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A szegedi múzeum kialakulását, a gyűjtemények létrejöttét több mű vázolja1, 
ugyanakkor részletes, összefoglaló tanulmány nem készült az immáron századik 
évét is betöltött intézményről. 

A régészeti szempontú megközelítés azért is indokolt, mert a múlt század köze
pén a régiségek és érmek gyűjtése, kereskedelme igen nagy divat volt.2 Egy-egy régiség
kereskedő nagy távolságokra eljutott ügynökei révén, a kiadott árverési katalógusok 
fontos információkat tartalmaznak. Míg a magángyűjtők3 a műtárgykereskedőkkel 
álltak szoros kapcsolatban, addig az iskolai gyűjtemények4 és az ekkortájt sorra 
alakuló régészeti társulatok egy adott terület tárgyakban megőrződött múltját igye
keztek összegyűjteni, melyek nem egyszer máig működő múzeumokat hoztak létre. 

Az ország második legnépesebb városa címmel büszkélkedő alföldi nagyváros 
látszólag tökéletes érzéketlenséget mutatott saját históriája iránt. A szemléletbeli 
változás a pusztító 1879-es árvíz után következett be, amikor a nagyméretű föld
munkákkal járó újjáépítés során nagy mennyiségű régiség került felszínre. 

Dolgozatunkba a Szegedi Híradóban és a Szegedi Naplóban megjelent régé
szeti jellegű híreket vettük föl. A kezdő időpont 1879. január 1 -je, az utolsó 1904. de
cember 31-e. 

Annak ellenére, hogy a lelethírek, főként a kezdeti években nem függnek össze 
a tárgyak múzeumba kerülésével, közleményünkben a lassan kialakuló Városi Mú
zeum korszakaihoz igazodunk. Korszakon az intézményvezető működési idejét 
értjük, aki mindenkor a város környékének első számú ásató régésze is volt. így ennek 
a régészeti jellegű sajtószemlének az első része Reizner János működésének idejével 
foglalkozik. Bár Reizner 1904 januárjában meghalt, a teljes évet feldolgoztuk. To
vábbi tervünk, hogy a nagynevű utódok, Tömörkény István és Móra Ferenc régészeti 
munkálkodását is áttekintsük a napi sajtó tükrében. 

Munkánk kezdetén a szegedi határban előkerült leletekre vonatkozó híreket 
akartuk összegyűjteni, de az időigényes munka során célszerűnek látszott a majdani 
Csongrád megyei régészeti topográfia érdekében a közelebbi vidék, a megye lelőhelyei-

1 Magyar Minerva 1900. 318—319., Magyar Minerva 1902. 439—442., Magyar Minerva 1904. 
654—657., Kiss FERENC—TONELLI SÁNDOR—Sz. SZIGETHY VILMOS 1927. 292—305. KULINYI ZSIG
MOND 1901. 490—497., BEZERÉDY ISTVÁN 1984. 9—65. 

2 A régiségkereskedelemről legújabban Bóna István közölt érdekes adatokat. Rézkori leletek 
nehezen követhető útját bogozta ki dolgozatában: BÓNA ISTVÁN 1987. 36—38. 

3 A szegedi magángyűjtőkről: SZELESI ZOLTÁN 1986. 289—323. 
4 Az iskolai gyűjteményekről rendszeresen tudósítanak a szaklapok: az Archeológiai Értesítő 

és a Numizmatikai Közlöny. 
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nek kiírása ill. azon hírek fölvétele» ahol a földrajzi közelség révén a szegedi mú
zeum ásatott, vagy ahonnan lelet került be. 

A legnagyobb gondot az időrendben felvett hírek közlésének mikéntje jelen
tette. Kézenfekvő lett volna a Régészeti Füzetek mintájára a korok szerinti, de a 
nyilvánvaló pontatlanságok miatt ezt elvetettük.5 A topográfiai sorrend látszott a 
legjobbnak, de itt egy másik probléma jelentkezett : az eltelt idő alatt történt köz
igazgatási átszervezések. Főként Szeged esetében jelentős ez a változás: hatalmas 
tanyás külterületből több falu vált önállóvá, egy-egy határrészen két-három új 
település osztozott. A szakirodalomból ismert lelőhelyek mai helynevekkel való 
azonosítása egyszerű, de a kisebb, kevésbé köztudottak lokalizálása időnként nehéz 
feladat. Ezért dolgozatunkat olyan adatgyűjteménynek szánjuk, amely segíthet a 
környéken, a megyében bármikor, bárhol előkerült lelet helyhez kötésében, az egy
korú források segítségével. Az újságok adatait terjedelmi okokból nem vetettük 
egybe az Archeológiai Értesítőben megjelentekkel, sem a múzeumi leltárkönyvekkel. 
A Somogyi-könyvtár és Városi Múzeum fennmaradt korabeli iratanyagát6 csak 
néhány esetben használtuk föl a lelőkörülmények pontosításához. 

