MELLÉKLETEK
A RENDEZVÉNYSOROZAT RÉSZLETES PROGRAMJA
(leírás, kreatív anyagok, fotódokumentáció, sajtómegjelenések,
előadásonkénti bontásban)

résztvevők

száma,

1)
2020. október 28. (szerda) 17:00
Dr. Raczky Pál (régész, egyetemi tanár, ELTE Régészettudományi Intézet, Budapest):
Dr. Füzesi András (régész, tudományos segédmunkatárs, ELTE Régészettudományi Intézet,
Budapest):
Újkőkori települési halmok Hódmezővásárhely környékén és európai jelentőségük
A rendezvényen bevezetőt mond: Dr. habil. Szabó Gábor (régész, egyetemi docens, ELTE
Régészettudományi Intézet, Budapest):
Leírása:
Hódmezővásárhely környékének újkőkori települési halmait és azok európai jelentőségét
ismerhették meg a közgyűjteménybe ellátogatók – a hagyományos módon megtartott
előadáson. Raczky Pál és Füzesi András, az ELTE Régészettudományi Intézetének oktatói
egy különleges eljárással végzett kutatás eredményeit mutatták be.
Résztvevők száma: 27 fő
Online videó: https://youtu.be/wezprJ2WGpI
Megtekintések száma: 390 néző
Fotódokumentáció:
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Sajtómegjelenések:
https://www.promenad.hu/2020/10/26/folytatodik-a-tornyai-muzeum-regeszeti-eloadassorozata/
https://radio7.hu/folytatodik-a-vasarhelyi-tornyai-janos-muzeum-regeszeti-eloadassorozata
https://www.delmagyar.hu/kultura/helyi-kultura/egykori-telepuleseket-rejt-kokenydomb-6941545/

