Jánoshida 1186 előtti története
Már az őskorban is lakott területnek számított
településünk. Erre bizonyítékként szolgálnak az ásatások
során
talált
tárgyi
emlékek.
A
legkorábbi
településnyomok a bronzkorból, az ún. hatvani kultúra
idejéből, i.e.1800-1700 tájáról valók. Az ezt feltáró ásatás
1974-78 között folyt Jánoshida határában, a Berek
környékén. Az ásatást Dr. Csányi Marietta vezette. Az
előkerülő leletek között találtak egy csiszolt kőbaltát, egy
bronzkori baltát és több késő bronzkori edényt.
Ezt megelőzően már volt ásatás településünkön, melyre
1933-ban került sor. Ekkor középkori leletekre
bukkantak Tótkérpusztán, Berkó János tanyája mellett.
Az ásatást Fettich Nándor vezette. A kutatások alapján
ebben az időben avarok és szarmaták éltek
településünkön.
A legnagyobb jelentőségű lelet egy darucsontból készült
hangszer, a kettős síp volt, amelyet vélhetően 567 és 791
között készítettek. Mellette a sírban fülbevaló és vascsat
is volt. A síp jobboldali ágán, öt lyukon a fődallamot, a
baloldali kettőn a kíséretet fújták. Hogy az avaroknak
volt zenéjük, azt a bizánci írók feljegyzéseiből is tudjuk,
de tárgyi bizonyítékot csak ez a lelet szolgáltatott.

Csiszolt kőbalta és bronzkori edények

Településünk tehát a középkort megelőzően is jól ismert
volt, és folyamatosan az is maradt, mert itt volt alkalmas
átkelőhely, rév a Zagyva folyón. A XII. században már
biztosan lakták, birtokosa egy János nevű úr lehetett. A
Zagyván keresztül már híd is volt. Valószínű, hogy ennek
védelmére besenyőket telepítettek be. Feltehetően az első
birtokos, János úr, szoros kapcsolatban állt a királyi
udvarral. Ő alapította a premontrei prépostságot,
amelynek fennhatósága alá rendelte a birtokában lévő
falu lakosságát. Oka lehetett az is, hogy az ide telepített
besenyők pogányságban éltek, talán az ő megtérítésük
tette indokolttá a rend ide történő telepítését.

Az 55. és a 66. sírban talált avar kori leletek

Bronzkori harcos sírja, kezében bronz tőr

Az avarok az eurázsiai sztyeppe nomád népe voltak, akik a 6-8. század között
Kárpát-medence központú, erős birodalmat irányítottak.

Vascsat, fülbevaló és a jánoshidai kettős síp; ez utóbbi jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeumban tekinthető meg.

Avar és szarmata harcos

A 228. sírban levő női csontváz mellett talált , csontból készült tűtartó tokján
ördögűzést mutató sátán-ábrázolás és négy rovásjel játszik. A jelek átirata:
ztns = ’zatanas’ ~ ’szatanas’, azaz szátáné.
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A sípok és a kézcsont elhelyezkedése a 49. sírban
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