
ÉGY 
RESEN?" 

Helló, tudomány! 

Az elsQ magyarországi cserkészásatás (rövid) története 

sZABADVÁRY TAMÁS 

o Cserkészek csoportképe a dunapentelei ásatáson, környezetükben a római sírokból 
származó csontanyaggal, bal szélen: Molnár László (?) cserkészparancsnok 

Robert Baden Powell (1857-1941) brit altábornagy AT Trian t követó hatalmas válság természetszerüleg 
által megálmodott és mondhatni futótúzként a kulturáis szférában is erõsen éreztette hatását, az archeoló- 

gia területén pedig alig nyilt lehetQség kutatások végzésére, 
nagyobb értékú mútárgyak vásárlására vagy akár a közin- 

terjedó cserkészmozgalom (Scout Movement) 
elsó hazal szárnybontogatásai az I. világégés elQesté- 

jére tehetõek. Lehetóségeihez mérten a mozgalom jól tézmények kelló szinvonalú müködtetésére. Természetesen 

debütált itthon is a terhes, háborús idQszakban, s végül a régészet oldaláról is megindult az útkeresés, amivel 
egységes szervezetté épült ki. Irásunkban egy kis izelítöt elsósorban az ásatások költségeit kivánták csökkenteni. 

Az újonnan alapitott Magyar Cserkész havi folyóirat
1921. évi májusi száma egy rendhagyó program lehe- 
toségét vázolta fel az érdeklödQk számára. A cikk írója 

adunk arról, hogy miként is zajlott az elsó (és egyben 

mindmáig utolsó) cserkészásatás Magyarországon, annak 

centenáriumi évfordulója kapcsán. 

oHatártalan Règészet - Archeológial magazin 
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Légy résen!"- 

Oroszlán Zoltán (1891-1971), a Magyar végul 1922. július 8-31. között zajlott, 
A hagymagombos fibulák (ru 

hakapcsoló tük) a késó rómal Nemzeti Müzeum Erem- és Régiség- és különleges ,munkatársaival" a sajtó 

tárának flatal munkatársa volt, aki kori (katonal) férfiviselet jelleg- érdeklödését is felkeltette. A helyszíni 

egyben a Magyar Cserkésszövet- zetes elemei. Rendszerint a jobb interjút adó Oroszlán Zoltán meg volt 

elégedve a gyerekek teljesitményével, séggel összefonódó Budapesti 

Református Keresztyén Ifjúsági 

Egylet (BRKIE) oszlopos tagjaként 
is tevékenykedett. Oroszlán 

vállon, a nevüket adó ,gömbökkel" 

lefelé viselték öket, eltéró disz/tésükben akik nem csak sirokat bontottak, 
rang kifejezését is feltételezi a kutatás. vagy leleteket emeltek ki körülte- 

A 4. századi pannoniai sirmezók temet- kintoen, de a nehéz lapátolást-csá- 
kezéselben gyakori leleteknek számítanak, 

felvetése szerint, a 14-18 év 
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kányozást is vállalták a hóségben. 

A Magyar Cserkész 1922, decemberi 
nagy számuk miatt elképzelhetó, 

közötti cserkészek alkalmasak 
hogy tartományunkban 

volnának terepi feladatok ellátására is. számában közölt néhány fénykép alap- 
készitésuk is folyt 

Javaslata szerint a cserkésztáborozásokat ján mi is képet kaphatunk az eseményekrQl:
egykor. 

például egyból feltünik a cserkészek jellegzetes érdemes lenne egy-egy feltárás helyszíne mellé 

szervezni, a cserkészek önkéntes alapon eljárnának egyenruhája és kalapja (ami évekkel korábban 

dolgozni az ásatásokra, s ezen felül pedig jutna idó még az élclapok kereszttüzében állt), s látszólag egy 

más tevékenységekre és persze játékra is. Pár tizenéves kölapokból összeállított késó római kori sír feltárásának

segítsége Oroszlán becslése szerint akár márjelentósebb is tanúi lehetünk, melyben a halott koponyája is látszik. 

Az ásatás nyomán a Magyar Nemzeti Múzeumba kerklt 

leletanyag a római császárkor késói szakaszának anyagi 

A kecsegtetó szavakat az elkövetkezQ évben mår tett kultúráját képviseli. Ide sorolhatók a rézötvözetbQl öntött 

is követte. A múzeum oldaláról nem volt túlzottan nehéz ún. hagymagombos fibulák, az egyszerú huzalkarperecek 

feladat egy kisérleti" helyszin kiválasztása. 1903-1913 és fülbevalók, s egy szinte teljes épségben megmaradt

között ugyanis folyamatos (bár inkább alkalomszerü) kónikus testk üvegpohár, valamint ólommázas kerámia- 

tehertételtQl is megszabadíthatn a fizetett napszámos- 

munkára hagyatkozó múzeumokat.

