisza közén
találkozott az új kagánnal, aki meghódolt neki, s gazdag ajándékokkal halmozta el. Pipin
ezután hazatért. A végső csapást az alföldi avarságra Krum bolgár kán 803-as hadjárata
mérte. A bolgárok hadjáratával ért véget az alföldi avar uralom, hiszen a kagán maradék
népével együtt a Dunántúl nyugati felére menekült, s ismételten hódolt a frankok előtt,
csakúgy mint a Dunántúl avar ura, a Tudun.

Ezekkel a történeti eseményekkel kezdődött a Kárpát-medence IX. századi politikai
megosztottságának története.

A Dunántúlon, Pannóniában a frank uralom szilárdult meg. A Dél-Alföldön és
Erdélyben a bolgárok fennhatósága állandósult, míg az északi területeken a morvák
állama vált meghatározóvá. E három nagy politikai alakulat között egy nagy. gyéren
lakott területet jelentett az Alföld, melyen kisszámú avar népesség vegetált. Ebbe a
politikai környezetbe érkeztek meg a honfoglaló magyarok.

Adatok Jász-Nagykun-Szolnok megye honfoglalás korához

Temetőink feldolgozása során módot találtunk arra, hogy áttekintsük megyénk hon-
foglalás kori (X. század) leleteit, lelőhelyeit. Összesen 33 olyan lelőhelyet azonosí-
tottunk, melyek honfoglaló eleink középrétegéhez — természetesen annak különböző
szintjeihez —, illetve legfelső vezető elitjéhez tartozik. A legfelső vezető réteghez való
tartozás kérdésében viszonylag jól eligazítanak bennünket az ún. ..rangjelző" tárgyak
(pl. tarsolylemez, ezüstveretes szablya. aranyöv, ezüstcsésze stb.). A temetők
középréteghez való besorolását a leletek, a temetkezési szokások áttekintése után még
két szigorúan alkalmazott feltételhez kötöttük. E két kritérium a lovastemetkezések
megléte, sőt lehetőleg több sírban való gyakorlása, a másik pedig az S végű hajkarikák
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teljes hiánya. Ez utóbbival egyidőben a sima ezüst- illetve bronzkarikák temetőn belüli
megléte szintén meghatározó feltétellé lépett elő.

Tisztában vagyunk azzal, hogy ezek a jegyek, melyeket kiválasztottunk, önkényesek,
rendkívül merev — tudatosan merev — alkalmazása leszűkítik a bevonható lelőhelyek
körét, ugyanakkor azzal az előnnyel jár, hogy nagy bizonyossággal szétválaszthatok a
társadalmi csoportok temetői.

A fenti eljárást alkalmazva a legfelső vezető réteghez négy (és két bizonytalan)
lelőhely sorolható.

1. Szolnok-Strázsahalom
2. Túrkeve-Bokroshalom
3. Kétpó
4. Tiszasüly-Éhhalom

A két — talán ide is sorolható — lelőhely (Tiszafüred és Nagykörű) tárgy- illetve
síregyüttes szablyája. valamint mellékletei talán arra utalnak, hogy ezen a területen egy
újabb gazdag nemzetségi központ X. századi előzményei rajzolódnak ki.

A négy lelőhely közül három közvetlenül valamelyik nagy folyónkhoz kötődik. Kettő
a Tiszához (Szolnok, Tiszasüly), egy pedig a Körösökhöz (Túrkeve). Kétpó látszólag
távol van minden nagyobb folyóvíztől, de aki a korabeli folyóvizek ártereit ismeri,
pontosan tudja, ez a terület még .,belefér" a Tisza mentébe. Ennyit változtak a vízrajzi
viszonyok 1100 év alatt!

Az, hogy a legfontosabb lelőhelyeink igazodnak a terület vízrajzi viszonyaihoz,
egyáltalán nem szükségszerű, természetes. A népvándorlás kori népek
településterületének megyénkben bizonyos változásai jól megfigyelhetők, s talán nem
tévedünk túl nagyot, ha ezeket a változásokat összefüggésbe hozzuk az életmóddal.
Ebben az összefüggésben honfoglaló eleink inkább hasonlítanak Baján kagán avarjaira.
s jól érezhetően különböznek a VIII. század griffes-indás kultúrájának földművelőitől.
Ezt mutatja a lelőhelyek földrajzi elterjedése.

