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RÉGÉSZETI ÚJDONSÁGOK 1974-BEN
Az 1974-es év emlékezetes esztendeje marad a magyar régészetnek.
Magam a budavári gótikus szebor-együttes felfedezésével járultam hozzá

ahhoz a gazdagsághoz, amelyet múvészettörténetünknek, nemzeti művelődésünk

rnúltjának a 74-es esztendőben a föld nyújtott fel. Asatásom és anyagern fel
dolgozása mellett azonban az év során módorn volt betekmtern egyes, egyebutt
zajló igen eredményes kutatásokba is. A teljességre való igény nelkul hadd idéz
zek fe[ néhányat - csak ízelítöul - régészetlinknek ebből a 74 évi kincses
koszorúj ából.

Ha a történet kronológíai rendjét nézzük, az őskorral kéne kezdenünk. En
nek kutatási ágazatában Hegedús Katalin (Szentes) ásatásai a Tiszakanyarok
közrefogta "tel"-ek ősműveltségének egyedulálló tárgyi emlékeit tárták fel. A
szorgos ókori kutatások sorából, mínt keresetllen kincs került felszínre Marcus
Aurelius töretlen szépségú bronzszobra. Ha véletlen dobta is fel a föld, kuta
tóink éberségének köszönhetjük, hogy megmenekült a magángyűjtők éjjeliszek-:
rény-vítrinjeitől. vagy műkincseink nyugati vándorútjaitól.

De nemcsak a föld, a vizek mélye is megajándékozott bennünket! Viseg
rádnál pompás fegyverek, szerszámok kerültek a Duna iszapjából közgyűjteménybe,

Kitartó és hosszú munka az, amelynek - Bakay Kornél, Németh Péter
s munkatársaik jóvoltából - honfoglalás kori és államalapítás kori ősművelt
séglinknek újabb kulcspon'tjai keruitek kezünkbe. S ami fontosabb: ismeretkö
rünkbe. A somogyvári és a szabolcsi korai igazgatási székhely feltárásai - armk
hez Szőke Mátyás vísegrádi, Síbrik-dombi ásatásat 181 felsorakoznak - új képét
rajzolják meg IX-XI. századi anyagi kultúránknak. Sőt: mint etalonok és mint
példák immár arra alkalmasak, hogy analógtátkat rendre-másra kutatásí térna
ként tűzhessük ki. A korai kutatások egyik gyöngyszemének László Gyula dél
alföldi ásatása ígérkezik - ám erről az Iró-kutató előtt még megemlékezni is
éppen csak kell, de nem ildomos.
[Korai sáncváraínk s korai településeink istneretanyaga a közelmúltban szlová
kiai kutatásí eredményekkel is bővült: Alojz Habovsu'ak szlovák régész-kellé
gánk többéves ásatási eredményeként megállapította: a bényi (Bina) sanerend
szer - amelyet korábban a nagyrnerva birodalom Garam menti alkotásának
véltek - alighanem Szent István katonai tábora volt. így azután szlovákiaí
eredmények is hozzákapcsolódnak a magyarországi korai államigazgatási köz
pont-kutatásokhoz, Ide sorolhatnánk az erdélyi Dés vára ásatásait és a zólyomi
Pusztavárat i~. A magyar kutatás nem vizsgálta, a szlovák pedig át sem vette
azt a megállapítást, amely szerint 1096-ban ez a régi zólyomi Óvár volt Szent
László halálhelye.]

Korai keresztény századainknak - Juhász Irén jelentős alföldi eredményein
kívül - legjelentősebb művészettörténeti gyümölcsét Trogmayer Ottó szegedi
múzeumígazgató pusztaszeri ásatásainak köszönhetjük. A hajdani Tisza-parti mo
rlostor helyén talált első templommaradványok lehet, hogy még a volgai bolgá
rok, vagy avar elődeink bizánci kereszteltségéről fognak vallani. Mindenesetre
azt az esztergomi királyi kastéllyal -egyídős monostort, amelyet a Bór-Kalán nem
béli Kalán pécsi püspök ehelyütt nemzetségi monostorává bővíttetett, III. Béla
korának "legjobb kezű - hazánkban dolgozó - francia építőmesterei építették.
(Magam évekig voltam Esztergom múzepmí ügyeinek intézője. így okkal-joggal
vagyok elfogult a XII. század végi Esztergom művészeti emlékanyaga iránt.) Ám
az a kapubéllethez tartozó oszlopszent, amelyet - szerencsémre véletlenül éppen
egyik rövid Pusztaszeren létemkor - 1974 nyarán T'rogrnayer Ottó megtalált. az
esztergomi palota s a Szent Adalbert-egyház kőemlékeihez, plasztikái díszeihez
képest is feltündöklik.

Reimsben senki nem vennél észre, ha valamelyik kapuszentjük helyére egy
szép napon pusztaszeri szobrunk lépne fel. Pusztaszer és Somogyvár - meg az
újabban feltárt alföldi román kori emilékek - nélkül többé nem lehet magyaror
szági művészettörténetről beszélni. írni még kevésbé.

És, ha már ezúttal a honi régészet króníkásállak - az ódondászat újdondá
szának - csaptam fel, hadd számoljak be még azokról a nagyszerű feltárások-
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