Meghívó:
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2)
2020. november 25. (szerda) 17:00
Dr. Szabó Géza (régész főmuzeológus, Wosinszky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd):
Európa átalakulása a gorzsai kora vaskori leletek tükrében
Leírása:
A szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum munkatársa az 1980-as években a GorzsaCukormajor lelőhelyen fellelt addig ismeretlen díszítésű, Kr. e. 8-7. századból származó
kerámiatöredékeket veszi górcső alá. Ezen leletek közvetlen párhuzamot mutattak a délkeleteurópai Basarabi-kultúrával. Szabó Géza előadásában a régészeti párhuzamok ismertetése
mellett az egyes területeken évezredeken át megőrzött emlékek, szokások bemutatásával
igyekszik életre kelteni a múzeumba került holt tárgyakat, mögéjük varázsolni az egykori élet
képeit.
Résztvevők száma: - fő [járványügyi korlátozások miatt online előadás]
Online videó: https://youtu.be/0LzfnKr4ekA
Megtekintések száma: 169 néző
Az előadás összefoglalója:
Többek között a Kaukázus elzárt völgyeiben élő oszétek (állat)áldozati szertartásain
keresztül mutatta be Szabó Géza régész azokat napjainkban is eleven kulturális
szokásokat, amelyeket a Kr. e. 8-7. századból származó, a Gorzsa-Cukormajor
lelőhelyen fellelt kerámiatöredékek egykori használói is gyakorolhattak. A Korok,
kultúrák, lelőhelyek régészeti sorozat online előadásán a feltárásokon előkerült holt
tárgyakat szólaltatta meg a szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum munkatársa, így
tárva a nézők elé egy távoli világ mindennapjait.
A vásárhelyiek által jól ismert gorzsai ásatásokon – annak vezetője a sorozat elmúlt
szemeszterében az újkőkori települést bemutató Horváth Ferenc régész volt – jónéhány addig
ismeretlen díszítésű, kora vaskori kerámiatöredékek került elő 1982-ben. A bekarcolt
díszítésű, sraffozott háromszögekből induló, egymásba kapcsolódó spirálokkal díszített vagy
bepecsételt „S” motívumokat és „máltai kereszt”-et ábrázoló edénytöredékeknek korábban
nem ismerték az alföldi előfordulásait. A későbbiekben a Kárpát-medence más lelőhelyein is
feltártak ilyen díszítésű kerámiákat, további párhuzamaik a délkelet-európai területek,
valamint a Fekete-tenger partvidékének és a Kaukázus északi előterének lelőhelyeivel
hozhatók kapcsolatba – mondta el Szabó Géza. Ezek hazai megjelenései összefüggést
mutatnak azzal a népmozgással, amely a Basarabi-kultúra mintegy 2800 évvel ezelőtti nyugati
terjeszkedése következtében alakult ki a Duna mentén, feltehetően a keleti, kimmer népesség
megjelenése miatt. Az örökségvédelmi szakember felhívta rá a figyelmet, hogy ezen
időszakban teljesen átalakult a kontinens élete: új szokások, rítusok és használati tárgyak
jelentek meg Európa-szerte.
A gorzsai vaskori leletekhez hasonló motívumokkal díszített tárgyak döntően halomsírokból
kerültek elő. E temetkezési szokások párhuzamait és legjelentősebb Kis-Ázsiai színhelyeit, pl.
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a gazdagságáról híres Krőzus sírját is a nézők elé tárta az előadó. A sírokban megtalált
áldozati edények használatát azonban napjainkban is megfigyelhetik a kutatók a Kaukázus
szűk völgyeiben élő oszétek – a bronzkorig visszanyúló szokásaikat a mai napig megőrző
népcsoport közül szakadtak ki a Kárpát-medencében a 13. században megtelepülő jászok –
szertartásaiban. Az áldomástól, az állatáldozaton át, a lakomám keresztül a regösénekig
bemutatott fotókon és videófelvételeken e népek máig élő kultúrája vált átélhetővé Szabó
Géza narrációjával és előadásában. Szó esett még a csodaszarvas történet párhuzamairól,
annak különböző vaskori ábrázolásairól, a komlóindák bajelhárító motívumáról, a sörfőzés
eszközkeiről, a lánc, mint családi összetartó kapocs szerepéről, valamint a „klasszikus szkíta
aranyszarvas ábrázolás” új megfejtésére is rávilágított a szekszárdi régész. A rendellenes
lábtartású agancsos – Szabó Géza értelmezése szerint – nem repülő vagy ugró szarvast
ábrázol, hanem a gúzsba kötött, áldozathoz megkötözött állatot. Ezt megerősíti, hogy számos
hasonlóan megjelenített arany állatmotívum is előkerült, melyeken ugyanilyen „lábakkal
fekvő” vaddisznó vagy hegyikecske látható.
Az előadás konklúzióját abban foglalta össze a Magyar Kultúra Lovagja címmel is elismert
régész, hogy fontos a hagyományok, a népi kultúra mélyebb megismerése is, ugyanis ezek
világítanak rá a leletek történetiségére, így helyezhetők el azok egy folyamatban és ezáltal
érthető meg az a kultúra, amelyben ma is élünk.
Fotódokumentáció:
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Sajtómegjelenések
https://www.promenad.hu/2020/11/18/online-eloadas-a-gorzsai-vaskori-leletekrol/
https://www.promenad.hu/2020/11/25/gorzsatol-a-kaukazusig-kulturak-ativelese-a-vaskortol-napjaink/
https://radio7.hu/online-eloadassal-folytatodik-a-korok-kulturak-lelohelyek-regeszeti-eloadassorozat-vasarhelyen

Meghívó:

3)
2021. január 27. (szerda) 17:00
Dr. Béres Mária (régész, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal):
Csomorkány mezőváros újabb régészeti kutatása, és egy készülő monográfia
Leírása:
A hódmezővásárhelyi közgyűjtemény 2019-ben kezdett tematikus régészeti feltárásba az
1596-ban elpusztult Árpád-kori eredetű Csomorkány település területén. A templomrom
körüli térségben végzett kutatások – a közösségi régészeti terepbejárások, felszíni leletmentés
mellett fémdetektoros és talajradaros felméréseket is végeztek a múzeum
szakemberei - eredményeit a Korok, kultúrák, lelőhelyek régészeti előadásán ismerteti Dr.
Béres Mária régész.
Résztvevők száma: - fő [járványügyi korlátozások miatt online előadás]
Online videó: https://youtu.be/-RHVHyVDT3c
-6-

