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ELŐSZÓ

A hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum mindig
is törekedett arra, hogy az intézmény falai között, illetve a múzeum keretein belül zajló kutatásokról időről-időre számot adjon mind a szűkebben értelmezett
szakmai közvéleménynek, mind az érdeklődő nagyközönségnek. Ennek jegyében számos helyi és országos kiadványban — a napilaptól a szakfolyóiratig, a
konferenciakötettől a monografikus könyvig — jelentek meg munkatársaink írásai.
Intézményünk saját sorozattal is jelentkezett: a
Múzeumi Műhely és a Hombár kötetei szép lenyomatát adják a vásárhelyi múzeumban zajló kutató, gyűjtő,
megőrző és földolgozó munkának. Az idei évben az
intézmény szakalkalmazottainak köre és vezetése úgy
döntött, hogy hagyományteremtő jelleggel új sorozatot indít. Hosszú előkészítő munka eredményeként
állt össze és jelent meg A Tornyai János Múzeum Évkönyve első kötete.
Külön örömmel könyvelhetem el igazgatóként,
hogy évkönyvsorozatunk első darabjában intézmé-

nyünk tudományos munkatársainak, valamint a
múzeumunkkal szoros szakmai kapcsolatban lévő
kutatóknak a dolgozatai szerepelnek. S azt is, hogy
minden gyűjteményünk és szakágunk — a régészet,
a néprajztudomány, a helytörténet, a jelenkortörténet
(amelyet az Emlékpont kutatói vizsgálnak) és a művészettörténet — megfelelő arányban és minőségben
képviseltetve van a kötetben.
Köszönet illeti az évkönyv szerzőit — jelenlegi,
vagy egykori munkatársainkat — és összeállítóit —
Bernátsky Ferenc, Csányi Viktor, Nagy Gyöngyi és
Terendi Viktória szerkesztőt, valamint Vincze Gábor
szerkesztőbizottsági tagot —, akik nélkül ez a kiadvány nem jöhetett volna létre.
A Tornyai János Múzeum Évkönyve című szériánk
első darabját abban bízva ajánlom a Tisztelt Olvasó
figyelmébe, hogy a jövőben a sorozat számos kötetén
keresztül számolhatunk be a hódmezővásárhelyi múzeumban folyó tudományos kutatásokról és szakmai
munkáról.
Dr. Miklós Péter
címzetes egyetemi tanár
múzeumigazgató

Béres Mária: Településnyomok a csomorkányi templomdombon

BÉRES MÁRIA

Településnyomok a csomorkányi templomdombon1

Hódmezővásárhely központjától 17 km-re keletre található, az okleveles adatok szerint 1596-ban végleg
elpusztult Árpád-kori eredetű Csomorkány település
maradványa és egykori templomának romja, amely
Csongrád megye egyik legkiemelkedőbb és legismertebb középkori műemléke.
1991–1997 között folyt a templomdombon az egyházi épület és szorosabb környezetének régészeti-műemléki kutatása. Jelen közlemény az egykori templom
déli fala alapozásának egy sajátos építési technikáját,
valamint a fal tövében, a templomon kívül mutatkozó
régészeti objektumokat, és a szelvény betöltését vizsgálja.2 A kutatófelületből előkerült jelenségek és leletek nagyobb része arra mutat, hogy a késő középkori
egyházi épület alapozása előtt az építési területen és
közvetlen közelében emberek élhették mindennapi
életüket.
A 3. szelvény helye
Az 1991-ben nyitott, és 1992-ben befejezett kutatási
felület az egykori templom D-i oldalán, a Ny-i zárófaltól mintegy 15 m-re keletre helyezkedik el (1. kép).
Területe 400x380 cm, közepén halad át Ny–K-i irányban a ma álló romokhoz tartozó, csaknem 1 m széles
tégla alapfal. A fundamentum É-i oldalán, a templom
belsejében -271 cm-en, a templom külső oldalán, az
alapmaradványtól D-re, -175 cm-nél értük el a bolygatatlan sárga altalajt. A szelvény D-i felében a sírréteg, a 40–46., 88–90., 111., 117. és 155. számú temetkezések -100–182 cm között jelentkeztek. A templom
tövében a 3/1. objektum helyét — feltehetően tudatosan — a temetkezésekkel elkerülték. Az alapozás
É-i oldalán, tehát a templom belsejében -160 cm-ig a
betöltés kevert volt és sírok sem bukkantak elő, innen
lefelé jöttek napvilágra a 162–169. számú sírokban talált csontmaradványok.
A 3. szelvény déli felében feltárt jelenségek leírása
3/1. objektum: a legfiatalabb, a nyújtott félköríves
szentélyzáródású egyházi épület déli fala külső olda-

