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AVARKORI EMLÉKEK - ARCHÍVUMI LEVELEK
Források az 1931-1934. évi tiszaderzsi, jánoshidai ásatásokról

I.

Napjainkban jól láthatóan növekszik az érdeklődés a régészeti emlékek iránt. Ennek
egyik oka, hogy jelentős árvíz- és természetvédelmi munkálatok, közlekedési-csatornázási
fejlesztések talán minden eddigieknél gyorsabb és hatékonyabb feltáró-értékmentő
teljesítményt várnak el az archeológusoktól és az illetékes tudományos műhelyektől;
továbbá növeli az érdeklődő figyelmet, hogy a feltárások eredményeként igen gyakran
váratlan és egyben felbecsülhetetlen értékű leletek, leletegyüttesek, olykor pedig tényleges
kincsek előkerüléséről értesülhetünk. Ismert ugyanakkor az a természetes emberi vágy,
hogy a kisebb-nagyobb közösségek ma is csaknem ugyanolyan kíváncsi-csodálattal
gondolnak és figyelnek a földfelszín, a domborzat elfeledett titkai megismerésére, miként
az égi szféra ősi rejtelmeinek fürkészésére. Említhető az a régi tapasztalat is, hogy a
régészeti eredmények eléréséhez gyakorta a tájat, a szűkebb hazát jól ismerő és értékeire
figyelő személyek értő jelzései-bejelentései nyomán vezet el az út. Ilyen példákat számos
helyről őriz a hagyomány, az emlékezet, amelyeket azután nemegyszer írott források,
gondosan elkészített dokumentációk is visszaigazolnak.

Itt kapcsolódhatunk a közlésre gondolt témánk megválasztásának kérdéséhez. Valójában
mi is ilyen értékek „bejelentésére" vállalkoztunk, figyelmet érdemlő régészeti ismereteket
látva-tapasztalva a megyei archívum egyik dokumentum-csomójában.' Az 1931—1934-ből
előkerült lappangó iratok beszédesek. Elmondják például, hogy Tiszaderzs, Jánoshida,
Rákóczifalva községek régészeti feltárásokra tudós személyeket, központi szakintézmé-
nyeket kérnek fel, helyi segítséget és támogatást is biztosítva a remélt ásatásokhoz. Céljuk
volt: bizonyosságot nyerni arról, hogy azok a határrészek, földterületek, ahol lakóik élnek,
s ahol őseik is laktak, rejtenek-e - a helyi megfigyeléseket igazoló - megismerésre, feltá-
rásra érdemes régészeti emlékeket. A források elmondják azt is, hogy az ásatásokról pon-
tos dokumentációk készültek, s hogy az összegyűjtött értékes, olykor különlegesnek
mondható leletek, tárgyak pedig döntően a nemzeti megőrzőhelyek birtokában jutottak,
mert azok tulajdonjogáról a helyiek készséggel lemondtak. Jelen közleményünk tehát
elsősorban a régészet szaktudományhoz kötődő, de a levéltári dobozokban „rejtőzködő"
dokumentumok, levelek, jelentések bemutatására vállalkozik, ugyanakkor semmiképp
nem kíván archeológiái munka lenni. Azt azonban kimondhatjuk, hogy érdekes forrásokat
tartalmaz - s reményeink szerint - a szakemberek számára is szolgál/szolgálhat érdem-
leges adattokkal, ismeretekkel. Az iratok elsősorban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
régió múltjának emlékeihez kapcsolódnak, de egyben túl is mutatnak ezen térségen.
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Értékeik közül itt előzetesen megemlítjük már a feltáráskor szenzációnak minősített
darucsontból készített avarkori kettőssíp előkerülését Jánoshidáról, valamint a leletekben
gazdag tiszaderzsi avartemető feltárását, amely során a mintegy 100 sír között 12 ún. lósírt
találtak; megemlítjük azt a megtalált szakvéleményt is, amely szerint számos keleti,
belsőázsiai sajátosság-jelleg volt megfigyelhető a VII. század utolsó harmada és a VIII.
század első évtizedei között ezen a tájon békésen élt, nagyállattartó, vegyes gazdálkodást
folytató lovas avar nép emlékanyagában.

A forrásokat időrendben mutatjuk be. Ezekből jól látható az is, hogy milyen elkötele-
zettséggel törekedett a fenti községek által kezdeményezett ügy elősegítésére és támo-
gatására például dr. Alexander Imre Jász-Nagykun-Szolnok Megye alispánja - akinek
munkásságára a Megyeháza aulájában a 2000-ben elhelyezett dombormű is emlékeztet -,
vagy Lossonczy István nyugalmazott huszárőrnagy, derzsi birtokos, aki szinte az egész
Tisza vidéket megmozgatta, számos támogatót is megnyerve a kutatások lefolytatásához.
De maguk a munkálatokat irányító-végző tudós archeológusok is szorgalmazták az ásatá-
sok teljesítését, így dr. Márton Lajos a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Osztályának
igazgatója, kiváltképp pedig a nemzetközileg is szintén elismert szaktekintély, dr. Fettich
Nándor egyetemi tanár. Nem feledhető gróf Zichy István sem, aki a Magyar Történeti
Múzeum főigazgatójaként felügyelte a munkálatokat, s költségileg is segítette. Az
átgondolt régészeti ásatások a Magyar Tudományos Akadémia figyelmét és támogatását is
kiérdemelték.

Egy összefogás eredményének mondható az 1931 és 1934 között tartó jász-nagykun-
szolnoki régészeti feltárás, amely - úgy látjuk - a tudósoknak nagy szakmai kihívást
kínált, a közvetlenül érintett településeknek és a vármegyének pedig a helyi tudat és az
önbecsülés erősödését jelentette, s ugyanakkor további példával is szolgált a következő
nemzedékek számára. Itt köszönjük meg mi is dr. Madaras László régész-kandidátusnak,
a Damjanich János Múzeum régészeti osztálya munkatársának a dolgozatunkhoz adott
készséges és útmutató segítségét.

II.
A levéltári források bemutatása

1. Fettich Nándor egyetemi tanár 1931. évi ismertetése a tiszaderzsi avartemető feltá-
rásáról

Az ismertetés címe: „A tiszaderzsi avartemető". A géppel írt szakmai beszámoló-írást
Lossonczy István ny. huszárőrnagy, tiszaderzsi birtokos küldte meg dr. Alexander Imrének,
Jász-Nagykun-Szolnok megye alispánjának 1932. október 3-án kelt levelének mellékle-
teként.

Levelében az alábbiakat írja:
„Igen tisztelt Barátom!

Engedd meg, hogy a múltkori beszélgetésünk kapcsán megküldjem Neked a tiszaderzsi
avar temető eddig feltárt részének leírását és a leletek méltatását. A kis ismertetést Fettich
Nándor egyetemi tanár ... a temető feltárója írta, aki a népvándorlás korának úgy bel- mint
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külföldön egyik legkiválóbb ismerője. Ezeket a múlt évi ásatásokat a környékbeli urak, s
némely pénz s egyéb intézetek körében összegyűjtött gyűjtés útján eszközöltettem, s a
leletek összessége a Magyar Nemzeti Múzeumban van.

Ezen ismertetésből úgy gondolom kitetszik az ásatás folytatásának érdemessége, s ezért
bátorkodom Hozzád azon kérést intézni, hogy kegyeskedj ezen vállalkozásom nagybecsű
pártfogásodba venni, s a megye részéről is támogatni.