Reizner János, akinek neve a Somogyi-könyvtár és Városi Múzeum életének 
első szakaszával forrt össze, még a pesti egyetemen ismerkedett meg a régészeti ku
tatás alapelemeivel. A jogi tantárgyak mellett Rómer Flóris műrégészeti előadásait 
is látogatta,7 majd visszakerülvén szülővárosába megpróbálkozott ugyan egy törté
nelmi és régészeti társulat létrehozásával,8 de a kezdeményezést közöny és érdekte
lenség kísérte. A fiatal jogász széles körű érdeklődését jelzik a helyi lapokban a pálya
kezdés éveitől megjelenő jogi, közgazdasági, művelődéstörténeti cikkek. Rövid ideig 
ügyvédként dolgozott, majd megválasztották a város al-, röviddel utána főjegyzőjévé.9 

A régészeti gyűjtőmunka ebben az időszakban kikerült látóköréből. Inkább a kor 
szokásának hódolva — bár ez később szenvedélyévé és szerencsés körülmények foly
tán hivatali munkájává vált — könyveket és érmeket gyűjtött. Ezen a téren sem 
volt autodidakta. Még az egyetemen hallgatott Magyarország éremtanáról, oklevél-
tani és forrástanulmányokat felölelő stúdiumokat.10 

Pályája szerencsésebben alakult mint a kortárs Farkas Sándoré, aki évtizedekig 
csak mint magánember foglalkozhatott a számára kedves tudománnyal, a régé
szettel.11 

Reizner János 1882-ben foglalta el az árvíz utáni Szegedre került Somogyi-könyv
tár könyvtárnoki állását. Bár az adományozó Somogyi Károly esztergomi kanonok 
sok mindenben nem értett egyet Reizner elgondolásaival, egy ideig elnézte, hogy 

5 Az anyaggyűjtés során Kürti Béla hívta fel a figyelmünket a hazai szakirodalomban ez idáig 
egyedül publikált hasonlójellegű munkára: SZILÁGYI MIKLÓS 1982. 413̂ —422. Szilágyi megmaradt a 
kor szerinti beosztásnál. 

6 Az alábbi iratanyagot vettük alapul: Somogyi-könyvtár és Városi Múzeum Irattára: Könyv
tári Iktató 1882—1887, Könyvtári Iktató 1888—1897, Múzeumi Iktató 1888—1897, Könyvtári és 
Múzeumi Iktató 1903—1923 (csak az 1903—1904-es évek anyaga). 

7 Leckekönyvi bejegyzése szerint „kitűnő szorgalommal' az 1865/66 évi második félévről. Az 
index, egyéb dokumentumokkal, fényképekkel a leányági unoka, dr. Csengery Józsefné tulajdoná
ban van. 

8 BANNER JÁNOS 1966. 3—15. A Szabadelvű Körön belül létrehozott Régészeti és Történeti 
Szakosztály feladata lett volna a város vidékén található minden régiség egybegyűjtése és meg
őrzése. 

9 Életrajzát és irodalmi munkásságát ld. SZINNYEI JÓZSEF 1906. 743—747. 
10 PERJÉSSY LÁSZLÓ szerk, 1904. 5—11., GIDAY KÁLMÁN 1982. ' 
11 A Csongrád megyei régészeti kutatás kezdeteiről jó áttekintést ad LŐRINCZY GÁBOR 1988. 