Megtekintések száma: 372 néző
Az előadás összefoglalója:
„Az egyik legizgalmasabb kérdésnek az ígérkezett, hogy sikerül-e fényt deríteni arra a
légifelvételek által jelezett objektumra, amely akár egy római menettábor, akár
Csomorkány település nemesi udvarháza is lehet(ett).” – emelte ki Béres Mária régész a
templomromáról ismert egykori mezőváros legutóbbi feltárását ismertető, szerdai,
online előadásában. A Tornyai János Múzeum régészeti sorozatának legutóbbi estjén
kiderült, hogy (egyelőre) egyik feltevés se nyert igazolást, de így is rendkívül gazdag
leletanyaggal és számos új eredménnyel gazdagodott a hódmezővásárhelyi
közgyűjtemény az utóbbi két évben zajlott terepbejárásoknak és geofizikai
feltárásoknak köszönhetően.
A csomorkányi templomrom nemcsak Hódmezővásárhely, hanem egész Csongrád-Csanád
megye egyik legkiemelkedőbb és legismertebb középkori műemléke. Az Árpád-kori
templom, az azt körülvevő temető és a 16. század végén elpusztult mezőváros régészeti
kutatása immár másfélszáz évre tekint vissza – az első feltárásokat még Rómer Flóris végezte,
majd Szeremlei Sámuel 1892-93 végzett ásatásokat, melyeket Plohn Illés örökített meg
fényképeken -, míg a Korok, kultúrák, lelőhelyek szerdai előadásán Dr. Béres Mária saját,
három évtizede zajló kutatásait és annak legújabb eredményeit összegezte. A jelenleg a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kormánytisztviselőjeként dolgozó régész bemutatta a
templom és a temető kilencvenes évek elején zajlott feltárását, sok érdekességet említve
például a középkori tetőfedésről, valamint a sírokban talált csontok embertani vizsgálatairól.
Az egyik sírt egyedi módon tetőcseréppel borították - ennek hazai párhuzama ezidáig nem
ismert -, hogy a visszajáró lélek ne tudjon a „sírból kikelve” kísérteni.
Csomorkány mezőváros kutatása 2019-2020 folyamán több módszerrel történt meg: a tavaszi
és őszi mezőgazdasági munkák előtt és után intenzív, négyzethálós (100 db 20×20 m-es),
közösségi régészeti terepbejáráson hatalmas mennyiségű, több mint nyolcvanezer darabnyi,
többségében kerámia lelet került be a felszínről a múzeum gyűjteményébe. Ennek
előkészítésére a légifelvételek által kijelölt területen geofizikai vizsgálat folyt, valamint
fémdetektorokkal is „átfésülték a terepet” a szakemberek. A feltárást vezető régész elmondta,
hogy a térképre felvitt leletanyag-grafikonok tökéletes összhangban vannak a magnetométer
által jelzett régészeti anomáliákkal, bár a várt nemesi udvarház (illetve a korábbi történelmi
korokból sejtett római menettábor) nyomaira egyelőre nem bukkantak rá – igaz „klasszikus
ásatás” a területen nem történt.
Béres Mária előadásában nemcsak a feltárások során előkerült pipa-, üveg- és
kályhatöredékekről volt szó, hanem az előadó részletesen ismertette a mezőváros
kialakulásának történelmi hátterét, annak levéltári forrásait, számos érdekességet elmondva a
15-16. század izgalmas helyi epizódjaiból, mint például egy adóbehajtásról a mai
Nagyszénásról, vagy a Csomorkányon élt családfők neveiről, foglalkozásairól.
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Fotódokumentáció:

Sajtómegjelenések:
https://www.promenad.hu/2021/01/27/maradtak-meg-kerdojelek-csomorkannyal-kapcsolatban/
https://radio7.hu/csomorkanyrol-tudhatunk-meg-tobbet-a-korok-kulturak-sorozat-kovetkezo-eloadasan
https://www.delmagyar.hu/programok/online-regeszeti-eloadas-csomorkanyrol/
https://www.delmagyar.hu/kultura/helyi-kultura/romai-menettabor-vagy-nemesi-udvarhaz-7180621/
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Meghívó:

