A Jászság kapuja – Jászfényszaru
régészeti leletek, kulturális emlékek Jászfényszaruból
időszaki kiállítás
A kiállítás ismertetője

Jászfényszaru település várossá válásának 25. évfordulója és a XXIV. jász
világtalálkozó alkalmából a Jász Múzeum egy időszakos régészeti kiállítással kedveskedett
Jászfényszaru felé. A kiállítás 2018. június 28. és 2019. március 3. között volt megtekinthető
a Jász Múzeumban. A Jászfényszaru környékéről az utóbbi évtizedekben feltárt régészeti
leletanyagokat felvonultató és a történelem során a helyszínen megtelepedett emberek,
embercsoportok életét bemutató kiállítást a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. A kiállítást
Gulyás András Zoltán, a Jász Múzeum muzeológus régésze rendezte. A kiállított tárgyak
három intézmény gyűjteményéből kerültek a Jász Múzeum kiállítótermébe. A leghíresebb
tárgyak a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből gazdagították a kiállítást. A szolnoki
Damjanich János Múzeum által az utóbbi években feltárt leleteket is megtekinthették a
látogatók, és természetesen a Jász Múzeum is kiállította a régészeti gyűjteményében
fellelhető, Jászfényszaruról származó leletanyagokat.
A régészeti kiállítás időrendben épült fel. Elsőként egy rövid ismertetést olvashattunk
Jászfényszaru környezetéről, valamint egy nagy, 2,5 x 3 m-es térképen megismerhettük
Jászfényszaru régészeti lelőhelyeinek elhelyezkedését.

Az első kiállított tárgyak a felső paleolitikum időszakáról származnak. A Kerékgyártó
Gyula terepkutató által beszolgáltatott, a gravetti iparhoz tartozó magkövek, kaparók, pengék
vésők és egyéb kőeszközök megmutatják, hogy a Jászfényszaru mellett Kr. e. 35.000 és
10.000 év között élt emberek milyen eszközöket használtak a mindennapi megélhetéshez.
(Sajnos, a megnyitó után feltárt paleolit vadásztábor tárgyai nem kerültek be a kiállításba.) A
kiállított kőeszközökről és az azokat használó emberekről Gutay Mónika és Gulyás András
Zoltán írt néhány szavas ismertetőt.

A következő vitrinbe az újkőkor és a rézkor, sajnos nagyon szerény leletanyaga került. Mivel
a település környékén a korszakból nem volt régészeti feltárás, csak a szórvány, Kerékgyártó
Gyula által összegyűjtött tárgyakat lehetett kiállítani. Jászfényszaru és környékének újkőkori
és rézkori történetéről olvashattak a látogatók néhány sort Gulyás András tollából.

A következő vitrinben Jászfényszaru bronzkori emlékeiből néhány tárgy került kiállításra. A
kora bronzkori Makó és a középső bronzkori Hatvani kultúra lelőhelyeiről Kerékgyártó
Gyula, dr. Farkas Kristóf Vince és Gulyás András által behozott szórvány tárgyakat mutatta
be a múzeum. Ezeken kívül a Jászfényszaru – Béke tsz. lelőhelyen feltárt Urnasíros kultúrába
tartozó sírok anyagát tekinthette meg a közönség ebben a vitrinben. A vitrin fölött rövid
összegzést olvashattunk Jászfényszaru bronzkoráról (Gulyás András) és a két Urnamezős
sírról (Mali Péter).

Jászfényszaru környékéről nem került elő vaskori tárgy, amely a kiállítás rendelkezésére állt
volna. Ezért a környék vaskorát egy poszteren mutattuk be. A poszter szövegét Gulyás András
és Kovács Péter régészek írták.

Időrendben a vaskor után a Római császárkor következik. Ebben az időben a szarmaták
telepedtek le a Jászságban, így Jászfényszarun is. A szarmaták jászsági történetét dr. Masek
Zsófia régész ismertette velünk.

A szarmaták a IV. században római tervek szerint egy árokrendszert építettek ki, melynek két
részlete is átfutott a mai Jászfényszaru közigazgatási határain. Az úgynevezett „Csörszárokról” dr. Masek Zsófia írt néhány sort. Az árokrendszert ismertető tábla alatt egy, a
rekonstruált Csörsz-árok bemutató makett található. A makettet Milák Imre Károly, dr. Farkas
Kristóf Vince és Gulyás András Zoltán készítették el.

A szarmaták életét bemutató tabló mellett több, a Magyar Nemzeti Múzeum ásatásain
előkerült leletanyag lett kiállítva. A Jászfényszaru – Pipis-halom és a Jászfényszaru –
Hatvani-határ lelőhelyeken előkerült kerámia, használati tárgyak és pénzek három vitrinben
voltak láthatók.

