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MELLÉKLETEK 

 

A RENDEZVÉNYSOROZAT RÉSZLETES PROGRAMJA 

(leírás, kreatív anyagok, fotódokumentáció, sajtómegjelenések, résztvevők száma, 

előadásonkénti bontásban) 

 

1)  

2019. november 27. (szerda) 17:00 

Dr. Horváth Ferenc (nyugalmazott régész, Móra Ferenc Múzeum, Szeged): 

Amit a régészet adott Hódmezővásárhelynek: Hétezer éves település feltárása Gorzsán. 

 

Leírása: 

Hódmezővásárhely környékének egyik legjelentősebb őskori települése az egykori 

Antalics tó, Kéró és Köldök erek által közrefogott természetes magaslaton létesült közel 

hétezer évvel ezelőtt a Kr. e. 5. évezred első felében. Itt egy közel 5 hektáron elterülő 

település alakult ki, amely lassan átvette a közvetlen megelőző évszázadban már virágzó 

szomszédos kökénydombi központ szerepét. Az újkőkori falu még a rézkor kezdete (Kr. e. 

4500) előtt néptelenedett el. A ma már kiemelten védett, világszerte ismert régészeti 

lelőhelyen Dr. Horváth Ferenc vezetésével 1978 és 1996 között folyt jelentős feltárás. 

Azokban az években régészek generációi „nőttek fel” Hódmezővásárhely határában és sokan 

váltak részeseivé a nem mindennapi feltárásnak. 

Az előkerült régészeti leletek Hódmezővásárhely kultúrtörténetének európai jelentőségű, 

kiemelkedő emlékei. 

 

Résztvevők száma: 44 fő 

 

Fotódokumentáció: 
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Sajtómegjelenések: 

http://www.vasarhely24.com/vasarhely/amit-a-regeszet-adott-hodmezovasarhelynek-hetezer-eves-telepules-

feltarasa-gorzsan 

https://radio7.hu/regeszeti-eloadas-lesz-holnap-este-vasarhelyen-a-tornyai-janos-muzeumban 

https://www.promenad.hu/2019/11/28/allatfejek-es-emberi-koponyak-az-aldozati-godorben/ 

http://www.vasarhely24.com/kultura/egy-hetezer-eves-telepules-titkai-gorzsarol 

https://www.delmagyar.hu/kultura/helyi-kultura/asatasok-gorzsan-a-hetezer-eves-telepules-titka-4766082/ 

 

Meghívó: 

 
  

http://www.vasarhely24.com/vasarhely/amit-a-regeszet-adott-hodmezovasarhelynek-hetezer-eves-telepules-feltarasa-gorzsan
http://www.vasarhely24.com/vasarhely/amit-a-regeszet-adott-hodmezovasarhelynek-hetezer-eves-telepules-feltarasa-gorzsan
https://radio7.hu/regeszeti-eloadas-lesz-holnap-este-vasarhelyen-a-tornyai-janos-muzeumban
https://www.promenad.hu/2019/11/28/allatfejek-es-emberi-koponyak-az-aldozati-godorben/
http://www.vasarhely24.com/kultura/egy-hetezer-eves-telepules-titkai-gorzsarol
https://www.delmagyar.hu/kultura/helyi-kultura/asatasok-gorzsan-a-hetezer-eves-telepules-titka-4766082/
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2)  

2019. december 11. (szerda) 17:00 

Haraszti László (régész, Móra Ferenc Múzeum, Szeged):  

A szarmaták dél-alföldi aranykora a Hódmezővásárhely-Aranyági temetőjük tükrében. 

 

Leírása:  

A szarmaták aranyági temetőjét a 2. és 5. század között használta az itt élő népesség a római 

korban. A 2017-2019 között folytatott útépítés miatt került sor az ott lévő homokbánya 

feltárására, amelyről a Tornyai János Múzeumban a közgyűjtemény Korok, kultúrák, 

lelőhelyek régészeti előadássorozatában Haraszti László, a szegedi Móra Ferenc Múzeum 

régésze tartott előadást. 