Nézzük, mi újat tudunk mondani ezekről a meghatározó lelőhelyekről?

A sorban első a szolnok-strázsahalmi lelet. Fettich Nándor közleményéből tudjuk,
hogy a lelet Szolnoktól északra került elő, egy természetes magaslatban, mintegy -70
cm mélységben. Fettich úgy tudja, hogy az emberi koponya töredéke, valamint egy
nyitott karika két töredéke megsemmisült, a többi leletet közölte. A tarsolylemez mellett
egy ezüst dirhemet, bronz- és ezüstvereteket ismertet közleményében. Érdemes egyetlen
mondatot idézni tőle: „A leletkörülményekről többet nem tudunk, azt sem. hogy a
helyszínen történt-e szakszerű ásatás." Ehhez a mondathoz tudunk egy ici-pici adatot
hozzátenni. Birtokunkban van Vaszkó Lajos 1968. november 19-én Gödöllőn keltezett
levele. Ezt Györffy Lajosnak, a túrkevei múzeum akkori igazgatójának írta. Érdemes
idézni a levél néhány részletét:

.Mélyen Tisztelt Doktor Úr!

Ne tessék meglepődni, hogy soraimmal zavarom, de az év közepe táján a rádióban
nem hallgathattam meg előadását, csak másoktul értesültem, hogy valami tarsolyról is
tetszett említést tenni. Ez azért érdekelne, hogy milyen, és hol tetszett találni, mivel
nekem is volt egy értékes tarsolylemezem (Szolnok-Strázsahalom), amit úgy tudom,
hogy a Nemzeti Múzeum a Szolnoki Damjanics János Múzeumnak adott át... A tarsoly-
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lemez körülményeiről a Nemzeti Múzeumban, illetve annak mikénti megtalálásáról nem
hiszem, hogy tudnak, csak talán annyit, hogy én szolgáltattam be a leletet, (kiemelés
tőlem, M.L.) kitűnik ez abból is, hogy a fényképen szereplő tarsolylemez mellékleteként
feltüntetett ruhadíszek teljes egészében úgy szerepelnek, mintha azok egy sírba
találtattak volna (kiemelés tőlem. M.L). En nekem is feltűnt, amikor a Nemzeti
Múzeumtól annak idején a fényképet megkaptam. Ismétlem, a tarsolylemez mellékleteit
csak a kettészelt pénz és kizárólag az ezüst darabok képezik, a bronzdíszek nem. Az
utóbbiak a víz által kimart szórványleletek, szintén a Strázsahalomból származnak, de
azokat a víz mosta ki a Zagyva egy magasabb áradása következtében. A pénzdarab
feliratát akkor közölték velem, mikor a fényképet kértem, de csak annyit, hogy arab
pénz, és hogy a 7-8. századból való..."

A levél leírása teljesen világos. A Fettich által közölt leletek közül ezek szerint a
tarsolylemezes sírban csak a dirhem volt, valamint a XIV. tábla 1., 2., 12-17. tárgyai.
(Fettich. Arch. ...)

Mindebből adódik a következtetés, hogy a Strázsahalmon legalább két sír került elő.
s ezek mellékletei jutottak 1912-ben a Nemzeti Múzeumba. Ezek után bizonyosságként
kell kijelentenünk, hogy ebben az esetben is temetővel kell számolnunk, s nem
magányos temetkezéssel.

Hasonló a helyzet a Túrkeve-Bokroshalmon előkerült tarsolylemez esetében is.
Kalandos úton került a Túrkevei Múzeumba Györffy Lajos útján, neki Tóth József
mémök adta át. 1959-ben írott leveléből tudjuk, hogy a tereprendezés során ő maga
bontotta ki a tarsolylemezt, sőt azt is tudjuk, hogy „Egyéb apróságot is találtam, de
azok nem birtak régészeti értékkel." — írja levelében. Később még két alkalommal
folyt hitelesítő leletmentés a területen. Első alkalommal Szabó János Győző dolgozott
a lelőhelyen. Egy sírt talált is, ebben az igencsak szegényes mellékletű temetkezésben
egy zárt bronzgyűrű és egy rombusz alakú nyílcsúcs volt. A még ezután is megmaradt
halomrészen magam is végeztem leletmentést. Igen nagy valószínűséggel sikerült
azonosítani a tarsoly lemezes sír pontos helyét, melyből még egy zablakarikát is
megmentettünk. Ezen eredményeinken kívül újabb honfoglaláskori sírt azonban nem
találtunk, ellenben előkerült a középkori Ecsegfalva egyik XVI. századi temetőjének
több sírja. Ezeket a sírokat a „világ legdrágább Ferdinánd denára keltezte" (az idézet
akkori igazgatómtól, Selmeczi Lászlótól származik).