Őszintén üdvözöl tisztelő híved és barátod:
Lossonczy István mk.":

Megtudjuk a levélből, hogy a leletek a Magyar Nemzeti Múzeumban kerültek elhelye-
zésre. Kovrig I. 1975-ben megjelent angol nyelvű munkájában is rögzíti, hogy az avar-
gyűjtemények a Nemzeti Múzeumban találhatók.3 A tiszaderzsi temetőt feltáró régész
készítette részletező értékelés sorsáról nincs ismeretünk. A forrás egyedisége, megyei
vonatkozása és Fettich professzor emléke is arra bátorított bennünket, hogy leírását (amely
akár ismeretlen is lehet) közöljük, s eredeti megfogalmazásban. Fettich dr. volt a jános-
hidai avartemető egyik feltárója is 1933-ban, s az ő nevéhez kapcsolódik a nagyhírű
avarkori kettőssíp szakszerű kiásása és egy férfi sírból történő kiemelése, amelynek kisebb
mértékű restaurálását is elvégezte. Ezért is döntöttünk akként, hogy megemlékezünk a
szenzációs lelethez kapcsolódó kutatásról is a Szolnokon előkerült levelek és a fontosabb
szakmunkák alapján. De kövessük a történések sorát, a dokumentumok keletkezésének
időrendjét!

A tiszaderzsi avar temető
(Fettich Nándor, 1931)

„A község délkeleti felében, az un. Mirhó lapos északi részén hosszúkás magaslat
húzódik DNY.-ÉK. irányban. A Mirhó lapos ma is mocsaras terület, az avar korban talán
még inkább ingoványos terület volt. A mocsárból kiemelkedő hosszúkás hegyhátat
használták fel az avarok temetőnek, a náluk szokásos módon: ÉNY.-DK. irányba fektetve
a halottat, hogy arccal DK-re vagyis a nap felé nézzen.

A homokból álló magaslat felső részében /:valószínüleg csak ez állott ki a mocsárból:/
egymással többé-kevésbé párhuzamos sírok feküsznek, látszólag különösebb rendszer
nélkül, csak néhol alkotva kisebb összetartozó sír-csoportokat, melyek sírjai ilyen
esetekben rendszerint sakktábla-szerűén helyezkednek el.

Bár az 1931 év őszén kiásott 50 sír csak kis része a temetőnek, /:az ásatások helyétől
200 m-nyire, DNY-ra is találtak avar sírt!:/ az eddigi leletek változatossága és gazdagsága
révén máris bizonyos mértékig hű képet kaphatunk a Tiszaderzs vidékén tanyázó avar nép
műveltségi viszonyairól.

2 SZML. Alispáni ir. (1932. október 5.) 22385. számú ir. 429. rsz.; - Az alispán - a jelentés értékére is tekintettel - október
8-án a kérelmező részére „50 pengő segélyl kiutaltatott".(Uo.)

3 Kovrig I., 1975.: Az 567-829 közötti avartemetők Magyarországon. I. kötet, Bp.
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Mindenek előtt is feltűnő és minden eddig ismert magyarországi avar temetőtől eltérő
vonás az, hogy a ló temetés /:ló-áldozat?:/ gyakran fordul elő. Az 50 sír között 10 sírban
teljes ló csontváz feküdt, minden esetben kengyelpárral, a szájában zablával, a szügyébe
szúrt vaslándzsával, teljes lószerszámmal, amint azt a lószerszámnak a ló testének
megfelelő részein előkerült bronz díszítményei tanúsítják. Több esetben teljes kutya-
csontváz feküdt a ló-csontváz közelében, de hozzájuk tartozó emberi csontvázat
szorgalmas keresés mellett sem sikerült találni. Kétségtelenül megállapítást nyert, hogy a
lovat fölszerszámozva és lándzsával leszúrva az emberektől külön, de az ember sírok közé
besorozva temették el. A ló sírok mélysége nagyjából ugyanaz, mint az ember síroké:
általában 0.60 és 1.20 m. között változó.

Másik jellemző vonása ennek a temetőnek, amely által az összes hazai avar temetőtől
különbözik, az edények teljes hiánya. Még csak edénytöredéket sem találtunk az ásatás
területén, bár az ásatásnál a legnagyobb gonddal jártunk el, és az edények hiánya már az
ásatás alatt is feltűnt. Ezen különleges vonások mellett a gazdag régészeti anyag minden
kétséget kizárólag meghatározza a sírmező avarkori eredetét és a temető népének faji
összetételét, távolabbi területekkel való kapcsolatait és sajátságos, keleti eredetű
művészetét is.

Az embersírokban férfiak, nők, gyermekek egyaránt előfordulnak, tehát nyilvánvalóan
békés idők folyamán lassanként előálló temetővel van dolgunk; a lósírok is békés időből
származnak és nem harcban leolt lovak sírjai. A gyermek sírok természetesen rendszerint
melléklet nélküliek, csupán a felnőttek sírjaiban fordulnak elő néha gazdagabb
mellékletek. A tiszaderzsi temetőben aránylag szép számmal vannak olyan felnőtt-sírok,
melyekben jelentékenyebb mellékletek is feküdtek: más temetőkön ugyanis a síroknak
csak elenyésző kis számában lehet értékesebb tárgyakat találni. Ritka kivétel az, ha a
gyermek sírban a felnőttek mellékleteit találjuk. A 4. sz. sírban gyermek vázának
medencéjén fegyveröv díszítményei feküdtek, amelyek Tiszaderzsen és más hazai
temetőkön is az előkelő harcosok sírjaiban fordulnak csak elő. E sír leírása:

4. sír. Gyermekváz 75 cm. mélyen. Csontok a magas fekvésben a gyökerek és állatok
járása folytán erősen elmozdulva, de azért minden csont meg van. Az áll a mellkas
közepén, a koponya hátra fordulva. Az állkapocs alatt vas-pálcika /:koporsószeg?:/ a bal
alsó karszár külső oldalán szíjbújtató bronzpántja és egy téglalap alakú áttört bronz
övdíszítmény. A gerincoszlop baloldalán másik hasonló darab. Ezen övdíszítményekből
még négy fordult elő, éspedig egy a medence közepén, kettő a jobb combcsont külső
oldalán és a mellkas összeturkált csontjai között. A fegyver fődísze a nagy bronz szíjvég,
szokásos helyén, a bal combcsont külső oldalán feküdt. Az öv másik végéhez tartozó bronz
csat pedig a jobb medence csonton, keretével a váz jobbja felé fordulva, közelében feküdt
a lyukvédő bronz-veret. A mellék szíjak végéit díszítő kis bronzszíj-végekből e sírban csak
egy találtatott: a jobb combcsont külső oldalán. Végül ugyanitt még egy vaskés feküdt
csúcsával lefelé.