Ezúton köszönöm, hogy a kéziratot elolvashattam. 
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a könyvtár helyiségeiben ideiglenesen régiségeket tároljanak.12 Reizner nagyhatalmú 
segítőre talált. Az akkori rendőrfőkapitány, Szluha Ágoston a pusztai kapitányok
kal összeszedette az építkezések során Szeged határában előkerült leleteket, sőt a be
jelentőknek jutalmat tűzött ki, és az így összegyűlt anyagot átadta a könyvtárnak. 
Reizner maga is végzett leletmentést és propagandisztikus célból a helyi újságokban 
közölte az adományozók nevét először havonta, majd évente. A kezdeti lendületet 
megtörte az alapító ellenkezése, aki a könyvtár integritását féltette az idegen tárgyak 
megjelenésétől.13 

Reizner múzeumszervezési elképzeléseit 1888-ban fejthette ki először írásban.14 

Ebben a tervezetében célszerűnek tartotta a könyvtár mellett berendezni a múzeumot, 
de a működését szervezetileg elkülönülve gondolta. A könyvtárhoz hasonlóan egy 
bizottság felügyelete alatt állt volna a múzeum és a belső tagokon kívül határozatlan 
számú külső tag alkotta volna a bizottságot. A „külsősöknek" a tanácskozási jog
körön túl fontos szerepet szánt: „Vidéki leletekről jelentéseket tehetnek, megbízáso
kat teljesíthetnek, az ásatásoknál részt vehetnek s a gyűjtemények rendezésében az 
igazgató hozzájárulásával segédkezhetnek." (3 §) „A külső, különösen vidéki tagok 
részére ezenkívül egy utasítás készítendő arról, hogy leletek és ásatások alkalmával 
az egyes dolgokra és azok épségére hogy kell intézkedni, miként kell eljárni. így 
oklevelek és utasítások adandók a környékbeli lelkészeknek, tanítók és mérnökök
nek, kik így az ügynek, a múzeum apostolainak megnyerni lehet"... Sorai össze
csengenek a több mint egy évtizeddel korábban indított és elakadt kezdeményezés 
alapelveivel. Ilyen szellemben érthető örömmel fogadta Farkas Sándor gyógyszerész 
felajánlkozását a meglevő gyűjtemény rendezésében.15 A dolgok azonban jórészt 
másképp alakultak és sokkal lassabban valósultak meg, mint Reizner elképzelte. 
Az elégedetlensége nyilvánult meg abban az előterjesztésében, amelyben újabb kísér
letet tett egy szegedi történelmi és régészeti társulat alakítása ügyében16 az ország
ban már működő és az értesülései szerint hamarosan megalakuló Csanád, ill. Csong
rád megyei társulatok mintájára. Ez a tudományos egyesület 1892-ben Dugonics 
Társaság néven, kissé más profillal jött létre. A múzeum pedig a könyvtár mellett ma
radt és a lehetőségekhez alkalmazkodva nőtt-növögetett. 

Az 1888-as tervezetében Reizner a hangsúlyt — érdeklődésének megfelelően — 
az éremtárra tette. ,,Ez az osztály lesz a leggazdagabb [...] s idővel talán a többi 
közt Magyarország érmészetének lehetőleg teljes gyűjteményével dicsekedhetik, a mi 
magában véve is nagy dolog." 

Az éremeket rendezte és leltározta először,17 majd a régiségárat akarta felállí
tani. Ekkor került sor a második tanulmányútjára a Nemzeti Múzeumba, 1890 

12 Részlet a városi tanács Tisza Lajos volt királybiztoshoz írt köszönő leveléből: „Egyelőre 
akként intézkedünk, hogy a régiségek a Somogyi könyvtárba, az e téren teljesen szakavatott könyv
tárigazgató által kezeltessenek, a gyűjteményt az utókor számára nem csak megőrizni, hanem folyton 
gyarapítani szándékozunk." Irattár 13/884. Ezt a több helyről származó nagyobb kollekciót meg
előzték a szegedi polgárok pár darabos adományai: az érmekről 1883 áprilisától, a régiségekről az év 
augusztusától vezette Reizner a feljegyzéseit. 

13 FARI IRÉN 1982. 159—165. 
14 Irattár 1/888. A városi tanács szeptember 10-én tartott ülésén utasította Reiznert, hogy 

készítse el a múzeumszervezési tervet, ugyanakkor a Nemzeti Múzeum tanulmányozására Buda
pestre küldték. Reizner az október 18-i dátummal ellátott jelentését a kiküldetés teljesítése után 
november 10-én terjesztette a tanács elé. A múzeumügy fontosságára való tekintettel külön iktató
könyvet nyitott a múzeumi iratoknak és 1888—1897 között párhuzamosan vezette a könyvtári 
iratanyaggal. Az alább szereplő iratszámok az azóta is külön tárolt múzeumi anyagra utalnak. 

