
Kertész Róbert: Időutazás a Jászságban

KERTÉSZ RÓBERT

Időutazás a Jászságban
Egy nem „tiltott" régészet

Az Új Néplap ez év áprilisi 89. számának hasábjai rövid hírt adtak egy Jászságban
felfedezett jégkor végi régészeti lelőhelyről. Jelen cikkben ennek a jászsági leletnek
kapcsán invitálom az olvasót egy rendhagyó kirándulásra, a távoli őskőkorba vezető
időutazásra. Azonban előre közölni szeretném, hogy írásunkkal nem a tudományos-
fantasztikus vagy okkultista irodalmat kívánjuk gyarapítani. Az időutazást ugyanis nem
egy misztikus időgép, ufó, esetleg Mars-lakó segítségével tesszük, és még csak nem is
egy titokzatos szeánsz keretében, ahol a beavatottak szellemek megidézésével hozzák
felszínre a ködbevesző régmúlt történéseit. Az újabban egyre felkapottabb állítólagos
szakértők (véleményünk szerint inkább varázslók) — mint például a hajmeresztő sület-
lenségektől és téves elgondolásoktól hemzsegő Tiltott régészet (Forbidden Archeology)
c. vaskos könyvet elkövető amerikai szerzőpáros — nagyívű fejlődéstörténeti elgon-
dolásai sem vezérelnek bennünket. Időutazásunkat az alábbiakban egy hiteles lelet-
anyag és egy hagyományos időtudomány, nevezetesen a régészet analitikus mód-
szereire építve végezzük el. Nem ígérhetünk azonban könnyű álmot. Jászsági lelő-
helyünkön mind a mai napig nem volt lehetőségünk ásatásra. A gyér forrásokból
kiolvasható megállapításaink emiatt néhány esetben csupán előzetesek, további meg-
erősítésre és pontosításra várnak. Az eddig feltárt bizonyítékok ugyanakkor kiindulási
alapot nyújtanak az alföldi őstörténet egyik, kutatásainkat megelőzően hiányzó lánc-
szemének megismeréséhez. Az eredmények bemutatása mellett írásunk bepillantást
enged a régészeti kutatás módszereibe, utalva jelenkori történésekre, hiszen ezen
utóbbiak is számos esetben alapvetően meghatározzák az időutazás lehetőségeit.

Az ismertetendő régészeti lelőhely Jászberény K-i határában található, és a köze-
lében elhelyezkedő tanya miatt Jászberény-Nevada tanya nevet kapta. A lelőhelyre
Kerékgyártó Gyula jászberényi régiségbúvár 1995 júniusában hívta fel a szolnoki
Damjanich János Múzeum régészeinek figyelmét. A rövidesen elvégzett helyszíni
szemle során megállapítottuk, hogy a lelőhely régészeti forrásanyaga egy környe-
zetéből markánsan kiemelkedő futóhomok buckán koncentrálódik (1. kép). A lelőhely-
től mintegy 500 m-re, ÉNy-Ny-i irányban jól kivehető az Ős-Tarna mára már kiszáradt
medre. A homokdomb északi fele mezőgazdasági művelés alatt áll, déli felét erdő fedi,
legmagasabb pontjának közelében pedig egy bányát létesítettek homokkitermelés
céljából. A művelés alatt álló északi dombrészen végzett terepbejárás alkalmával a
felszínen kora és késő bronzkori (HA2), valamint Árpád-kori kerámiatöredékeket
gyűjtöttünk (2. kép 3—6). Ebben még semmi meglepőt nem találtunk, hiszen hasonló
korú lelőhelyek mind a Jászságban, mind pedig az egész Alföldön nagy számban
fordulnak elő. A homokbányában azonban a fenti két korszak mellett egy harmadik,
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az Alföldön mindeddig ismeretlen időszak leleteire bukkantunk. A homokbánya geoló-
giai rétegsorának tüzetesebb szemrevételezésekor ugyanis a fiatalabb őskőkort (felső
paleolitikum) követő epipaleolitikumba keltezhető régészeti forrásanyagot sikerült
kimutatnunk.