Az avar temető legszebb régészeti leleteit a harcosok sírjai szokták szolgáltatni. A 4. sz.
gyermeksír szintén ezek közé számítható; nyilván előkelő harcosnak gyermekét temették
ide, akit ércdíszítményes fegyver-övvel felruházva tettek sírjába. A rendszeres ásatások
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előtt, földmunkálatok alkalmával került napvilágra az egyik előkelő harcos sírja; gazdagon
díszített bronzveretekkel. Egy másik hasonló leletre pedig a 25. sz sírban bukkantunk. Ez
utóbbinak leírása a következő:

25. sz. sír. Férfi váz, 65 cm mélyen. A medence jobb felén bronz csat, keresztben,
tövisével jobbra, egy lyukvédővel. A bal oldalon a nagy szíjvég keresztben, csúcsával a
középirány felé. A medence jobb széle alatt övforgó, hosszirányban, a medence jobb felén
újabb lyukvédő, az előbbitől 10 cm-re. A medencecsont mellett a harmadik lyukvédő,
ugyancsak 10 cm-nyire. Ugyanezen a tájon vaskarika, mellette bronzlemezes pityke. A
jobb alsó részen csüngős övveret. A felső szélen második csuklyós veret, lapjával a
sírfenék felé. A bal medencecsont alatt bujtató díszes lemezével együtt, mellette bronz
pityke, a jobbmedence szélén csüngő nélküli övveret, élén állva. A gerincoszlop alatt U-
alakú veret. Mellette újabb csüngős veret, lapjával a sír fenék felé. /A bal combcsont külső
oldalán U-alakú pityke, újabb darab a jobb könyök és gerinc között. Közvetlen mellette
hasonló. A felső karszár és a gerincoszlop között a kisszíjvég, csúcsával felfelé. A
gerincoszlop alatt csüngős veret, lapjával a sírfenék felé./ A combcsontok között vascsat
töredékei. A bal karszár vége alatt, keresztben csúcsával a sírbolt széle felé, újabb kis
szíjvég. A jobb combcsont külső oldalán, középtájt, újabb kis szíjvég csúcsával a fej felé.
A bal combcsont külső oldalán újabb csüngős veret, a jobb combcsont külső oldalán
vaskés, mellette U-alakú veret. Koponya töredékes. A sír betemetésénél előkerült újabb kis
szíjvég.

A fegyveröv bronz veretéi, különféle állati és növényi motívumokkal díszítve, az avar
kor legkiválóbb emlékei közé tartoznak. A Tiszaderzsi 4. és 25. sz. sírokból származó
példányok a díszítő motívum rajzának szokatlanságával egyedül állanak a Magyarországi
rokon emlékek között, amellett a 4. sz. sír nagy szíjvége az ornamentika rendkívüli
finomságával is kitűnik. Ezek az övdíszítmények, illetve az ilyen véretekkel díszített
fegyverövek még a belsőázsiai őshazából származnak, ahol az avarok ősi szokásnak
hódolva nagy mennyiségben készítették, és az ősi keleti népek művészetétől örökölt
motívumokkal díszítették azokat. Maga a bronz anyag, melyből az öv veretéi készültek,
szintén még a belsőázsiai őshazából származik, ahol a bronzkornak ez az ércanyaga sokkal
tovább maradt használatban, mint nyugaton, sőt a vasnak használata után is még több,
mint 1000 éven át a díszítmények gyártásának kedvelt anyaga volt. A tiszaderzsi fegy-
veröv véreteken látható motívumok az előázsiai hellenisztikus-perzsa területeken
születtek, és onnan jutottak el északkeletre, a belsőázsiai steppék ősi népeihez, az avarok
elődeihez, de az avarok maguk is élénk kereskedelmi kapcsolatban állván a virágzó
újperzsa-birodalom népeivel, közvetlenül is átvettek egyes motívumokat a perzsa
művészet köréből. A tiszaderzsi szíj végek szokatlanabb motívumaikkal újabb, értékes
adatokat fognak szolgáltatni e kérdés egyes részleteinek tisztázásához.

A harcosok sírjában a fegyveröv szokásos bronzveretein fellép egy igen jellegzetes
ornamentikái motívum, a szalagfonadék, amely ebben a formájában már nem keleti
eredetű, hanem nyugati germán népek köréből származik. Maguknak az övdíszít-
ményeknek alakja jellegzetesen keleti /:avar:/, csupán a felület díszítő ornamentika idegen.
A 16. és 41. sírokban fordultak elő ilyen fegyveröv veretek, utóbbi esetben a jellegzetes
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keleti lovasmód fegyverrel, a szablyával együttesen. Hogyan kerül nyugati, germán
ornamentika keleti, avar fegyveröv véretekre? A felelet maga a tiszaderzsi sírmező adja
meg. Az antropológia anyag vizsgálata kimutatta, hogy az itt eltemetettek között germánok
is voltak, éspedig 40 csontváz között 3 férfi és 2 nő volt germán. De maga a régészeti
anyag is elárulja azt, hogy a tiszaderzsi avarok magyarországi életük idején Nyugat-
Európa germán népeivel kereskedelmi kapcsolatban állottak. A női sírok mellékletei
között fellépnek nyugat-európai germán készítmények is, amilyeneket a Rajna-vidék és
nyugati Franciaország egykorú temetőiben lehet találni. Ez a germán anyag változatossá
és gazdaggá teszi a tiszaderzsi avar női sírokat, amelyek egyébként más avar sírmezőinken
meglehetősen szegényesek és egyforma tartalmúak szoktak lenni. A 14. sz. sírban tarsolyt
díszítő áttört bronzkorongja feküdt a női váz jobb combcsontjának külső oldalán. Díszítése
erősen stilizált emberi alak, kitárt karokkal. Ez a kiváló darab páratlanul áll
Magyarországon; hozzá hasonlókat csak az említett nyugat-európai germán temetőkből
ismerünk. Ugyancsak nyugat-európai jellegű tárgyak fordultak elő a 34. és 44. sz. női
sírokban is. Az utóbbiban talált tárgyak változatossága meglepő. Az előbbiben többek
között egy arany fülbevaló is feküdt, mely a mell tájon kerülvén elő, valószínűen a karneol
és üveggyöngyszemekből álló nyaklánc középső dísze gyanánt szolgált.

A női sírok fülbevalói kisebb-nagyobb bronzkarikák, melyek a magyarországi
szlávsággal való érintkezésre mutatnak. Különösen figyelemre méltó e tekintetben a 13.
sz. sír egyik fülbevalója, melynek félhold alakú a teste, alul csillagszerű csüngővel, a
dunántúli szlávság körében divatozó fülbevaló típusnak hű utánzata.

Összefoglalva a mondottakat: a tiszaderzsi temető előkelő avar lovas nomád néptől
származik, amely a hazai más avar törzseken kívül kapcsolatban állott a délvidéki és
dunántúli szlávsággal és Nyugat-Európa germán népeivel, közöttük ezen kapcsolatok
révén idegen elemek is éltek és az idegenek az avarokkal vegyesen temetkeztek. Uralkodó
népréteg az avar volt, amelynek keleti kultúrája magasan jolötte állt a környező népe-
kének, ami részben azzal is volt összefüggésben, hogy a tiszaderzsi avarok az anyagi jólét
igen magas fokán állottak /: 10 ló sír:/. Talán ez volt az egyik oka annak is, hogy a nyugat-
európai germánokra nézve előnyös volt, hogy elhagyva hazájukat, messze keleten, a Tisza-
vidék ingoványai között élő keleti népek körében telepedjenek le. A nyugat-európai
germán elemek Magyarországra való beköltözésének nyomát más hazai avar sirmezőkön
is megtalálták: Keszthely, Jutás /: Veszprém:/ Szeged, Szentes, Kiskőrös stb. Az idegen nép
beszivárgásának részletei a most feltárt, aránylag kevés számú, sír leletei alapján még nem
állapíthatók meg közelebbről, ugyancsak tisztázatlan az a kérdés is hogy szlávok laktak-e
a tiszaderzsi avarok körében, vagy csak kereskedelmi úton kerültek szláv készítmények
körükbe. Ezen kérdésekre csak a temetőnek ezidő szerint még földben lévő nagyobbik
része adhatja meg majd a feleletet".
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2. Lossonczy István levele Alexander Imre alispánhoz
Tiszaderzs, 1932. október 21.