ásatások folytak a Dunapentele, Oreghegy (ma: Dunaúj edények, továbbá egy épület maradványaihoz kötheto 

város) területére esó római kori Intercisa táborában stukkótöredékek. Az utóbbiak közül több pél- 

és annak környezetében. A jelentõs eredményeket dányt az egyik helyszinen készült felvételen 

produkáló kutatások az I. világháború kitörésével is megszemlélhetünk, amint éppen egy 

megszakadtak, azonban a folytatás igénye felöol kis asztalkára vannak elQkészítve. 

nem lehetett kétség. Oroszlán Zoltán 1922 Egy magángyüjteményben buk- 
jüliusában ott kivänta folytatni a feltá kant fel nemrégiben egy ritkaság 

rásokat, ahol közel tiz évvel korabban számba menó fotográfla is, mely 

azok befejezódtek (Szórád János egy csoportképet ábrázol. A mai 
telke, késó római kori temetQ). szemlélQ számára kissé meghök 

Eközben a cserkészek sem kentó kompozíción, a cserkészek 

maradtak télenek. A Dunapente- kalózembléma-szerü" alakzatban 
lével csaknem szemközt, a Duna botokra helyezett koponyákkal 
bal partján fekvó Dunavecsén az és csontokkal pózolnak" (nem is 

addigi legnagyobb cserkésztáborozás beszélve a sátorrúdon 
szervezódött, ami esztétikusan díszelgQ 

évekkel késóbb ,halálfôröl"). A kortársak 
is még sok fiatal számára azonban a jelenet 

emlékezetében élt inkább a közeg humorát, játékos 
élénken. A feltárás voltát hivatott szimbolizálni. 

Válogatás az 1922-es dunapentelei 
cserkészásatás leleteibót terra sigillata 

töredék, ólommázas agyagkorsó, hagy 
magombos fibula, karperecek és lunula 

alakú csüngök (fotó: MNM, Jaksity Iván) 
aHatártalan Régészet Archealóglai magozin 



-,Légy résen!"
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O Oroszlán 
Zoltán (balra) és Molnár László (?) 

cserkészparancsnok 

Gjobbra) az 
1922-es dunapentelei 

cserkészásatás 
leleteivel 

Az ásatás valóban kedves élményekkel zárult. A résztve- 

vök közül volt, aki részletes beszámolót tartott a történtek 
röl, sót, a Magyar Cserkésszövetség vezetósége határozott O Robert Baden Powell igényét közvetitette a múzeumhoz, miszerint egy 1923-ban 

tartandó nagy cserkészkiállitás vitrinjeiben szíivesen látnák 

a cserkészek által kiásott leleteket is (ez késQbb ismeretlen régészeti feltárásra a késóbbiekben már nem került 

okokból nem valósult meg). Mindeközben Oroszlán Zoltán sor. Oroszlán Zoltán lelkesedése ettQl függetlenül nem 

is megirta jelentéset a Dunapentelén tapasztaltakrol. Ez lankadt: 1923 elején mår a budapesti Rath György utcá- 

igazság szerint eleg gyér adatokat tartalmazott magáról ban találjuk, ahol római kori sirok mellekleteit mentette 

a feltárásról, sokal inkább a cserkészmunka elónyeit taglal- meg egy egyre nagyobb méreteket oltó épitkezéstöl. Az 

ta, felterjesztve azt a vallás- és közoktatásügyi minisztérium értékes leleteket is produkáló leletmentes helyszinére 

számára. A lelkes újitásoknak azonban látszólag voltak érkezó újságirók csodálattal vegyes ámulattal fgyelték 

ellenlabasai is. Oroszlán a (tényleges) régészeti értékelést mega teljes fegyelmezettséggel dolgozó tizenéves cser- 

végül az Archaeologiai Ertesitó hasabjain kozölte, mely készeket, akik az ásatásvezetó külonösebb útmutatása 

cikkben több utalást is tett a cserkészek hatékonyságára. nélkül is tudták a dolgukat. 

A folyóirat akkori szerkesztóje (s nem utolsósorban Oroszlán A Ráth György utcai kaland" Oroszlán utolsó megbíza- 
akkori fönöke), Varju Elemér azonban már egy lábjegyzet tásai közé tartozott a Nemzeti Múzeum berkeiben, hiszen 

erejéig kemény fenntartásokat fogalmazott meg. Egyrészt még az év folyamán a Szépmúvészeti Múzeum Antik 

a cserkészfúk teherbirása sokkal kisebb, mint egy tapasztalt Gyüjteményébe került, melyhez késóbbi, feliveló karrierje 
napszámosé, igy a munka kilátásai bizonytalanságot vetnek is kötotte. A cserkészek feltárásokon való, elóre megszerve- 

fel, ráadásul a költségek megtakaritásában sincsenekolyan zett részvétele úgy túnik, hogy ténylegesen csak az 1922-es 
nagy különbségek, ráadásul a cserkészek kevésbé mozgo dunapentelei kutatásokban merült ki, ritkább esetekben 
síthatóak, mint a valós megélhetést keresQ kubikusok. 

Kereken száz év távlatából nehéz megitélnünk, hogy 

cserkészek ugyan feltúntek késóbb is ásatásokon, de ezek 
inkább a szerencsés véletlen múvei voltak. 

mennyire széles visszhangot váltott ki Varju ellenvetése, 

azonban tény, hogy kizárólag cserkészekre támaszkodó
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