 

A szakember elmondta, hogy a feltárás során megtalált mintegy hatszáz sír közül másfélszázat 

hét és tizenöt méter átmérő közötti körárkokkal vettek körbe, s egyes nyughelyek mélysége 

megközelítette a két métert. A sírok közel kilencven százalékát sírrablók dúlták fel, de sok 

kárt tett a temetkezési helyekben az elmúlt századokban folytatott talajművelés és a 

homokkitermelés is. 

 

A régészeti feltárás során a régészek az emberi csontok mellett találtak lókoponyát, 

karpereceket, csatokat, amulett gyöngysorokat, érméket, edényeket és edénytöredékeket, 

valamint megmaradtak a faedények peremveretei is. Haraszti László szólt arról is, hogy 

feltárás téli időszakában lassan haladt a munka, hiszen arra is vigyázni kellett, hogy a feltárt 

területről még aznap biztoságba helyezzék a leleteket, mert reggelre az éjszakai hidegben a 

hőszigetelést biztosító föld alól előkerült csontok és más szerves anyagok komoly károsodást 

szenvedtek volna másnap. 

 

Résztvevők száma: 28 fő 

 

Fotódokumentáció: 
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Sajtómegjelenések 

https://www.promenad.hu/2019/12/10/a-szarmatak-del-alfoldi-aranykora-a-hodmezovasarhely-aranyagi-

temetojuk-tukreben/ 

https://www.promenad.hu/2019/12/12/hatszaz-sir-a-romai-korbol-igy-tartak-fel-az-szarmatak-aranyagi-

temetojet/ 

https://radio7.hu/hatszaz-sir-a-romai-korbol 

http://www.vasarhely24.com/esemeny/igy-tartak-fel-az-szarmatak-aranyagi-temetojet 

 

Meghívó: 

 
  

https://www.promenad.hu/2019/12/10/a-szarmatak-del-alfoldi-aranykora-a-hodmezovasarhely-aranyagi-temetojuk-tukreben/
https://www.promenad.hu/2019/12/10/a-szarmatak-del-alfoldi-aranykora-a-hodmezovasarhely-aranyagi-temetojuk-tukreben/
https://www.promenad.hu/2019/12/12/hatszaz-sir-a-romai-korbol-igy-tartak-fel-az-szarmatak-aranyagi-temetojet/
https://www.promenad.hu/2019/12/12/hatszaz-sir-a-romai-korbol-igy-tartak-fel-az-szarmatak-aranyagi-temetojet/
https://radio7.hu/hatszaz-sir-a-romai-korbol
http://www.vasarhely24.com/esemeny/igy-tartak-fel-az-szarmatak-aranyagi-temetojet
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3)  

2020. január 29. (szerda) 17:00 

Varga Sándor (régész, Móra Ferenc Múzeum): 

Ásatások a Kenyere-ér partján. Egy 3. századi germán harcos sírja a szarmaták között. 

 

Leírása: 

Hódmezővásárhely külterületén, a Kenyere-ér partján 2015 és 2017 között a 47-es főút 

elkerülő szakaszának építése során a régészek 50 ezer négyzetméternyi területet vizsgáltak át, 

s az elvégzett ásatások során 330 objektumot találtak meg, amelyeknél összesen 445 régészeti 

jelenséget regisztráltak. Erről Varga Sándor, a szegedi Móra Ferenc Múzeum régésze szólt a 

vásárhelyi Tornyai János Múzeum Korok, kultúrák, lelőhelyek sorozatában megtartott 

előadásában.  

A leletek legnagyobb része a második századból származott, amikor Hódmezővásárhely 

területén szarmata népesség élt a római korban. Az útépítés beruházása tette lehetővé, hogy 

azon a területen feltárásokat végezzenek a szakemberek, amelyet már a hetvenes évek 

közepén végzett vizsgálatok alapján lelőhelyként regisztrálták. 

A feltárás során a legtöbb esetben az egykor gabonatárolásra használt gödröket találtak az 

archeológusok, s úgy vélik, hogy a három legmélyebb üreg lehetett a település vízgyűjtője. 

Három egykori ház helye is regisztrálása került, amelynek tetőszerkezetét a házon belüli 

oszlop tartotta, s feltártak három füstölő-aszaló műhelyt is, egyiket különösen ép állapotban. 

Ezekben az egyik helységben égő tűz füstjét és a melegét kürtő vezette át a másik 

épületrészbe, ahová a füstölni való húst, halat, vagy aszalni szánt gyümölcsöt tették. 