A homokbánya területén a kitermelés következtében a jelenlegi felszíntől számítva
2 m mélységet meghaladó, szabálytalan alakú bányaudvart alakítottak ki. A bányászás
következtében tehát kiváló lehetőségünk nyílott a homokdomb felszínközeli rétegeinek
tanulmányozására. A bánya csaknem függőleges északi falában három talajszintet és
egy homokréteget különítettünk el. Legfelül található a fekete, jelenkori talajszint (A
réteg), mely két rétegtani egységre, a legfelső, szántás által bolygatott (Al réteg) és
az ez alatti bolygatatlan (A2 réteg) részre tagolható; ezt követően egy bama színű,
gyengén agyagosodon homoktalaj (B réteg) következett; végül legalul egy sárga futó-
homokréteg (C réteg) volt. A geológiai metszetben megfigyelt legalsó futóhomokréteg
képződött a legkorábban, a legfelső talajszint kialakulása pedig időben a legfiatalabb.
A három talajszint közül a B réteg minden bizonnyal fosszilis, és nem áll genetikus
kapcsolatban a felette található két, fejlődésében részben különböző jelenkori talaj-
szinttel (Al—A2 réteg).

A bányafal egyik ENy—DK-i irányú, közel 10 m hosszúságú szakaszán régészeti
jelenségeket észleltünk, s emiatt a részletesebb kutatást erre a profilrészre korlátoztuk
(1. és 3. kép). A leletek a régészeti metszet ÉNy-i részén, az egymást követő A2—B
geológiai rétegekben in situ, azaz eredeti helyzetben voltak. A profil ÉNy-i felében

1. kép. Jászberény-Nevada tanya, Homokbánya lelőhely környezete
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megfigy eltektől eltérően a DK-i részen a
rétegeket három darab hamus és átégett
kitöltéssel jellemezhető régészeti objek-
tum vágta (4. kép).

Miután a homokbánya régészeti pro-
filját megnyestük, lehetőség nyílt a rész-
letesebb elemzésre (5. kép). A metszet
legfelső, szántás által kevert Al réte-
gében bronzkori és Árpád-kori cserép-
darabokat figyeltünk meg. A régészeti
profil ÉNy-i részében az Al réteg alatti
bolygatatlan A2 rétegben kizárólag
bronzkori kerámiatöredékek jelentkeztek
(2. kép 1—2); az A2 réteget követő B
réteg felső részében cserépdarabokat már
egyáltalán nem találtunk, csak az ős-
kőkor legkésőbbi periódusába, az epi-
paleolitikumba sorolható kovaleletekre
és állatcsontokra bukkantunk; a legalsó
futóhomokréteg régészetileg steril volt.
A metszet DK-i részén megfigyelt há-
rom régészeti objektum kivétel nélkül
Árpád-korinak bizonyult (6. kép). Mivel
az objektumok vágták egymást, lehető-
ség volt a relatív kronológia felállítására.
Az Árpád-kori objektumok közül a leg-
idősebb a profil DK-i szélén található,
az A2 rétegbe ásott kemence (1. sz.
kemence), melynek boltozata részben

2. kép. Kora és késő bronzkori kerámia-
töredékek Jászberény-Nevada tanya,

Homokbánya lelőhelyről (Fotó: Kozma Károly)
(1—2, A2 réteg; 3—6, felszíni leletek)
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3. kép. A homokbánya ÉNy—DK-i irányú régészeti profilja (Fotó: Kozma Károly)
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4. kép. Az A2—B—C geológiai rétegeket metsző
Árpád-kori objektumok (Fotó: Kozma Károly)

megmaradt; ezt a boltozatos kemencét
vágta egy kemencével rendelkező gö-
dörház (1. sz. ház), melybe pusztulása
után egy nagyméretű gödröt (1. sz.
gödör) mélyítettek.