„Igen tisztelt Barátom!

Kedves kötelességemnek tartom, hogy az ásatásokról, a melyeknek véghezviteléhez a
Te kegyes támogatásod is megnyertük, röviden beszámoljak.

Mint előbbi levelemben közöltem, a M. Nemzeti Muz. kiküldöttjei Fettich Nándor muz.
őr, egyet, tanár és Horváth Tibor gyakornok, f. hó 12-én jöttek Derzsre, s f. hó 20-án
utaztak el, ezen idő alatt még 46 sírt felásva, a melyek közzül 2 újra lósír volt.

Sajnos ezen a területen a sírok szegényebbek voltak mint a múlt évi terület sírjai, s főleg
igen sok volt a szöllö ültetés, fa ültetés által feldúlt, s elpusztult sír.

így a leletek száma jóval alatta maradt a múlt évi eredménynek. Igen fontos azonban az
egy begyűjtött tudományos és anthropológiai anyag, mely így a sírmező teljes feltárásával
teljes képet adott az itt lakó népről, úgy hogy most már a tudományos feldolgozás
befejezést nyerhet, s a teljes sírmező ismertetése előreláthatólag a jövő év folyamán egy
díszes kötetben megjelenhet.

A felkeltett érdeklődés újabb leleteket hozott napfényre a környékből, ezek kikutatását
a jövő héten fogom megkezdeni, miután a múzeum kiküldöttjeit, mint már jeleztem,
tegnap sürgősen visszahívták.

Remélem, hogy itt is újabb fontos leletekre fogunk bukkanni, s örvendetesen gyara-
pítjuk a megyei ismeretét.

Őszinte tiszteletem kifejezése mellett, vagyok igaz híved
Lossoczy István mk"4

3. Márton Lajos régészeti osztályvezető levele Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
alispánjához -1932. október 24.

Méltóságos Uram!

A tiszaderzsi avar temető feltárásához Méltóságod kegyeskedett Múzeumunkat anyagi
támogatásban részesíteni. Ez a nagylelkű támogatás ma, amikor tudományos intézetek
elenyésző csekély anyagi eszközökkel rendelkeznek, nemcsak anyagi, de egyúttal erkölcsi
támogatás is számunkra és sokszorosan becses az ránk nézve, mert egyrészt a tudományos
kutatást teszi lehetővé, másrészt a tudományos kutatás iránt tanúsított figyelem lelkesítőén
hat a kutatókra és arra ösztönöz, hogy a mai ezer akadály és nehézség között el ne csüg-
gedjünk.

Eredeti géppel írt levél. SZML. Alispáni ir. 1932. október 23. 23754. sz. 429. rsz.
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A tiszaderzsi avar temetőn múlt év folyamán ugyancsak társadalmi támogatással 50 sírt
tártunk fel. A gazdag eredmény, nemcsak tudományos szempontból, de a muzeális kiállítás
szempontjából is becses gyarapodást jelent. Az idei ásatás ezt az eredményt további 46
sírral gyarapította. Itt nincs módom arra, hogy a tiszaderzsi leletek tudományos és
muzeális jelentőségét részletesen előadjam, azonban bátorkodom Méltóságodnak szíves
tudomására hozni, hogy az egész anyag tudományos feldolgozás alatt áll, és az a dolog
jelentőségének megfelelően két nyelvű önálló kiadványban fog megjelenni. Egyúttal
örömmel közölhetem azt is, hogy e kiadvány anyagi föltételei biztosítva vannak.

Méltóságos ALEXANDER IMRE úrnak,
Szolnok vármegye alispánjának SZOLNOK Vármegyeháza.

Engedje meg Méltóságod, hogy addig is, míg kegyes támogatását megfelelő helyen, a
kiadványban nyugtázhatjuk, ezúton is hálás köszönetemnek kifejezést adhassak.

Fogadja Méltóságos őszinte tiszteletem nyilvánítását, amellyel vagyok
készséges híve

Budapest, 1932. október 24-én. Márton Lajos mk. igazgató"5

4. Márton Lajos régészeti osztályvezető levele Alexander Imre
alispánhoz -1932. november 19.

Kedves Barátom!

„Egy ízben már bátorkodtam Hozzád fordulni azzal a kéréssel, hogy légy kegyes
bennünket támogatni a régészeti leletek védelmét propagáló falitábláink terjesztésében.
Engedd meg kérlek, hogy most megismételjem előtted ezt a kérésemet, amelyre felbátorít
engem az a körülmény is, hogy a legtöbb megye a legnagyobb megértéssel fogadta ily
irányú átiratunkat, és támogatásuknak meg is volt az az eredménye, hogy még a legkisebb
községek is több példányban rendelték meg az aránylag nagyon csekély áron, 30, illetve
80 fillérért beszerezhető falitáblákat iskoláik, olvasóköreik stb. számára. Bátor vagyok
szíves figyelmedet felhívni arra, hogy különösen Borsod megye járt el a mai nehéz
gazdasági viszonyokat tekintetbe véve igen ügyesen a falitáblák megrendelése ügyében.
Ahol ugyanis az iskoláknak nem volt módjuk ezt a minimális árat sem megfizetni, ott a
kereskedők támogatását használták fel és azokkal vettették meg a táblákat.

Tekintettel arra, hogy tábláinknak nemcsak propaganda, hanem ismeretterjesztő szerepe
is van, terjesztésük éppen ezért különösen a régészeti leletekben annyira gazdag Jász-
Nagykun-Szolnok megyében volna fontos, amely megyének múzeuma nem lévén,
kevesebb eszköze van a népművelésre és ismeretterjesztésre. Hiszem, hogy kérésem Nálad

5 Eredeti irat. SZML. Alispáni iratok. 1932. október 24. 23981. sz. 429. rsz.
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annál is inkább megértésre talál, mert hálásan kell leszögeznem most is, hogy legutóbb a
derzsi ásatás alkalmával is meleg támogatásban részesítetted kutatásainkat. Levelemmel
egyidejűleg bátorkodom egy ilyen falitáblát is bemutatni.

Fogadd őszinte tiszteletem nyilvánítását, mellyel vagyok készséges híved

Budapest, 1932. november 19-én. Márton Lajos mk. igazgató"

Az alispán - a régészeti osztály kérésének megfelelően - az ismeretterjesztésre vonat-
kozó javaslatot a következő megfogalmazásban küldte meg a községeknek és a főszolga-
bíró hivataloknak: „Hiszem, hogy ezen felhívásom, az elöljáróságoknál megértésre talál, s
a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti ismeretterjesztő tábláit néhány példányban minden
község be fogja szerezni iskolái és olvasó körei számára. Szolnok, 1932. november 29."7

~*-m~j.j*-, « ^ » T » * ^ n^u^yf- •"*•• ,4<*.<T-t

Alispáni felhívás a régészeti leletek
védelmére - 1932. november 29.