lán, közvetlenül a templom alapja mellett helyezkedett el. A felette lévő 80–100 cm vastag, erősen törmelékes, szórvány csontokkal, edénytöredékekkel is
kevert, ép sírt vagy sírrészt nem tartalmazó rétegek
eltávolítása után, -104–137 cm között barnás, égett
betöltése már érzékelhető volt. Biztosan a -126–137
cm közötti szint nyesésekor különítettük el (2. kép).
Itt tájolása K–Ny 80°, a betöltése döntően laza, gyéren humuszos, barnás, égett, homokos vakolatpor, valamint apró habarcs-, vakolat- és téglatörmelék volt.
Nyugati vége lekerekített sarkú téglalap alakú, D-i
oldala középen enyhén kihasasodó, K-i széle bizonytalan, de egyenes oldalú, derékszögű formának tűnt.
Az objektum bontása a DNy-i negyed felől történt,
a felső 5–30 cm vastag réteg égett, habarcsporos föld
volt, több-kevesebb apró törmelékkel. Lejjebb változó vastagságú fekete, tömörebb betöltés következett,
amely alatt 98,60 mBf és 98,24 mBf3 között bukkant
elő a sárga, löszös, majd az agyagos altalaj. A templom
alapfala közelében a néhány centiméter vastag barna,
laza, porózus betöltés alatt D és K felé egyre bővülő,
nagyon keményre döngölt betöltés, szürke, agyagos
humusz, tégla- és habarcstörmelék volt. Lent, ez alá a
döngölt betöltés alá is behúzódott az itt 5–50 cm vastag fekete, alig kevert, tömörödött, humuszos földréteg, amely a nagy méretű beásásnak az alján terült el.
A kibontott 3/1. objektum hossza 296 cm, szélessége
a legnagyobb kiterjedés helyén 100 cm, mélysége a
felszíntől -165–170 cm, oldala kissé szabálytalan, alja
a sárga, bolygatatlan, löszös, agyagos altalajba mélyedt. Alja K és D felé finoman emelkedett, míg É felé
enyhén lejtett. A szelvényben a 3/1. objektum körül
erősebben törmelékes, nagyobb építőanyag-rögöket
tartalmazó, tömörödött, keményebb, sárgásbarna és
szürkésfekete, agyagos, humuszos föld volt, melyben
temetkezések csontmaradványai jelentkeztek.
3/1.1. objektum: a 3/1. objektum közepén, a felszíntől
-142–146 cm-en tűnt fel egy szabálytalan alakú, nagyon keményre döngölt, szürke humuszos, agyagos,
tégla- és habarcstörmelékkel kevert, réteges betöltés.

Jelen közlemény szerény előtanulmánya egy monográfiának, amely a csomorkányi kutatások eredményeit foglalja össze. A kötet előkészítése
2018 novembere óta folyik a Tornyai János Múzeumban, s részét képezi a feltárt temetőrész embertani, valamint régészeti feldolgozása, az
1991–1997 között feltárt 21 szelvény és kutatóárok leletanyagának és rétegtani viszonyainak az elemzése, tartalmazza a 2019–2020-ban NKA
támogatással a település területén végzett intenzív terepbejárás eredményét.
2
A templom régészeti-műemléki kutatásának első összefoglalása BÉRES 2000, 193–217.
3
mBf: méter Balti tengerszint feletti magasság
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feltárt középkori falmaradvány
álló középkori, konzervált falmaradvány
újkori megerősítés
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sáncárkok
a 3. kutatószelvény
jelenkori felszín (vetés, fű)
újkori bolygatott humusz
szíjas, fekete, iszapos (pangó víz)
sötétszürke, szíjas, réteges, iszapos föld
szürkésfekete, szíjas, iszapos, apró építési törmelékkel
szürkésfekete, iszapos és sárga, rögös agyag keveréke
bolygatatlan altalaj
vízszintes, limonitréteges agyag
döngölt, homogénnek tűnő sárga

A

A sáncátvágás metszetei

1. kép: Szelvények összesítő rajza, pirossal jelölve a 3. szelvény.
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