Az itt élt szarmatákról három temető is mesél. Bár a legtöbb sírt kifosztották, a régészekre sok 

lelet várt. A női sírokból ezüst és bronz fülbevalók, karperecek, csüngők, gyöngyök kerültek 

elő, míg a férfiakkal főként vastárgyakat, csatokat, késeket és figurákat temettek.  

Különlegesnek számít a 309-es számmal jelölt sír, amelyben a szarmata temetkezési 

szokásoknak megfelelően helyeztek örök nyugalomra egy férfit. Nyugalma nem tartott az 

idők végeztéig, a sírrablók az ő nyughelyét is megtalálták, de a hátrahagyott leletek így is 

érdekes következtetésre vezették a szakembereket, akik nyughelyen egy 50-60 év körüli, a 

többi szarmatához képest kiemelkedő, 190 centiméteres testmagassággal bíró férfi 

maradványaira leltek. Csontjai is jóval erősebbek voltak az akkor itt élt lakosságénál, s a 

sírban talált két tárgy is különlegesnek számít a többi sír maradványaihoz képest. Az egyik 

egy korong alakú, szíjak elosztására használt bronzcsat – ehhez hasonlót a környék egyik 

sírjában sem találtak –, míg a másik tárgy egy fémalkatrészekkel megerősített pajzs 

maradványa volt, de a sírban egy dárda hegyét is megtalálták. 

Ez a férfi volt az egyetlen a területen, aki mellé fegyverzetet temettek, aki a vizsgálatok jelen 

állása szerint egy germán harcos lehetett, akit láthatólag befogadtak a szarmaták, hiszen 

temetőjükben saját temetkezési szokásaiknak megfelelően hantoltak el. 

 

Résztvevők száma: 65 fő 
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Fotódokumentáció: 

 

 

 
 

Sajtómegjelenések: 

https://www.promenad.hu/2020/01/28/egy-german-harcos-sirjarol-lesz-szo-a-vasarhelyi-muzeumban/ 

https://www.promenad.hu/2020/01/30/egy-german-harcos-sirjat-is-megtalaltak-vasarhelyen/ 

https://radio7.hu/egy-okori-german-harcos-sirjanak-regeszeti-feltarasa-kerul-a-fokuszba-a-tornyai-muzeumban 

http://www.vasarhely24.com/esemeny/german-harcos-nyugodott-a-309-es-sirban 

 

  

https://www.promenad.hu/2020/01/28/egy-german-harcos-sirjarol-lesz-szo-a-vasarhelyi-muzeumban/
https://www.promenad.hu/2020/01/30/egy-german-harcos-sirjat-is-megtalaltak-vasarhelyen/
https://radio7.hu/egy-okori-german-harcos-sirjanak-regeszeti-feltarasa-kerul-a-fokuszba-a-tornyai-muzeumban
http://www.vasarhely24.com/esemeny/german-harcos-nyugodott-a-309-es-sirban


- 8 - 

 

Meghívó: 

 
 

4)  

2019. március 27. (szerda) 17:00 

Sóskuti Kornél (regionális irodavezető, VÁRKAPITÁNYSÁG Integrált Területfejlesztési 

Központ Nonprofit ZRt.):  

Építés alatt. Nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti munkálatok Hódmezővásárhelyen és 

környékén (2014–2019) 

 

Leírása: 

A Tornyai János Múzeum Vásárhely és a Dél-Alföld régészeti kutatásait bemutató, Korok, 

kultúrák, lelőhelyek című sorozata záró előadásán a hódmezővásárhelyi nagyberuházásokhoz 

kapcsolódó feltárások hátterét Sóskuti Kornél régész ismertette.  

 

A kulturális örökség védelme közérdek, az évezredek alatt ránk maradt értékeket tovább kell 

örökítenünk. A területet felügyelő állami szervezetek között fontos szerep jut a régészeti 

feladatok egy részét országos szinten koordináló Várkapitányság Nonprofit Kft-nek, amely 

szervezet munkatársa, Sóskuti Kornél a beruházások során elvégzendő régészeti feladatokat 

vette sorra. Mint rámutatott, amennyiben régészeti leletek előfordulása várható a munkák 

területén, akkor gondoskodni kell azok szakszerű feltárásáról. 