Dr. Alexander Imre alispán eredeti
fogalmazványa8

6 Eredeti levél. SZML. Alispán ir. 1932. november 19. 26133. sz. 429. rsz
7 Lásd a 6. jegyzetpontot!
8 SzML. Alispáni íratok. 22385/932. sz. 429. rsz.
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5. Lossonczy István ny. huszárőrnagy támogatást kérő levele Alexander Imre
alispánhoz a megye régészeti ásatásának folytatásához

Tiszaderzs, 1933. szeptember 8.

„Igen tisztelt kedves Barátom!
Voltál oly kedves, hogy azon törekvésemben, hogy Szolnok vm. régebbi múltját feltár-

juk, úgy anyagilag mint erkölcsileg támogattál. Ezen támogatásnak köszönhetjük a
tiszaderzsi avar sírmező feltárásának befejezését is.

Minden dicsekvés nélkül mondhatom, hogy az eddig általam Szolnok vm.-ben
iniaugurált ásatások olyan eredményekre vezettek, a melyek hivatottak arra, hogy a megye
hírnevét mindenütt fokozzák.

A tiszaderzsi lovassírok és leleteik, a jánoshidai avar fuvola, továbbá a legutóbbi
tiszaroffi szórványos és próbaásatásaimból előkerült avar madaras szíjvég, germán ezüst
fibulák, a honfoglaláskori ezüst nyakék mind hazai múltunk kiváló és mondhatni egyedül
álló s világhírű emlékei. Különösen a tiszaroffi leletek, hol a germán, avar, és honfoglaló
magyarok, keverve a sarmata-jazygokkal temetkeztek adnak egy érdekes és kutatásra
méltó problémát megyénk őstörténete szempontjából.

A területek tulajdonosai készséggel bocsájtották rendelkezésre azokat, a Magyar Nemzeti
Múzeum részére ásatás és tudományos kutatás céljaira, úgyszintén az ásatásból előkerült
leleteket.

Természetes, hogy csak olyan ásatásoknak van meg a kellő tudományos értéke, a
melyek a tudomány mai állása szerinti teljes felkészültséggel lesznek keresztül víve, ezért
érintkezésbe léptem a M. N. Múzeum szakértőivel, kik szept. hó végén tudnának időt
szakítani ezen sírmező feltárására, ha!!! valami módon a költségnek nagyobbrésze
biztosítva lenne.

En magam részéről a gyűjtést megkezdtem, eddig 50. pengőt eredményezett, talán még
ugyanennyit össze tudok hozni, sajnos ez azonban, tekintve a sírmező szétszórtságát, nem
elég, ezért bátorkodom már tapasztalt szíves jóindulatodhoz folyamodni, s kérdeni, nem-é
volna lehetséges ezen újabb és a magyar őstörténet kutatása szempontjából fontosnak
ígérkező kutatást a megye valamelyik alapjából 2-300 pengővel támogatni?

Úgy vélem, ha ásatásunk eredményes lesz, az Akadémia is fog támogatni, mert csak az
első lépés a nehéz. Természetes, hogy az adomány felhasználása tekintetében minden
megkívánt és előirt ellenőrzésnek magunkat kézséggel alávetjük.

Hogy mily fontosság van éppen ma a magyar őstörténet kutatásának, arra nézve engedd
meg, hogy mellékeljem Fettich proff-nak a varsói történeti congresszuson tartott
előadását, a melyből ki tűnik, hogy a bőrünkön meggazdagodott utódállamok már azt is
tagadásba veszik, hogy egyáltalán volt valaha is magyar Magyarországon, /lásd a
megjegyzett helye./

Szolnok megye eddig csak az ősrégészek eldorádója volt, úgylátszik elkövetkezett az
idő, hogy a népvándorlás és a honfoglalás korában elfoglalt szerepe is kellő megvilágítást
és méltánylást nyerjen. Ezen fontos szerephez leginkább a területén levő tiszai átjárók
révén, a melyeket Anonymus is említ, jutott.
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A mindinkább elszaporodó amateur régészek és régiségkereskedők veszélyeztetik a
magyar történettudomány által már joggal igényelt kutatási színvonalat, ezért bátorkodom
munkánkhoz szíves és hathatós támogatásod kérni, remélve, hogy ebből a magyar tudo-
mánynak egy újabb fontos fejezete fog méltó megvilágítást nyerni.

A mennyiben bármely irányban bővebb felvilágosítást méltóztatsz óhajtani, természe-
tes, hogy legnagyobb kézséggel állok szolgálatodra

őszinte barátsággal köszönt, igaz tisztelő híved - Lossonczy István mk".'

Az alispán már szeptember 16-án küldött levelében értesítette dr. Márton Lajos régé-
szeti osztályvezetőt a vármegyei segítségről, tudatva, hogy „a vármegyében folytatandó
ásatások céljára a költségvetési hitelösszeg csekélysége miatt 150 pengőt tudok csak
rendelkezésre bocsátani... Őszinte tisztelettel: Alexander Imre mk."'°

6. Lossonczy István ny. huszárőrnagy támogatást kérő írása
a jánoshidai avartemető feltárásához

Tiszaderzs, 1934. március 11.

„Méltóságos Alexander Imre urnák, Szolnok vm. Alispánja - Szolnok

Méltóságod kegyes volt múlt évi előterjesztésemre a Magyar Nemzeti Múzeum Szolnok
vármegyei ásatásait anyagilag is segélyezni.

Ezen ásatások eredményeiről beszámolni óhajtva, van szerencsém tisztelettel közölni,
hogy a kiutalt összegből elsősorban a jánoshidai soros avar temető feltárása lett Fettich
Nándor egyet. tan. múzeumi őr úr által megkezdve. Már az első leletek igen eredményesek
voltak, a talált daru csontból készült fuvola pedig éppen egyedül álló, s a rádió útján is
ismertetve lett a közönséggel. A kiutalt összeg kisebb része pedig a Közép-Európában
eddig szintén egyedül álló tiszaburai sarmát-jazyg lakótelepek feltárására lett fordítva. A
tiszaroffi és tiszaderzsi hasonlókorú és honfoglaláskori sírok feltárásának költségei a
társadalmi úton végzett gyűjtés útján fedeztettek.

A jánoshidai soros temető nagyobb része még föltáratlan, a véletlen épp a napokban egy
újabb igen értékes aranyleletet hozott a fölszinre. Hogy a leletek az elkallódástól
megmentessenek a Magyar Tudományos Akadémia utalt ki pillanatnyi segélyt,
folytatásukra azonban újabb anyagi segítség volna szükséges. Van szerencsém ezért
Méltóságodat tisztelettel fölkérni, kegyeskedjék ezen újabb ásatást ismét kegyes
pártfogásába venni s annak további folytatására a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti
Osztályának egy újabb támogatást kiutalni.

Megemlíteni óhajtom még, hogy a telektulajdonos Praemontrei rend szintén hozzájárul
az ásatások előmozdításához úgy anyagi mint erkölcsi támogatásával, s hogy az összes
leletek a Magyar Nemzeti Múzeumban lesznek elhelyezve.

9 SZML. Eredeti levél. Alispáni iratok. 1933. szeptember 8. 20535. sz. 429. rsz
10 Lásd 9. jegyzetpontot!
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Előterjesztésem Méltóságod kegyes jóindulatába ajánlva, vagyok megkülönböztetett
tisztelettel

Méltóságod igaz híve Lossonczy István nyűg. húsz. őrnagy, fbirtokos
Tiszaderzs, 1934. március hó 11-én.""