4)
2021. február 24. (szerda) 17:00
Csányi Viktor (régész, Tornyai János Múzeum):
Mozaikok Hódmezővásárhely történetéhez — régészeti leletek a tram-train nyomvonaláról
Leírása:
A Tornyai János Múzeum végezte 2016 és 2020 között Hódmezővásárhely közigazgatási
területén belül a tram-train közúti és vasúti munkáihoz kapcsolódó régészeti szakfeladatokat,
melyek során az érintett területeken több kutatás is zajlott: próbafeltárások, régészeti
megfigyelések, régészeti- és geológia fúrás, régészeti bontómunkák, műszeres lelet- és
lelőhely-felderítés. Ezek eredményeit összegzi Csányi Viktor, a Tornyai János Múzeum
régész-muzeológusa a Korok, kultúrák, lelőhelyek régészeti sorozat záró előadásán.
Résztvevők száma: - fő [járványügyi korlátozások miatt online előadás]
Online videó: https://youtu.be/lXN2VOVFydk
Megtekintések száma: 307 néző
Az előadás összefoglalója:
Öt év alatt több mint kétezer munkaórát töltöttek a Tornyai János Múzeum régészei
terepen a tram-train városi szakaszának munkálatai során. 2016-tól kezdődően több
mint hét és félezer tárgy került a vásárhelyi közgyűjteménybe, mintegy hatezer
fényképfelvételen, 500 oldalon dokumentálták a szakemberek a dél-alföldi város kiemelt
beruházását, melynek eredményeiről Csányi Viktor régész számolt be szerdán este a
Korok, kultúrák, lelőhelyek sorozat online záró előadásán.
A szerda estétől a Tornyai-múzeum videómegosztó csatornáján elérhető előadás
bevezetőjében a Tornyai János Múzeum régésze a régészeti fogalmakat ismertette, majd
szakfeladati bontásban és időrendben mutatta be a tram-train nyomvonalán végzett munkákat,
melyek eredményei újabb apróbb mozaikokkal gazdagították a Hódmezővásárhely múltjáról
alkotott ismereteket. A nagyállomásnál zajló próbafeltárások során előkerült Anjou- és kora
török kori leletek alapján bizonyítást nyert, hogy mai város egyik középkorban is lakott
területe az egykori Hód-tó partjának ezen részén lehetett. Bár teljes felületű megelőző
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feltárásokat nem végeztek a múzeum munkatársai, a villamos-vasút főpályájának
kialakításához, a közműkiváltásokhoz, a parkolók építéséhez kapcsolódóan folyamatosan
jelen voltak, így került elő számos izgalmas – nem is feltétlen régészeti korú - lelet, mint
például egy ismeretlen korú csontkorcsolya vagy „egy pénztárcányi” 19-20. századi
váltópénz. A Bajcsy-Zsilinszky utcán húsz fúrásponton régészeti és geológia mintavétel
történt, ezek eredményei újabb összefüggéseket szolgáltattak a település földrajzi
változásaival kapcsolatban. Közel félszáz fémtárgy került elő az Andrássy út Kossuth tér
felöli szakaszán végzett fémdetektoros felderítés során. A megtalált pénzek, plombák és
egyéb töredékek bizonyságul szolgálnak, hogy a város piaci, kereskedelmi központja a 17.
század végétől e területen volt. A vasút-villamos kivitelezési munkái alatt hat alkalommal
végeztek bontómunkát a régészek: az Ady Endre utcai Laktanya lelőhelyen őskori, míg az
Ótemplom lelőhelyen római kori, szarmata, valamint középkori leletek kerültek felszínre.
Csányi Viktor több térkép segítségével illusztrálta, hogy a leleteknek köszönhetően bővültek
és pontosabbá váltak Hódmezővásárhely belvárosának ismert régészeti lelőhelyei, valamint a
leletanyagokat különböző térképekre vetítve kirajzolódnak a különböző korszakok
életszínteri, települési csomópontjai. Végül, de nem utolsó sorban a jövőbeli beruházásokat és
régészeti munkákat is segíti az az adatsor, amely a városban a bolygatatlan altalaj jelentkezési
szintjét jelzi.
Előadása végén Csányi Viktor, mint a régészeti sorozat főszervezője elmondta, hogy a
múzeum tervei szerint az előadások idén ősszel újra folytatódnak, valamint az intézmény
kiállítási terveiben szerepel egy a tram-train munkálatai során előkerült leletek időszaki
kiállításon történő bemutatása is a Tornyai János Múzeumban.
Fotódokumentáció:

- 10 -

Sajtómegjelenések:
https://www.promenad.hu/2021/02/19/regeszeti-leletek-a-tram-train-nyomvonalan-2/
https://www.promenad.hu/2021/02/24/oskori-csontartol-a-belyeges-teglakig-leletek-a-vasut-villamos-palyajaalol/
http://www.vasarhely24.com/vasarhely/regeszeti-leletek-a-tram-train-nyomvonalan-2
http://www.vasarhely24.com/kultura/regeszeti-leletek-a-tram-train-nyomvonalan
http://www.vasarhely24.com/esemeny/oskori-csontartol-a-belyeges-teglakig-leletek-a-vasut-villamos-palyajaalol
https://radio7.hu/regeszeti-leletek-a-tram-train-nyomvonalan-uj-kisfilm-a-vasarhelyi-tornyai-muzeumvideomegosztojan
https://www.delmagyar.hu/kultura/helyi-kultura/het-es-felezer-lelet-a-tramtrain-nyomvonalarol-video-7270240/

Meghívó:
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Kiadványok
Az előadássorozathoz szórólap készült, valamint online meghívók (a legelső előadásra
nyomdai is).