A vitrinek fölött a lelőhelyek leírásait olvashattuk Skriba Péter tollából. Emellett a szolnoki
Damjanich János Múzeum és a Jász Múzeum által feltárt Jászfényszaru – szeméttelep I.
lelőhelyről, valamint a Damjanich János Múzeum által feltárt Jászfényszaru – Gyékényes II és
IV. lelőhelyekről kapunk információkat a következő tablókon Kovács Péter, Polgár Zoltán és
Gulyás András Zoltán régészektől.

Túloldalt még a Nemzeti Múzeum gyűjteményéből egy válogatást láthattak az érdeklődők. A
Pipis-halom és Hatvani határ lelőhelyekről előkerülő fémleletek voltak láthatók a vitrinben.

A következő vitrinben a Damjanich János Múzeum és a Jász Múzeum gyűjteményéből
állítottak ki egy válogatást. Itt egy különleges tárgy, a Wielbark kultúrába tartozó csatot, és
egy kosfej alakú edénytöredék is megtekinthető volt. Mindkét tárgy a Damjanich János
Múzeum gyűjteményéből való. A Jász Múzeum a numizmatikai gyűjteményéből mutatott be
egy szeletet. A vitrin fölött a falakon fotók voltak láthatók.

Befordulva a kiállítóhely kisebb termébe, egy rövid ismertetést olvashattak a látogatók az avar
korról, és az avarok jászsági történetéről dr. Madaras László tollából. Mellette a Jászfényszaru
– Csépe lapos II. lelőhelyről gyűjthettünk adatokat Schilling László és Nagy Nándor Róbert
által.

A poszterek alatt a Jászfényszaru – Csépe-lapos II. dűlő 27. sírjának (STR 99.)
rekonstrukciója volt látható. Egy 2 m x 1 m x 0,5 m-es, üveggel fedett tárolóban a sír
csontváza, valamint a ritka leletek kerültek kiállításra. A sírrekonstrukció fölött Schilling
László és László Orsolya által megfogalmazott leírását lehetett elolvasni.

Tovább haladva a 63. sírból (STR 173) előkerült tárgyak, mint az ónozott réz kehely, vagy
szimbolikusan trepanált koponya lett kiállítva. A vitrin fölött a sír leírása volt olvasható,
szintén Schilling László és László Orsolya tollából.

A 63. sír leletanyagai után a honfoglalás korát mutatja be a kiállítás. először is dr. Langó Péter
írását olvashattuk a honfoglalásról és a fejedelmek koráról. Majd a Magyar Nemzeti
Múzeumba 1917-ben bekerült tárgyakat lehetett megcsodálni a következő vitrinben. A vitrin
felett a leletekről is lehetett olvasni, szintén dr. Langó Péter tollából.

A következő vitrinben a Jászfényszaru-Kórés lelőhelyen feltárt női sír leleteit, amely a
Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona, valamint a Nagy Agyagos (Szeméttelep I) lelőhelyen
feltárt női sírmellékleteket állították ki. A vitrin fölött egy rövid ismertetés volt olvasható a
Nagy agyagosi leletek előkerülési körülményeiről, melyet Kovács Péter készített el.

A honfoglalás kor után az Árpád-korral ismerkedhettünk meg. Az Árpád-korról szóló
szöveget Bíró Gyöngyvér készítette el. A szöveg alatt Árpád-kori leleteket tekinthettünk meg
a Damjanich János Múzeum és a Jász Múzeum gyűjteményéből. Az Árpád-kor posztere
mellett két ásatást is megismerhettünk. a Damjanich János Múzeum 2016-os, és a Jász
Múzeum 2017-es, a Jászfényszaru-Béke Tsz lelőhelyen végzett ásatásait.

A kiállítás végén a jászok beköltözése, megtelepedése következett. Itt egy vitrinben a
Jászfényszaru – Kozmaparton végzett feltárás leleteit, egy gótikus kulcstartót lehetett
megnézni. Mindegyik tárgy a Jász Múzeum gyűjteményéből került kiállításra. Ebben a
vitrinben több, fényszarusi magánember gyűjteményéből származó tárgyat is kiállítottak. A
vitrin fölött rövid ismertetőt olvashattak az érdeklődők a jászok betelepüléséről dr. Selmeczi
László tollából. a szöveg mellett a kulcstartó és egy gyűrű fotóját is meg lehetett tekinteni.

A kiállítás több intézmény gazdag leletanyagait mutatta be alapos ismertető szövegekkel és
több ásatási és tárgyfotóval. A kiállításhoz egy kis kérdősor is készült, hogy a látogatók
lemérhessék, mire emlékeznek az olvasott szövegből. Mivel a kiállításhoz nem tartozott
múzeumpedagógiai program, így a kérdősor kitöltése opcionális volt. Így is 187-es kitöltötték
a kérdősorokat, általában jó válaszokkal.
A kiállítást a nyitvatartási idő alatt 2829 múzeumi látogató kereste fel, ebből 28 csoport.
Ebből 1430 felnőtt látogató, 802 diák és 597 nyugdíjas.