7. Márton Lajos régészeti osztályvezető tájékoztató levele
Alexander Imre Jász-Nagykun-Szolnok alispánjának

a vármegyei ásatások tervezhetőségéről
1934. április 9.

Kedves Barátom!

„Én hivatalos formában már megköszöntem Neked azt az újabb összeget, amelyet
régészeti kutatásokra juttatni szíves voltál. Engedd meg, hogy most hivatalos formán kívül
is meleg köszönetet mondjak Neked azért, annyival inkább, mert ezt az összeget azokra a
munkabérekre szeretném felhasználni, amelyekkel egy a speciális tanulmányaim körébe
tartozó ásatást végezhetnék. Pár évvel ezelőtt Jászladányból került elő néhány igen
érdekes korai La Téne edény /kelta/, már akkor szerettem volna ott a helyszínén kutatni, s
ennek a község részéről meg is lett volna a lehetősége, de osztályom akkor is igen szegény
volt, és akkor még nem élveztük azt a rendkívül jóindulatú támogatást, amelyet a
törvényhatóságok részéről velünk szemben ma országszerte megnyilatkozik. Ha tehát
Ladányból kedvező válszt [választ] kapok arra nézve, hogy ott már most tavasszal
lehetséges volna a kutatás, szeretnék oda magam lerándulni és a helyszínén pámapos
kutatást végezni. Feltéve, hogy ezt a 150 pengőt nem kifejezetten a rákóczi ásatásokra
szántad, amelyekre a minisztérium részéről meg van a fedezetem a kiszálló tisztviselő
napidíjaira. Ez utóbbira vonatkozólag azt hiszem Erődi Harrach Tihamér inségmunkát
kért, illetve szeretett volna juttatni. Nem lehetetlen, hogy ennek a munkának az irányítását
is én magam leszek kénytelen kezembe venni, a törvényhatóságok bőkezűségének
következtében, ugyanis Tompának Heves megyében és Zemplén és Abaújban is bőségesen
van tennivalója, amellett az ősrégészeti gyűjtemény átrendezésének munkája is hosszabb
időre le fogja kötni.

Nagyon kérem szíves válaszodat arra nézve, mikor volna kívánatos Rákóczifalván a
munkák elvégzése, hogy a magam programját ehhez képest oszthassam be. Egyébként e
hét folyamán Szolnok városa meghívására amúgy is le kell mennem Szolnokra és
megbecsülnöm a Hild-féle gyűjteményt amikor személyesen is megbeszélhetjük
mindezeket a dolgokat, mivel azonban lemenetelem terminusa egyelőre bizonytalan, nagy
hálára köteleznél pár szóból álló rövid értesítéssel.

11 SZML. Eredeti irat. Alispini iratok. 1934. március 11. 06309. sz. 429. rsz.
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Fogadd kiváló tiszteletem nyilvánítását, mellyel vagyok készséges híved: Márton Lajos
k". i :

Budapest, 1934. április 9-én.

Az alispán 1934. március 17-én újabb 150 pengőt utalt ki „az ásatások részbeni fedezé-
sére". Erről tájékoztatta Lossonczy őrnagyot is.13

8. Dr. Alexander Imre alispán értesítése
a vármegyei régészeti 1934. évi támogatásról14

12 S2ML. Eredeti levél. Alispáni iratok. 1934. április 9. 08586. sz. 429. rsz.
13 Lásd 12. jegyzetpontot!
14 SzML. Alispáni iratok. 6309. sz. 429. rsz.
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9. Utalványozási dokumentum „a vármegyében folytatandó ásatások részbeni
fedezésére'"-

Szolnok, 1934. március 24.

,Jász-Nagykun^Szolnok vármegye ahg

I. . '

Utalványozom. . ? ;

." .Költségvetési év :,
:

cse'kkszémla rovat
levonandó béIyegiÍleték^::...-l-^-:-P ^ . . ^
fizetendő nettó- öszeg : . . . . „ L . : ^ ? P Ü

±r23ifi5. - :
Felj. a/főkönyyJ?í^l4{....-^ t. a caékknyilvántártás....:.,X....]...-*.í??—--t. " ^

a. hiteiny|lvántartés —l i., a!... -i. .nyilv.tart.— 1.
-..„'.......t. a. '

Szolnok;*.

15 SzML. Alispáni iratok. 6309. sz. 429. rsz.
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10. Gróf Zichy István a Történeti Múzeum főigazgatója megküldi dr. Alexander Imre
alispán részére a jánoshidai avarkori kettőssípról készített monográfiát™

Budapest, 1934 októVsr 23-itoín

M ( » > TÜITÍHtTI Pt«!E»«

iíéltóságos
dr. A L K X A N B E S I M R Z Urnák.

Já«-Hegykun-Síolnok vármegy* alispánjának

S z o l n o k .

Kedve* Baráton I

A.-.Jáno»hinai avar-hangszerről szóló,

most megjelent monográfiát t i s z t e l e t t e l küldöm

Keked, mint a Jánoehifiai ásatások negértí, jóin-

dulatú: támogatójának, fpgadd kérlek est au elóí»

tes könyvet, mely a nagy eredménnyel Járó ásatá-

soknak csak egy objektunát dolgozza fel, hálás

köszönetem je le gyanánt.

ürüOBel tSlt el ae a tudat, nogy n»SJ-

lelkU tánoKatóliik áldocatkészssg* nem volt hi£t>K

való, s5t a Jelen kstettel fel>tolío«<(tt wr«*

"Bernen olyan iculturtBrteneti •Baiket Jut<•»•**

nekünk, mely • maga nemében páratlanul á l l ,

ji JánoBhida-Tirtáki avar-temetők anyagá-

nak te l jes feldolgocása éa. közaátátele taraiéezet* —

>es csak az ásatások be/ajssés* után sz egész a-

nyag birtokában, lesa lehetséges, tílnden reményünk

aesvan arra, hcfty s JÖT5 évre terVb«v«tt folytatása

az ásatásoknak toTáübi ezsp eredménnyel fog járni.

Ismételten aeglcosíönve a gazdag ered-

ményt lehetŐT* tevő táisogatáeo<iat. kérlek, hogy

Icutatánalnkat a Jövőben i s szlvea jólnAulatddban

megtartani kegyeskeítjól.

?ocfl̂ fi kérlek őaisinte tiBBteletem nyilTáni-

táe&t.