A két, lényegében eredménytelen kutatás után nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy
ezen a lelőhelyen több gazdag sír feltárása ma már aligha lehetséges. Összefoglalóan
elmondhatjuk, hogy a bokroshalmi előkelő nem magányosan volt eltemetve, de nem is
nagyobb létszámú temető egyik sírjával van dolgunk.

Itt említjük meg, hogy Túrkeve területéről előkerült még egy tarsolylemez. Ez, mint
közismert vasból készült, felső pereme egy picit visszahajlik, s a pereme mentén több
„lyuk" is található, díszítetlen. Körülötte már egy sereg elképzelés keringett. Volt aki
hamisítványnak, volt aki középkori patkónak tartotta, jóllehet, ez az a tárgy, melynek
előkerülési körülményeiről megbízható információk állnak a kutatók rendelkezésére a
túrkevei Finta Múzeumban, vagy a szolnoki Damjanich Múzeumban. A tarsolylemez
sírból származik, mégpedig egy templom körüli temető egyik sírjából. A templom
Túrkeve Templomzug nevű határrészében található, alig egy kilométerre a fentebb
ismertetett bokroshalmi lelőhelytől. A templomot Györffy Lajos, a túrkevei múzeum
igazgatója tárta fel. A feltárásokat meglátogatta Györffy István néprajzprofesszor, akinek
érdeklődése egyáltalán nem meglepő annak a ténynek ismeretébea hogy több Karcag
környéki településen is folytatott régészeti kutatásokat 1923-ban és 1924-ben. Aligha
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lehet véletlen, hogy a két tarsolylemez ilyen közel került elő egymáshoz. Az már a
másik kérdés, hogy miképpen lehet áthidalni az időrendi problémákat.

A harmadik kiemelkedően gazdag leletünk Tiszasüly-Éhhalom nevű lelőhelyen került
elő. A lelőhely Selmeczi László leletmentése óta ismert a szakirodalomban, az egyik
sírból előkerült áttört korongot Fodor István ismertette, kitérve a használata mögötti
gondolatiságra, s azok keleti összefüggéseire. A Selmeczi László által kutatott síroktól
mintegy 100-150 méter távolságra került elő az a gazdag férfi és női sír. melynek leleteit
— persze azok töredékeit — sikerült összegyűjtenünk. A sírgödrök környékét nagyobb
területen megkutattuk, bizton állíthatjuk, hogy újabb honfoglaláskori sírok
környezetükben nem voltak. A női sírból csak a koponya maradt meg. a többi csontot
és leletet a homokkal együtt elhordták. A férfi sírjának megkerült tárgyai azonban
kivételesen gazdag sírokat sejtetnek. A halott férfi ezüstövet viselt, ebből egy szív alakú
veret és a szíjvég egy töredéke maradt ránk, utóbbi vésett geometrikus díszítéssel.
Megmaradt a kengyel, a zabla. egy korongolt edény, a lószerszámot díszítő ezüstdirhem.
s ami a legfontosabb, a szablya, melynek aranyozott ezüst markolatvége volt. gyönyörű
palmettadísszel. Külön érdekesség, hogy mindkét koponyán több sikeres jelképes, és
tényleges trepanációt hajtottak végre.

Végezetül a negyedik kimagaslóan gazdag lelet (véleményünk szerint az. Alföld egyik
legszebb, talán törzsfői [?] sírja) Kétpón került elő. Kiemelkedő tárgya az irodalomban
gyakran idézett ezüstcsésze, de nem lenne szabad megfeledkeznünk a többi tárgyról
sem. Ezek közül is kiemelkedik az az öv, melyet aranylemezből préselt életfa motívum
által díszített veretek ékesítettek. Hasonló aranylemez vereteket mindössze egyetlen
sírból ismerünk, a Kárpátoktól keletre előkerült Kriloszi leletből. Figyelmeztető ez.
hiszen közvetve megadja a kétpói lelet korát is. valószínűsítve azt. hogy az öv és a
csésze tulajdonosa részt vett a honfoglalás harcaibaa s valahol még a keleti steppén
születhetett. A halott rangját pedig jól mutatja az a tény, hogy ezüstcsészéjének legjobb
analógiáját a zempléni sírból ismerjük, amely minden körülötte folyó vita ellenére is a
korszak egyik kiemelkedő — legalábbis törzsfői — sírja.

