




 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK 

 

A KIÁLLÍTÁS BEMUTATÁSA, LEÍRÁSA 

A Hódmezővásárhely és Szeged között épülő vasút-villamos munkálatai 2016 és 2020 között 

nemcsak a város, hanem a Tornyai János Múzeum mindennapjainak is a részévé váltak. A 

tárlat az elvégzett régészeti feltárások (próbafeltárások, régészeti megfigyelések, régészeti 

bontómunkák, műszeres lelet- és lelőhely-felderítések) szemüvegén keresztül mutatja be a 

nagyszabású építkezés hódmezővásárhelyi mozzanatait. A régészeti leletek, a múltunkból 

ránk maradt tárgyak, mint történelmünk mozaikjai jelennek meg a szemünk előtt. A régészek 

terepi feladatainak stációi egy keretezett rendszerbe illesztve jelenítik meg mindazt, amit a 

tram-train építkezése felfedett városunk eltemetett múltjából. A kiállítás érzékelteti, hogy az 

elmúlt évek során miként bővültek ismereteink, hogyan változott meg ezáltal 

Hódmezővásárhely múltjáról alkotott képünk. 

Ugyanakkor fontosnak tartjuk felvázolni azt a több mint 130 éves utat, amely a 

petróleumlámpáktól az elektromos áram által hajtott, kötött pályás tömegközlekedés 

megvalósulásáig vezetett. Bármennyre is fontos tényező, az idő a régész szemében relatív. 

Döbbenetes változás, fejlődés ment végbe az elmúlt időszakban, és ez a sok esetben csak 

évszázados pontosságú kronológiával dolgozó archeológus számára is tanulságos kitérő. 

Túlzások nélkül állíthatjuk, hogy néhány emberöltő alatt Hódmezővásárhelyen minden 

megváltozott. Nemcsak a környezetünket formáltuk át, — gondoljunk csak a Tisza 

szabályozásával eltűnő vízi világra — hanem a hétköznapi élet csaknem minden aspektusa 

átalakult. Ezért is fordítottunk közgyűjteményi szakemberekként, régészekként az elmúlt 

években kiemelt figyelmet mindazokra a helytörténeti és néprajzi értékekre is, melyekkel a 

vasút-villamos építése során találkozhattunk. 

 Történelmi, de mindenképpen egyszeri és megismételhetetlen lehetőség kínálkozott e 

nagyberuházás megvalósítása során, hiszen egy ma már csaknem teljesen beépített, 3,6 km 

hosszú nyomvonalat és annak környezetét kutathattuk, melynek köszönhetően a mai város 

területének egy közel teljes keresztmetszetét ismerhettük meg. 

 A jogszabályokkal, hatósági kikötésekkel, szerződésekkel, határidőkkel szegélyezett 

régészeti munkavégzés ma Magyarországon a múzeumi szféra legrészletesebb szabályozott 

területe. A feltárások feltételrendszere mellett kiemelt szerep jut az így közgyűjteménybe 

kerülő kulturális javak restaurálásának, gyűjteményi nyilvántartásba vételnek, raktározási 

körülményeinek és végül, de nem utolsó sorban azok „közkinccsé” válásának, ami többek 

között a tudományos igényű publikálás mellett a bárki számára hozzáférhető kiállításokon 

történő bemutatást is magában foglalja.  

A Tornyai János Múzeum nemcsak a rá rótt „kötelezettségének” kíván eleget tenni, 

hanem köszönetet kíván nyilvánítani segítőinek, az együttműködő partnereknek, valamint e 

kiállítással tiszteleg Hódmezővásárhely városának gazdag múltbéli öröksége előtt is. 
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SAJTÓMEGJELENÉSEK 
1. Régészszerda lesz a Tornyai-múzeumban 
= Délmagyarország / delmagyar.hu 

2021. november 20.  