Kötet bemutatása
Megjelent a Tornyai János Múzeum Korok, kultúrák, lelőhelyek régészeti sorozatának
2021. évi kiadványa; a döntően online előadások bővített anyagai könyv formájában és a
vásárhelyi közgyűjtemény honlapján olvashatóak.
A rendkívüli, pandémiás helyzet az élet minden területén, így a múzeumi világban is
felgyorsította – döntően kényszerűségből, a korlátozások okozta kihívásokhoz
alkalmazkodásból - az online tartalmak előretörését, azonban számos olyan terület maradt,
ahol hagyományos módon zajlik a múzeumi ismeretátadás. Immár harmadik alkalommal egy
80 oldalas, színes, illusztrációkkal és fotóanyaggal, jegyzetekkel gazdagon ellátott
tanulmánykötetbe foglalta egybe a Tornyai János Múzeum - Csányi Viktor régészmuzeológus szerkesztésében - a Korok, kultúrák, lelőhelyek régészeti sorozat elmúlt héten
zárult szemeszterének előadásait. A könyv előszavában Dr. Miklós Péter az előzőekre hívja
fel a figyelmet, kiemelve azt, hogy sajnálatos módon csupán a legelső előadáson nyílt
lehetősége személyes találkozóra a múltunk iránt érdeklődő közönségnek az előadókkal. A
nehézségek ellenére az idén is elkészülhetett a tanulmánykötet, amely túllépve az
ismeretterjesztő előadások korlátain, a Dél-Alföld és Hódmezővásárhely régészeti
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örökségének szélesebb összefüggésbe helyező írásait tartalmazza - írja a közgyűjtemény
szakmai tanácsadója.
„A mi feladatunk és felelősségünk, hogy olvassunk a tájból és megértsük azt.” – olvasható
mottóként V. Szabó Gábor régész bevezető gondolata az Újkőkori települési halmok
Hódmezővásárhely környékén című tanulmány elején. A nagysikerű, telt házas előadást tartó
Raczky Pál- Füzesi András szerzőpáros dolgozata kiegészült két, a projektben résztvevő
kutató, Knut Rassmann és Bánffy Eszter írásával. 2018-ban indult az ELTE és egy német
régészeti intézet tudományos együttműködése, amely egy új, komplex kutatással vizsgálta a
dél-alföldi késő újkőkori telleket és településhálózatot roncsolásmentes, műszeres felderítéssel
és különféle kapcsolódó módszerekkel. Az újkőkori leltekben rendkívül gazdag
Hódmezővásárhely és környéke európai referenciapontként szolgál e régészeti kutatásokban.
Szabó Géza tanulmányában a gorzsai különleges vaskori leleteket helyezte el szintén egy
kontinentális kontextusban, megállapítva, hogy a kora vaskori kerámiák ráirányítják a
figyelmet azokra a kulturális változásokra, amelyek a mai Európa kialakulásának alapjait
jelentette.
A Tornyai János Múzeum régészei az elmúlt évek két legnagyobb szabású régészeti
feladatellátását mutatják be tanulmányaikban: Béres Mária (jelenleg a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal munkatársa) Csomorkány mezőváros legújabb kutatásainak, a közösségi
régészet keretében megvalósult terepbejárások eredményeit összegzi. A vasút-villamos avagy
a tram-train városi nyomvonalán végzett régészeti feltárások leletegyüttesei, megfigyelései
újabb adalékokkal szolgálnak Hódmezővásárhely múltjához, az egykori lakott területek
körvonalainak pontos meghatározásához. A sorozat záróelőadásának dolgozatát Csányi Viktor
mellett, a régészeti munkálatokban legaktívabban résztvevő Szabó-Hubay Attila Győző
jegyzi.
A kiadvány a Tornyai János Múzeum honlapján, az alábbi linken elérhető:
http://tornyaimuzeum.hu/cikk/korok_kulturak_lelohelyek_2021_1427
A tanulmánykötet a 2020 októbere és 2021 februárja között elhangzott négy előadáshoz
kapcsolódó tanulmányokat tartalmazza. A kiadvány B/5 méretben 80 oldal terjedelemben,
puhatáblás, gerincragasztott kötéssel, 300 példányban készült.
Cím: Korok, kultúrák, lelőhelyek 2021
A Tornyai János Múzeum 2020/2021. évi régészeti előadásainak kiadványa.
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Sajtómegjelenések:
http://www.vasarhely24.com/kultura/kotetben-a-regeszeti-eloadasok-online-is-elerheto-a-korok-kulturaklelohelyek-kiadvanya
https://www.promenad.hu/2021/03/03/online-is-elerheto-a-korok-kulturak-lelohelyek-kiadvanya/
https://radio7.hu/regeszeti-titkokat-oriz-a-tanulmanykotet
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