A beruházásra kijelölt területekről beszerzett adattári források, a műholdas felvételek 

elemzése és a helyszínen végzett bejárások tapasztalatai alapján készül el az előzetes régészeti 

dokumentáció. Ehhez talajradarral végzett műszeres felderítés keretében elemzik a rétegek 

sűrűségének módosulásait, amelyek régészeti leletek jelenlétére utalhatnak. A leletek létét a 

továbbiakban szonda-, majd kutatóárkokkal igazolják, s meghatározzák a feltárandó területet, 

amelyről begyűjtik a régészeti anyagokat, amelyek további feldolgozásra a múzeumokba 

kerülnek. 

A Vásárhely környékén lévő, eddig ismert mintegy hétszáz lelőhely közül mintegy kétszázat 

érintettek az elmúlt évek beruházásainak munkálatai, s az ezek kapcsán elvégzett feltárások 

során további 14 új lelőhelyre bukkantak a szakemberek, míg negyven, eddig is ismert 

lelőhelyről új információkat szereztek. 

 

Az esten a sorozat legutóbbi négy előadását tartalmazó kötetet is bemutatták. 
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 – Immár második alkalommal látott napvilágot a Korok, kultúrák, lelőhelyek kiadvány, 

amelyben a sorozat előadóinak, Horváth Ferenc, Haraszti László, Varga Sándor és Sóskuti 

Kornél előadásai olvashatók – mondta el Miklós Péter, a Tornyai János Múzeum igazgatója, 

köszönetet mondva a programsorozat látogatóinak, akik érdeklődéssel követték a programot. 

A Korok, kultúrák, lelőhelyek sorozat szerkesztője, Csányi Viktor, a Tornyai János Múzeum 

régésze az most bemutatott kötetről elmondta: amellett, hogy az olvasók képet kaphatnak a 

vásárhely környéki feltárásokról, azt is megismerhetik, hogyan kerülnek kiválasztásra a 

feltárások területei, s megtudhatják, milyen feladatokat végeznek el a régészek munkájuk 

során. A szakember szólt arról is, hogy a vásárhelyi közgyűjteményben már készül az a 

márciusban nyíló, időszaki régészeti kiállítás, amely az elmúlt fél évtizedben Vásárhelyen és 

környékén végzett feltárások eredményeit mutatja be a látogatóknak. 

 

Résztvevők száma: 52 fő 

 

Fotódokumentáció: 
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Sajtómegjelenések: 

https://radio7.hu/lezarult-a-regeszeti-eloadassorozat-a-vasarhelyi-tornyai-muzeumban 

http://www.vasarhely24.com/kultura/tizennegy-uj-lelohely-az-elmult-fel-evtizedben-a-del-alfoldon 

https://www.promenad.hu/2020/02/13/tizennegy-uj-lelohely-az-elmult-fel-evtizedben/ 

 

Meghívó: 

 
  

https://radio7.hu/lezarult-a-regeszeti-eloadassorozat-a-vasarhelyi-tornyai-muzeumban
http://www.vasarhely24.com/kultura/tizennegy-uj-lelohely-az-elmult-fel-evtizedben-a-del-alfoldon
https://www.promenad.hu/2020/02/13/tizennegy-uj-lelohely-az-elmult-fel-evtizedben/
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Kiadványok 

Az előadássorozat valamennyi programjához külön online és nyomtatott meghívó, valamint 

plakát készült. 

 

 
 

A programot és a pályázati anyagot szakmai tartalmát kibővítve, az előadássorozat sikereire 

alapozva 2019-ben útnak indítottuk az előadás címét viselő kiadványsorozatot, amelynek 

2020. évi kötetét a záróelőadáson (2020. 02. 12-én) mutattuk be. A tanulmánykötet a 2019 

novembere és 2020 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 2020  

A Tornyai János Múzeum 2019/2020. évi régészeti előadásainak kiadványa. 

ISSN: 2631-1747 

Sorozatszerkesztő: Csányi Viktor 

Grafkai tervezés, tördelés, nyomdai előkészítés: Göbölyös Mihály 

Felelős kiadó: Dr. Miklós Péter múzeumigazgató 

Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ 

Nyomás és kötés: Innovariant Nyomdaipari Kft. 
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