Két régészeti programmal is várják szerdán a múltunk iránt érdeklődőket a hódmezővásárhelyi 

Tornyai János Múzeumba. Délután 16 óra 30 perckor nyílik a Párhuzamok című, a tramtrain 

nyomvonalán végzett régészeti kutatások eredményeit bemutató kiállítás.[...] 

https://www.delmagyar.hu/kozelet/helyi-kozelet/regeszszerda-lesz-a-tornyai-muzeumban-8163248/ 

 

2. Párhuzamok 
= museum.hu - a magyar múzeumok honlapja 

2021. november 22.  

A kiállítás a tram-train hódmezővásárhelyi pályaszakaszán végzett régészeti kutatások eredményeiről 

számol be. A nagyszabású építkezéshez kapcsolódó munkálatok során több mint három és fél 

kilométer hosszan, a mai város területének közel teljes keresztmetszetét megismerhették a vásárhelyi 

közgyűjtemény szakemberei.                           

http://www.museum.hu/kiallitas/18868/Parhuzamok 

 

3. Régész szerda 
= museum.hu - a magyar múzeumok honlapja 

2021. november 22.  

Két régészeti programmal is várják november 24-én, szerdán délután a múltunk iránt érdeklődőket a 

hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumba. Fél 5-től a Párhuzamok címet viselő, a tram-train 

nyomvonalán végzett régészeti kutatások eredményeiből nyíló kiállítást adják át a látogatóknak, majd 

17 órai kezdettel A krízisek évszázada címmel folytatódik a Korok, kultúrák, lelőhelyek sorozat Szabó 

Gábor tanszékvezető egyetemi docens előadásában. 

http://www.museum.hu/program/56513/Regesz_szerda  

 

4. Történelmi jelentőségű feltárások a tram-train nyomvonalán  
= Vásárhelyi Televízió - Híradó 

2021. november 23.  

2000 munkaóra, 6000 fotódokumentum és 4000 leletanyag- ez a statisztikája a tram-train 

hódmezővásárhelyi pályaszakaszának nyomvonalán végzett régészeti feltárásnak. Az eredményekről 

holnap fél 5-kor nyílik beszámoló kiállítás a Tornyai János Múzeumban, Párhuzamok címmel. 

https://www.facebook.com/vtvvasarhely/videos/932260910752586 

https://youtu.be/QdJrzLrBBhg 

 

5. Párhuzamok – Kiállítás nyílik a feltárt leletekből 
= m5 Híradó 

https://www.delmagyar.hu/kozelet/helyi-kozelet/regeszszerda-lesz-a-tornyai-muzeumban-8163248/
http://www.museum.hu/kiallitas/18868/Parhuzamok
http://www.museum.hu/program/56513/Regesz_szerda
https://www.facebook.com/vtvvasarhely/videos/932260910752586
https://youtu.be/QdJrzLrBBhg


 

 

 

 

 

2021. november 23.  

A villamosvasút hódmezővásárhelyi pályaszakaszán végzett régészeti kutatások eredményeiből nyílik 

kiállítás a Tornyai János Múzeumban. Az építkezéshez kapcsolódó munkálatok során a mai város 

területének csaknem teljes keresztmetszetét megismerhették a vásárhelyi közgyűjtemény szakemberei. 

https://mediaklikk.hu/kulturalis-hirado-videok/video/2021/11/23/m5-hirado-2021-november-23/ 

https://youtu.be/kj4JDi0vGYs 

 

6. Vásárhely múltjáról mesél a különleges kiállítás 
= Délmagyarország / delmagyar.hu 

2021. november 25.  

A Párhuzamok című, tegnap megnyílt tárlat a tramtrain nyomvonalán végzett régészeti kutatások 

eredményeit összegzi. A Kistópart utca környékén például régészeti bizonyítékot találtak egy Árpád-

kortól a török korig ott álló településre. 

https://www.delmagyar.hu/kultura/helyi-kultura/vasarhely-multjarol-mesel-a-kulonleges-kiallitas-

fotok-8177585/ 

 

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ 

Sajtótájékoztató 
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