15 Irattár 8/888, 20/889. Reizner és Farkas kapcsolatára LŐRINCZY GÁBOR 1988. 
16 Irattár 35/1889. 
17 Irattár 5/1890. ? 
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nyarán. Az utazás legnagyobb eredménye az volt, hogy Hampel Józseffel szorosabb 
kapcsolatba kerülve a régészeti tevékenysége kezdett fölerősödni. Szeptember 27-én 
megbízták, hogy a rabéi leletről szerezzen információt, de ezzel egyidőben elkészítette 
első közleményét az Archeológiai Értesítő számára.18 Hampel válaszlevelében a való
színűleg szóban elhangzottakra is reflektál: „Az éremgyűjteményre kevesebb súlyt 
kellene fektetni nézetem szerint;" és a régészeti anyag esetében a vétel és csere helyett 
az ásatást ajánlja: „Csak egy-egy tiszamenti telepet tessék rendszeresen fölkutatni, 
van ott akár tíz szekrényre való anyag."19 Reizner hajlandónak mutatkozott ásatá
sokat végezni, csak éppen az anyagi fedezetet nem tudta a nehézkesen és bonyolultan 
működő könyvtári bizottságon keresztül a tanácstól megszerezni. Éppen elég teher
tétel volt a városnak a könyvtár fönntartása és a múzeum új helyiségeinek bebúto
rozása. A Nemzeti Múzeumtól is csupán elvi támogatást kapott: „Köszönjük szíves 
ajánlatát a megindítandó rendszeres ásatás vezetésére; sajnos, hogy ez idő szerint 
csak elvben fogadhatjuk el; tényleg a szükséges összeget nem szentelhetjük reá, mert 
intézetünk költségvetésében tudományos ásatásokra nincs költség."20 

Anyagi fedezet nélkül csak helyszíni szemlékre, kisebb leletmentésekre volt 
lehetősége. Egy országos, átfogó program keretében nyílt alkalma a tervszerű ása
tásokra. 1894-ben a kormány megbízta az Országos Régészeti és Embertani Társu
latot, hogy az ezredéves kiállításra minél több honfoglaláskori leletet kutasson föl 
és ehhez a megfelelő összeget is rendelkezésére bocsájtotta. A Szegedi Híradó decem
ber 6-i száma arról tudósít, hogy e célból Szeged határában Reizner János, Csongrád 
megyében pedig Tergina Gyula21 kir. tanfelügyelő kutat. Valójában már augusztus 
29-én fölkérték Reiznert az együttműködésre, aki némi fönntartással elvállalta. A rend
kívüli aszályos időjárás és a közeli hideg miatt azonban tavaszra javasolta a munkák 
elkezdését. Válaszában az addigi negatív tapasztalatait sem hallgatta el: ,,... meg
jegyezni tartozom, hogy a határunkban napfényre került leletek többnyire előzetes 
nyomozó kutatások és rendszeres ásatások nélkül, véletlenül kerültek napfényre. 
Én sokszor ásattam már okszerű nyomok után indulva. Sok költséget s még több időt 
áldoztam, de vagy semmi vagy csak csekély értékű eredménnyel. Szóval: nem vagyok 
szerencsés régész s különben is az a meggyőződésem, hogy régészeti emlékeket ta
lálni lehet, de keresni nem. 

Vannak még telepeink, hol állítólag egyet mást találtak s a hol e szerint az ása
tásra való inger fenn forogna. De a sikert egyáltalán nem biztosíthatom. Még azt 
sem, hogy az anthropológiai intézet részére csontok is kerüljenek."22 

December 30-án kelt levelében megjelölte azt a tizennégy halmot, ahol ásatni 
akart : 

1. az ásotthalmi marha legelő területén Rieger János földbirtokos közelében levő 
domb; városi tulajdon. A parasztok részben megbolygatták Zákány főbíró kincsét 
keresve. Néhány bronz tárgyat és agyagedényt találtak. 