Ez a négy sír együttesen — kiegészülve a nagykörűi és a tiszafüredi, feltételesen
idevont sírokkal — már igencsak jelentős központot, központokat (?) sejtet, hiszen egy
viszonylag kis területről kerültek elő. Ha mindezekhez hozzávesszük még a 29
középréteghez tartozó temetőt, azt kell hogy mondjuk, hogy a Közép-Tiszavidéken egy
törzsi központ körvonalai kezdenek kibontakozni. Hasonló véleményen van Révész
László nagy összefoglaló munkájában: „A veretes övek lelőhelyeit nyugat felé tovább
követve, szembetűnő, hogy a Tisza mentén ezek három helyen csoportosulnak. A már
tárgyalt Felső-Tiszavidéken, Szeged körzetében, és a Közép-Tisza mellett
Tiszakécskétől Tiszasülyig... A megmaradt tárgyak is arra utalnak azonban, hogy igen
rangos, a X. századi magyar társadalom vezető rétegébe tartozó férfiak
méltóságjelvényei közé sorolhatók (Kétpó, Szolnok-Strázsahalom, Tiszasüly-Éhhalom)."
(Itt én M.L. teszem hozzá, hogy Túrkeve-Bokroshalom.) „A X. században e körzetben
valószínűleg egy törzsfő szállása volt, e rangjelző tárgyak pedig a törzsfő kíséretének
vezetői voltak. E kíséret leletanyaga ma még csak töredékeiben ismert, közelebbit csak
újabb feltárások, s azok (valamint a már előkerült temetők) közlése nyomán tudhatunk
meg róla. A virágmintával osztott indadíszes (Nagykörű. Szolnok-Strázsahalom). a
karélyos (Tiszakécske), valamint a cseppmintás (Szolnok-Strázsahalom) öweretek
párhuzamait megtaláljuk a Felső-Tiszavidéken, de a Kárpát-medence más részein is."

Mindenben azonosulni tudunk Révész László megfogalmazásával, de továbblépve
hangsúlyosan kell rámutatnunk, hogy ezen a területen (Közép-Tiszavidék) már fejedelmi
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sír. de legalábbis törzsfői sír is előkerült. Ez pedig nem más. mint a kétpói lelet,
különösen akkor, ha még azt a lehetőséget is elfogadjuk, hogy a meglevő tárgyak nem
kettő, hanem egy sírból származnak. Ugyanis ha az ezüstcsészés. aranyöves. bronz
lószerszámos (egy kis ezüsttel vegyítve) sír nem törzsfői temetkezés, akkor fel kell tenni
a kérdést, vajon melyik Kárpát-medencében előkerült X. századi sír az'.' Ezen a ponton
kell csatlakoznunk Szabó János Győző korábban megfogalmazott véleményéhez, meh
az Alföld középső és déli területeinek fontosságát emelte ki. Az ugyan igaz. hogy csupán
a díszítő motívumok kutatásával, vagyis valóban egydimenziós érvrendszer segítségével.
de ehhez ma már — s bízom benne, hogy ez dolgozatom második feléből kiderült —
társadalomszerkezeti és földrajzi énekkel is csatlakozhattunk.

S itt kell visszatérnünk a bevezetésben említett két forrásunkhoz, ahhoz a kérdéshez,
hogy tudniillik Dzsájháni vagy Regino leírása közelítette meg a honfoglaló magyarság
valóságos képét. Nyilvánvaló, hogy a leletek — így van ez megyénk területén előkerült
darabok tanúságaival is — Dzsájháni leírásának valóságosságát igazolják. De a Regino
által bemutatott képnek is vannak realista elemei, ugyanakkor átsüt rajta a keresztény
Európa rettegése. Féltek, és elborzadtak az új. eddig ismeretlen ellenségtől, hogy azután
alig egy évszázad múltán Géza fejedelem, majd Szent István államalkotó müvének
segítségével aktívan részt vállaljon a nyugati keresztény egyház, magába fogadva a
keletről érkezett új ,,európai keresztény nemzetet".
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