16 SzML. Alispáni iratok. 6309/1934. sz. rsz. 429. rsz.
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III.

A fenti iratok, levelek szemléletes dokumentumai a Jász-Nagykun-Szolnok megyében
az 1930-as évek első felében megvalósuló régészeti feltárásoknak. Ma is elismeréssel
gondolhatunk vissza ezen időszak értékre figyelő s szép eredményeket hozó összefo-
gására. Zichy István által írt köszönő-levél a vármegye alispánjának és „ajánoshidai avar-
hangszerről szóló monográfia megküldése" részbeni lezárása egy átgondolt és szinte az
egész törvényhatóság által felkarolt közös munkálkodásnak, amely, a későbbiekben még
szélesülhetett is. Természetesen a dokumentumokban érintett fél évtized régészeti
feltárásainak már jóval korábbról is voltak - úgymond - helyi forrásokra, kezdeménye-
zésekre épülő előzményei. Csupán példaként említjük a „ Tisza-Zughi Archeológiái Magán
Társaság" elkötelezett munkálkodását (1876-1889), annak ellenére is, hogy esetükben a
feltárások szakszerűsége nem érhette el a későbbi évtizedek európai szintű színvonalát. De
jelentőségét jól mutatja, hogy a magántársaság fáradhatatlan tevékenységét „a tudomány
nevében - mély köszönetét" fejezte ki az Archeológiái Értesítő 1877-ben. A társaság (a
kutatócsoport) a tulajdonát képező 2.144 db leginkább kő- és bronzkori tárgyakból álló
gyűjteményét 1883-ban a Nemzeti Múzeumnak adta át, mert a megyei régészeti egylet
nem tudott létrejönni, és a megyei múzeum sem volt képes megszerveződni."

Az 1930-as években azonban már más körülmények adódtak, mint a XIX. sz. végének
időszakában. Az 1933. márciusában végzett Jánoshida-vidéki ásatások például igazi, de
más korszakhoz tartozó, szenzációval szolgáltak: az avar sírmezőn rendkívül nagy
jelentőségű, értékes leletet hoztak felszínre. Az egyik avar férficsontváz kezében csontból
faragott kettőssíp csövei kerültek elő, meglepően jó, szinte tökéletesen, restaurálható
állapotban. (1. sz. kép)

1. sz. kép. A sípok és kézcsontok elhelyezkedése
ajánoshidai avarkori temető 49. sz. sírjában"

Botka János, 1988. 327-333. p.; 1927. június 28-án a megyei levéltárban a Hild Viktor vezetésével végrehajtott selejtezéskor
még a meghagyott iratok között tüntették föl a Társaság 1881 és 1885 közötti levéltári anyagát. [SZML. Alispáni megtartott
(!) ír. 1877-1902. H-34/2895.] Nem maradt nyoma, hogy ezek az iratok a II. világháború alatt megsemmisültek volna. Ma
már csak remélhetjük - talán magángyűjteményekbe kerülve -, mégis felbukkannak valahol, több más értékes
dokumentummal együtt. (Botka János levéltárigazgató és munkatársai 1988-ban, a Levéltár Fondjegyzékének készítésekor
tüzetes vizsgálódás ellenére sem akadtak a Tiszazugi Magán-Társaság irategyüttesének nyomára. Más pontos forrásokból
ismert, hogy igen nagyjelentőségű dokumentációról van szó.)
Bartha Dénes, 1934. 14. p.
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Ez a lelet - az akkori szakvélemény szerint — a népvándorláskori avar fúvóhangszer
egyik fejlett típusát őrizte meg. A Bartha Dénes által erről a leletről készített monográfiát
küldte meg a vármegye alispánjának Zichy István főigazgató. Bartha Dénes a népván-
dorláskori archeológiában példa nélkül álló érdekességűnek tartja a kettőssípot. Állítását
művében bizonyítja is. A fellelt sípot kétségkívül tipikus avar átlaghangszernek tartja,
amely egy egyszerű, díszek nélkül eltemetett avar férfi (pásztor?) sírjából került elő." A
szerző szerint történeti szempontból az avar lelet azért jelentős, mert a kora-középkorban
végbement keleti behatásnak a legrégibb és a legjelentősebb zenei terméke. A lelet avar-
kori származása minden kétségen felül áll, amit a sírmező egyéb lelettárgyai kétségbevon-
hatatlanul bizonyítanak. A hangszer 568-791 évek között került a földbe. Jelentőségét csak
növeli a csövek — a fúvóka természetszerű hiányától eltekintve (a nádfűvóka a mintegy
1000 év alatt természetesen elpusztul a talajban) - úgyszólván sértetlen, játékképes álla-
potban került elő a földből (2. sz. kép), felülmúlva az ókortól fennmaradt hangszer-
leleteket, mert azok egyikén sem lehet játszani.

2. sz. kép. Kettőssíp ábrázolása a X. századból-"

A kettőssíp megmentésében nem kis része volt az ásatást vezető dr. Fettich Nándor
egyetemi magántanár rendkívül figyelmes és fáradhatatlan munkájának, aki a lelet
fontosságát az első felbukkanó nyomnál azonnal felismerte, és kiemelését is nagy-nagy

19 Bartha Dénes, 1934. 3. p.
20 Bartha Dénes, 1934. 9. p.
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szakértelemmel végezte el. A monográfia szerzője a Jánoshidán feltárt hangszert a keleti
eredetű kettősklarinét-típus dokumentumának tartja, amely lényegében két párhuzamos
csövű síp, hangképző lyukak tervszerű elrendezésével: 2+5.21 A szerző meggyőződése
szerint az avar síplelet kézzelfogható bizonyítéka annak is, hogy a párhuzamosan kötött
(összeállított) kettősklarinét típusa Európában már a VII-VIII. században megvolt, s hogy
az avar síp keleti eredete (éppen úgy, mint az avar népé) kétségtelen. A síp arra is utal,
hogy a lovas nép kultúrája nem merült ki a háborús viszonyok technikájában, hanem hogy
viszonylag békés körülmények között is megtalálta helyét a kelet-európai művelődéskör-
ben. Barma Dénes szerint a Jánoshidán felfedezett pásztorsíp egyszólamú melódiát produ-
káló szerkesztéstípusa nem tudott meggyökeresedni az európai műzenében. A népi muzsi-
kus azonban még Európában is megőrizte ennek a hangszertípusnak az emlékét (pl. baszk
és orosz analógiák)."

A lelet a Nemzeti Múzeum avarkori sípja a jánoshida-tótfenékpusztai avar sírmező
feltárásánál (1933. március 13-18) került elő. A temető a községtől 4 km-re fekszik, ENY-
i irányban. A lelet körülményeit az ásatási napló így írja le:

„49. sír 1,50 m mély. Sírhosszúság 2,30, szélesség 0,90 m. A férfiváz felső része feldúlt.
A koponyából csak az állkapocs került meg törött állapotban, ez is a mell táján. A fej
helyén jobboldalon, bronz fülbevaló-karika. A medencecsontok nem voltak a helyükön. A
jobb karszár rendben, a bal karszár összehányva. A lábcsontok teljesen rendben. A me-
dence helyén négyszögletes vascsat. A teljesen bolygadatlan jobb kézben a KETTŐS SIR
A két cső közvetlenül egymás mellett feküdt, nem egészen vízszintesen, hanem szélesedő
végeik felé kissé lejtve. A két cső hosszanti irányban kissé eltolódott egymástól, amint a
sírban készült rajz mutatja. (Lásd 1. sz. kép) A két alsó vége egy vonalban volt. Az öt lyukkal
ellátott cső feküdt jobbra, a két lyukkal ellátott balra. A hüvelykujj hosszúcsontja a bal cső
külső oldalán, azzal nem egészen párhuzamosan, végső csontja pedig behajlítva, félig a
cső alatt feküdt. A többi ujjak csontjai a másik cső külső oldalán, közvetlenül mellette
kezdődően, azzal párhuzamosan feküdtek. Ezek az ujjak nem voltak behajlítva. "

Összevéve tehát háromféle tárgyi lelet került elő a sírból: 1. a kettős síp, 2. a bronz fülbe-
való, 3. a négyszögletes vascsat. A 2. és 3. számú tárgy jellemzően avarkori kisebb értékű emlék.