„2. Madarásztói kapitányságban levő »kurva domb« feltárása. A város tulaj
dona, de bérbe van adva. [...] 

18 Irattár 24/1890., REIZNER JÁNOS: A Szegedvárosi múzeumról. Archeológiai Értesítő 1890. 
435—438. 

19 Irattár 25/1890. 
20 Irattár 23/1890. 1890. október 29-én kelt levél Hampel József aláírásával. 
21 Tergina Gyula a Nemzeti Múzeum Régiségtári Osztályán dolgozott előbb mint segéd, majd 

mint segédőr 1880 áprilisától tizenöt esztendőn keresztül. 1895-ben nevezték ki kir. tanfelügyelővé. 
22 Irattár 22/1894. Reizner szeptember 4-én kelt levele Szendrei Jánoshoz, az Országos Régé

szeti és Embertani Társulat titkárához. 
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3. Nagyszéksós kapitányságban a »bojár halom« feltárása a Várady féle tanya 
szomszédságában. Művelés alatt álló magán tulajdon." 

4. Paphalom : a város tulajdona, nincs művelés alatt. 
5. »Buzgány halom«. Fele részben a szegedi, másik fele részben a horgosi határon. 

Magán tulajdon, Börcsök Péter kapitányságában. 
6. Tombácz halom, a fekete szélen, Várady féle tanya közelében. Magántulajdon. 
7. Templom hegy nevű domb, az átokházi Magyari féle dűlőben. Legelő terület. 

A város köztulajdona. 
8. »Templom hegy« Kereset pusztán, Tanács András és Czékus Károly bér

földjén. Kártalanítás kell. 
9. »Templom hegy« Bokor Károly bérföldjén. Legelő terület. 
10. »Székhalom« a felső határban, Fehértó mellett. Magántulajdon. 
11. »Kettős halom« a dorosmai határon. Városi tulajdon, nem áll művelés alatt. 
12. Sóspál halom, Makraszék kapitányságban, művelés alatti magán tulajdon. 
13. »Fekete halom« Péteri és Félegyháza határánál. Legelő terület, városi tu

lajdon. 
14. Az öthalmi telepnek délnyugat irányában leendő folytatólagos megásása, 

illetőleg kémlelése. Magán tulajdon."23 

E szép terv valóra váltását hiába keressük az egyébként jól informált lapokban. 
Pedig a szükséges pénzt március 8-án Reizner kézhez kapta és legott munkához 
látott. Mindössze egy rövid, semmitmondó hír jelent meg erről. A hallgatás oka a 
sikertelenség volt. Június 9-én kelt levelében a következőket írja: „Március április 
és május hónapokban három nagy halmot, Bojárhalom, Móra halom és a csorvai 
halmot ásattam meg. Sokat vártam s reméltem, de sajnos, mit sem találtam s mond
hatom, hogy restellem ezt a meddőséget. [...] Az első halom egy teljesen üres szűz 
halom volt. A másodikban mindössze egy magányosan elásott koponya volt. A har
madikban egy régi templom alapfalait sikerült kideríteni, a mely körül temérdek 
összehányt csontváz (ossarium) volt." Majd bizalmasan megkérdezte, hogy az elő
legül kapott 200 Ft-ból megmaradt 82 Ft-t visszaküldje-e vagy szeptemberben foly
tassa-e az ásatást?24 Szendrei válasza gyors és rövid volt: ,,Mint korábbi leveleimben 
is írtam volt, a leletek, illetőleg az ásatás sikeressége szempontjából felelősség senkit 
sem terhelhet. Miért is kérem, méltóztassék az ásatásokat folytatni."25 

A megbízatás tisztességes teljesítésén túl egyéni érdekek is a feltárások folytatá
sára sarkallták Reiznert. A milleniumot maradandó művekkel megünnepelni kívánó 
város őt kérte fel Szeged történetének megírására. Néhány jó lelőhely segítette volna 
a település őstörténetét tisztázni. 