A régészeti profil A2—B—C réte-
geinek szemcseösszetételi vizsgálatát a
szolnoki Part Kft. talajmechanikai
laboratóriumában végezték el (7—8.
kép). A minket közelebbről érdeklő
epipaleolit településmaradványok ré-
tegtanilag a homokdombot fedő barna
homoktalaj (B réteg) felső részével
(7—8. kép 4. minta) hozhatók össze-
függésbe, míg a közvetlenül alatta fek-
vő bucka futóhomok rétege a régészeti
profilban már leletmentes volt. Jász-
berényi lelőhelyünkön a barna talaj-
szint a jégkor legvégén képződhetett
rétegtani helyzete, valamint az epipa-
leolit leletek alapján. A barna homok-
talaj alatti futóhomok ennél valamivel
korábban alakult ki. Ez a buckát al-
kotó futóhomokréteg a közeli Ős-
Tarna folyóvízi üledékéből a jégkor
végi futóhomokmozgások során jöhe-
tett létre. Barabás Imre geológus

. £ 3

5. kép. A homokbánya ÉNy—DK-i irányú régészeti profilja
(1. Al réteg; 2. A2 réteg; 3. B réteg; 4. C réteg; 5. Árpád-kori kemence; 6. az 1. sz. Árpád-kori

lakóház; 7. az 1. sz. Árpád-kori gödör; 8. epipaleolit telepjelenségek)
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megállapította, hogy a bányahomok
éles, folyóvízi jellegű szemcsékből
áll, ami azt bizonyítja, hogy a meder-
ből való kifúj ás után nem tett meg
hosszabb utat a széllel, így nem kop-
tatódott túlságosan.

Az epipaleolit telepet magába záró
barna talajszint metszetében a leletek
eltérő koncentrálódását figyeltük
meg. A profil középső részén jól lát-
ható, hogy a futóhomok felszínén egy
természetes mélyedés alakult ki (2.
kép). A futóhomok felszínén kép-
ződött barna talajszint a természetes
mélyedésben vastagabb volt. A barna
homoktalaj epipaleolit forrásanyaga
kizárólag ebben a természetes mélye-
désben koncentrálódott (5. kép). Ez-
zel szemben a metszet ENy-i részén
— ahol a barna talajszint kivéko-
nyodott — leleteket már nem talál-
tunk. Ennek alapján feltételezhető,
hogy az ásatáson a település magja a
profil középső és esetleg DK-i részén
várható.

Az epipaleolit vadásztábor régé-
szeti forrásanyagát kovák és a táborba
hurcolt zsákmányállatcsontok alkot-
ják. A kőiparban kizárólag pattintással előállított leletek voltak (9. kép). Ásatások hiá-
nyában a leletegyüttesben kevés a típusos darab. Az eszközkészletben csupán néhány
mikrolit: retusált, csonkított és tompított penge található. A kőleltárt a retus nélküli
pengék egészítik ki, melyek a magkövekkel és a viszonylag nagyobb számban
előforduló megmunkalatlan szilánkokkal együtt a helybeli előállítást tanúsítják.

Összefoglalva a rendelkezésre álló adatokat megállapítható, hogy epipaleolit lelő-
helyünk Jászberény keleti határában egy szétfújta homokdomb tetejének északi részén
lokalizálható. A telepjelenségek kivétel nélkül egy természetes mélyedésben azonosított
gyengén agyagosodon homoktalajban (homok: 41%, kőzetliszt: 38%, iszap—agyag:
21%) találhatók. A telep kora nagy valószínűséggel a jégkor legvégére tehető, megkö-
zelítőleg a 13.000—10.000 évvel ezelőtti időszakhoz köthető. A bemutatott epipaleolit
lelőhely igazi jelentőségét földrajzi elhelyezkedése adja. A kutatók egy része ugyanis
a Kárpát-medence belső területein, így az Alföldön is a felső paleolitikumot követően
etnikai vákuumot feltételezett. Véleményük szerint a Kárpát-medence központi
vidékéről a jégkor végén, az ősföldrajzi viszonyok megváltozása miatt a felső paleolit
rénszarvasvadászok elvándoroltak, és a terület átmenetileg kiüresedett. A Jászberény-
Nevada tanya, Homokbánya lelőhely az első biztos nyoma annak, hogy a jégkor végén
nem néptelenedett el az Alföld.