Fettich professzor gondos munkája következtében a sípok pontosan abban az állapotban
kerültek kiemelésre, mint ahogyan a földben voltak. Eredeti helyzetükről Fettich Nándor
azonnal rajzot készített. Kezdetben megállapítást nyert, hogy a csöveken észlelhetők
voltak sérülések. Például az A-cső a III. és IV. lyuknál ketté volt törve, a B-cső a II. lyuknál
volt eltörve, de ezeket Fettich dr. az egyértelmű törésfelület mentén az eredetihez teljesen
hű, légzáró formában össze tudta illeszteni. A megcsonkult A-cső legnagyobb hossza 169
mm, míg a B-cső megőrizte eredeti hosszát: 170-175 mm. A két cső átmetszete(!)
nagyjában egyenlő nagyságú és alakú, mindkettő egy kevéssé oválisán formált. A belső
átmérő mérete a felső végénél 6,8-7,8 mm., az alsó végénél mintegy 1-1,2 mm-el több. A
két cső tehát gyakorlati szempontból henger alakúnak tekinthető. A csőbefaragott
hanglyukak átmérője 4-5,5 mm között mozgott.23

2Í Bartha Dénes, 1934. 3-9. p.
22 Bartha Dénes, 1934. 11 -12. p.
23 Bartha Dénes, 1934. 15-17. p.
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A síp anyaga madárcsont, éspedig , mint ezt dr. Greschik Jenő megállapította, a daru:
Grus grus (L.)csontja. A csövek elkészítésénél a daru szárnyának sinkcsont (ulna) neve-
zetű része használtatott fel. (3. sz. képen a daru eredeti csontjai — összehasonlításul - a sípok
mellé vannak állítva.) A csontok a hangszer céljaira való átalakítása is megtörtént. A res-
tauráció készítésével (Fettich Nándor munkája) kiderült, hogy a daru-csont megmunkálása
igen nagy gyakorlatot és kézügyességet igényelt; a faragásmunka technikailag kifogás-
talan kivitelében még a nagy gonddal készített másolat sem tudta megközelíteni az eredeti
avar példány kifinomult munkáját. A gólyacsontból készült síp gondolata is felmerült, de
az összevetés megmutatta nem gólyacsontról van szó.

3. sz. kép. A jánoshidai sípok és az ereutn CSUMUK együttes ábrázolása1'

24 Bartha Dénes, 1934
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Külön említendő a két cső összeerősítésének módja. Ennek nyomai jól láthatóak.
Kétféle megerősítésnek kellett szerepelnie. A két cső egyenesen levágású felső vége került
egymás mellé. Ettől a felső végtől mintegy 6 mm-nyire kezdődött egy kb. 2 cm széles
kötés; a második összeerősítő kötés az A-cső IV-V. nyílása között foglalt helyet,
szélessége mintegy 1 cm volt. A kötőanyaguk azonos lehetett. A harmadik és a negyedik
kötés (1 cm, illetőleg 1,5 cm szélességben) a III—IV., illetőleg az I—II. hanglyukak között
volt elhelyezve. Ezeknél világosan láthatóan ragasztóanyag nyomai is megmaradtak. (A
kötések elrendezése és hozzávetőleges szélessége a másodpéldányból látható: 4. sz. kép)

4. sz. kép. Ajánoshidai kettőssíp és a darucsontból készült sípok összeillesztett és
átkötött képe (másolati képe)25

Említendők a síphoz tartozó alkatrészek: fúvóka, tölcsér, szélkamra, viaszcsomó a feles-
leges lyukak elzárására. Ezek rekonstrukciójára csak a néprajzi anyag ismeretében kerül-
het sor — írta a szerző.26

Ezek az adatok, sajátosságok a mellékelt képekkel együtt teszik szemléletessé a kettős-
síp valóságos formáját és használatának módját.

Ajánoshidai avarkori temető teljes leírását Erdélyi István készítette el 1958-ban.:7 Ő 256
sír anyagát dolgozta fel. (A Bartha Dénes munkájában közölt térkép 210 sírjához ÉK-i
irányban csatlakozik az utolsó ásatási periódusban (1934) feltárt többi sírhely.) A 49.
számú sírral kapcsolatban megemlíti, hogy a Bartha monográfiájában leírtak lényegében
megegyeznek az ásatási napló bejegyzéseivel, s hogy a tartozékok közül a fülbevaló-
karika már nincs meg. A 34x25 mm-es négyszögletes vascsat a XVI. tábla 2. szám alatt
látható, a KETTŐSSÍP a XVI. tábla 3. sz. mellett. Az általa közölt XVI. táblán (5. sz. kép)
a 4-9. szám mellett az alattyáni kettőssípot (5.) megőrző sírleletei szerepelnek.28

25 Bartha Dénes, 1934
26 Bartha Dénes, 1934. 20. p.
27 Erdélyi István, 1958. Bp., - Leírása szerint az antropológiai anyag a Természettudományi Múzeum Embertani tárába van

elhelyezve. (Wenger Sándor antropológus 46 meglevő koponyát dolgozott fel.) A tárgyi leletek a M. Nemzeti Múzeum-
Történeti Múzeumában vannak, a népvándorláskori naplók 5/1933., 3/1934. tételei alatt szerepelnek. (Uo. 2.)

28 Erdélyi István, 1958. XVI. tábla.
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5. sz. kép. Ajánoshidai (3) és az alattyáni kettőssíp (5) egyéb avar sírleletekkeP

Itt térünk ki Madaras Lászlónak a Szolnok megyei avarkori kutatásokkal kapcsolatos
egyik lényeges megállapítására, 1982-ből: „A VII. század harmincas éveitől kezdve az
avarkori népesség leletanyagát nagyobb temetőkből ismerjük. Ezek kialakulása a
megtelepülő életmód stabilizálódására mutat, hiszen a nagyobb temetők csak állandó
falvak mellett jöhettek létre. Megyénk területén az utóbbi 2 évben az avar falukutatás
számottevő eredményeket ért el." Egyik példaként említi: „Kunmadaras határában egy
avar ház került kibontásra, igen érdekes korongolt kerámiával. Felszíni gyűjtésből,
ugyancsak innen, egy kettőssíp töredéke is a múzeumba került. Ezzel a jánoshidai és
alattyáni darabbal együtt már három ilyen síp ismert Szolnok megyéből." Madaras László
ezen tanulmányában - többek között - elmondja még, hogy az Avarország keleti felét
Krum bolgár kán hódítja meg, s teszi gyéren lakott pusztává 804-ben. Azt pedig, hogy ez
a pusztítás „milyen jól" sikerült, csupán egyetlen adat érzékeltetésével is találóan kifejezi:
„Az Alföld több száz VIII. századi temetőjének folytatása egyetlen esetben sem igazol-
ható. "30

Ezen szomorú kép ellenére, mégis bizonyosan számos avarkori emlék fogja még gazda-
gítani nemzeti múltunk további megismerését. (6. sz. kép)

29
30

Erdélyi István, 1958. XVI. Tábla
Madaras László, 1982. 64-65. p.
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6. sz. kép Avarkori lovassír-leletek Öcsödről VH-VIII. sz.
(Fülkesír, elötérgödrében lóvázzal)"

31 Madaras László, 2001. 19., 31.; 2. tábla
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