6. kép. Árpád-kori edények töredékei Jász-
berény-Nevada tanya, Homokbánya lelőhelyről

(Fotó: Kozma Károly) — (1, 1. sz. ház; 2—3, 1. sz.
gödör; 4, 1. sz. kemence)
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7. Jtép. /l régészeti profil A2—B—C rétegeinek szemcseeloszlása — a mintákat a metszet
5. méterénél vettük, vö. 5. kép, profilrajz.

(1. 1. sz. minta, C réteg, 95,31-95,29 m; 2. 2. sz. minta, C réteg, 95,36—95,34 m; 3. 3. sz. minta,
B réteg alsó része, 95,56—95,54 m; 4. 4. sz. minta, B réteg felső része, az epipaleolit kultúrréteg

szintje, 95,76—95,74 m; 5. 5. sz. minta, A2 réteg alja, 95,91—95,89 m)

A májusban kezdett régészeti feltárástól azt reméljük, hogy tisztázni tudjuk a
lelőhely kiterjedését, és a telepen belüli, eltérő tevékenységi területeket (eszközkészítő
műhely, állatfeldaraboló hely) is meghatározzuk.. Emellett reményeink szerint repre-
zentatív mennyiségű eszközkészlet birtokába jutunk, így a kulturális összefüggések is
körvonalazhatóvá válnak. Az állatmaradványok alapján megtudhatjuk, hogy milyen
fajokat ejtettek zsákmányul a jégkor végi vadászok. Az állatcsontok radiokarbon
kormeghatározása pedig a lelőhely pontosabb keltezéséhez adhat egzakt adatokat.

A tulajdonviszonyok megváltozása miatt az elmúlt években számos esetben bonyo-
lulttá váltak a régészeti terepkutatások. A korábbi állami és szövetkezeti földek jelentős
részét kiosztották. Jászberény-Nevada tanya, Homokbánya lelőhely egy ugyancsak
magántulajdonban levő földterületen található. A tulajdonos, Lukácsi Zoltán kezdettől
fogva támogatta kutatásainkat. Lukácsi Zoltán segítő szándékát ezen a helyen is szeret-
nénk megköszönni. Ugyancsak köszönettel tartozunk Barabás Imrének a geológiai
vizsgálatokért, a Part Kft. munkatársainak a régészeti profil elemzéséért, a Geodéziai
RT. Jászberényi Kirendeltsége vezetőjének, Háfra Zoltán földmérőnek a lelőhely kör-
nyezetének szintvonalas felméréséért, valamint Kozma Károlynak a fotózásért.
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Szemcseeloszlás

1. minta 2. minta 3. minta 4. minta 5. minta

• finomhomok GQH) kőzetliszt B iszap-agyag

8. kép. A régészeti profil A2—B—C rétegeinek szemcseeloszlása —a mintákat a metszet
5. méterénél vettük, vö. 5. kép, profilrajz.

(l. sz. minta, C réteg. 95,31-95,29 m; 2. sz. minta, C réteg, 95,36—95,34 m; 3. sz. minta, B réteg
alsó része, 95,56—95,54 m; 4. sz. minta, B réteg felső része, az epipaleolit kultúrréteg szintje,

95,76—95,74 m; 5. sz. minta, A2 réteg alja, 95,91—95,89 m)

A tanulmány az OTKA FO 18058
sz. és az MHB „A Magyar Tu-
dományért" Alapítvány 65/95/1. sz.
pályázat támogatásával készült.
Jászsági kutatásainkhoz az anyagi
feltételeket „A Jászság ősrégészeti
kutatásáért" Alapítvány (MOL Rt.,
Szolnok; Alföld Program, Kecs-
kemét; Tisza Klub, Szolnok; OTP
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Igazgatósága, Szolnok; „Topán"
Műanyagfeldolgozó és Szolgáltató
Kft., Budapest; Jászberény Város
Önkormányzata; LEHEL-Elektro-
lux, Jászberény; Profext Kft., Jász-
berény; Jászsági ÁFÉSZ, Jász-
berény; Csiki Kft., Jászboldogháza,
valamint a .Jászságért" Alapítvány,
Budapest) biztosította. Támogatásu-
kat köszönjük.

3 cm

9. kép. A jégkor végi vadásztelep jellegzetes eszközei
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