A valóban rendszeres, tervszerű ásatások megindítására azonban várnia kellett 
a könyvtár és múzeum államosításáig. Az 1898-ban elfogadott állami felügyelet azt 
jelentette, hogy évente meghatározott összeget lehetett, sőt kellett egy előzőleg jóvá
hagyott program alapján a régiségtár gyarapítására fordítani ásatások útján. Ez a le
hetőség élete fő műve, a városmonográfia szempontjából későn jött. Egyébként is 
megszaporodtak adminisztratív terhei a könyvtár és múzeum új, jóval nagyobb 
épületbe költözésével és a múzeumi kiállítások rendezésével, megnyitásával. Továbbra 
is küldte közleményeit az Archeológiai Értesítő számára, de a terepmunkát egyre 
inkább Lázár Béla könyvtárosnak, majd az ő helyébe lépő Tömörkény Istvánnak 
engedte át. 

2S Irattár 24/1894. 
24 Irattár 2/1895. 
25 Irattár 17/1895. Szendrei június 16-án kelt levele. 
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A Reizrier János régészeti tevékenységét értékelő Banner János ezt írja : 
„Mint szűkebb hazájának historikusa, nagy körültekintéssel és pontossággal 

vezette ásatásait, készítette feljegyzéseit. Ha megállapításai — a haladó tudomány 
álláspontjával nem is egyeznek — mindenkor a kor színvonalán állanak." 

„Húsz éves alapvető munkásságával a feltámadt Szeged környékének régészeti 
térképéró'l eltűntette azt a fehér foltot, amely az 1876. évi kongresszusra készült 
térképen olyan kedvezőtlen színben tüntette fel az utolsó éveit élő régi Szegedet és 
művelődési viszonyait."26 

Jelen dolgozatunkkal szeretnénk a Reiznerről alkotott képet tovább árnyalni 
és a szakmai köztudatba eddig be nem került kisebb lelőhelyekkel a megye törté
netét gazdagítani. 

1. Apatin (Bács-Bodrog vm.) (ma Apatin, Jugoszlávia) 
Az Apatin környékén fölfedezett őskori avar sírokat Nenzer S. csont- és rovargyűjtő földúlta, 

kiszedte azokból az emberi és állati csontokat. A rendőrség följelentést tett ellene. (SZH 1900. okt. 
20. 5.) 

2. Apatin (Bács-Bodrog vm.) (ma Apatin, Jugoszlávia) 
Weigang János apatini polgári iskolai tanár, a megyei történelmi társaság választmányi tagja 

a napokban öt avar sírt talált. Nagyszabású kiállításon fogja bemutatni a leleteket az idén is az 
egyéb apatini és bácskai leletekkel együtt. (SzN 1902. aug. 7. 6.) 

3. Begecs (Bács-Bodrog vm.) (ma Begec, Jugoszlávia) 
A Bácskában, Begecs község mellett a nevezetes romok helyén Brezsovszki Vazul, a falu jegy

zője ásatásokat végeztetett. Sikerült kiásni a római erősség egyik tornyát és két falát. Számos lelet 
került elő, római pénzek, edények, fegyvertöredékek, feliratos téglák bizonyságul, hogy a VI. római 
légió építette. A pénzek Liciniustól Constatinusig datáltak. Az épület i. sz. III. században épült. 
(SzH 1902. árp. 5. 3.) 

4. Bihar (Bihar vm.) (ma Biharia, Románia) 
Szántás közben emberi égett csontdarabokkal telt urnákat, egy őskori, teljesen ép csákányt és 

bárdot, egy harapófogót, vas csíptetőt, egy hosszú végű lovagsarkantyút, három darab ujjnyi széles 
lópatkót, egy ollót, két evő kést, két díszített cserépdarabot találtak. (SzH 1891. dec. 10. 5.) 

5. Bulkesz (Bács-Bodrog vm.) (ma Buljkes, Jugoszlávia) 
Bulkesz község környékén Jung Jakab földbirtokos ásatott. Megtalálták a régi Bolykeszi község 

maradványait, mely a mohácsi csata alkalmával pusztult el. Embercsontokkal teli sírokat találtak, 
régi fegyvereket, arany gyűrűket. Jung a leleteket a Nemzeti Múzeumnak fogja átengedni. (SzN 
1904. dec. 29. 5.) 

6. Csanytelek, Csongrád-sövényházi dongéri kanális (Csongrád vm.) 
Farkas Sándor, a Nemzeti Múzeum megbízottja átvette Mayer Frigyes mérnöktől azokat a 

régészeti leleteket, amelyek a csongrád-sövényházi dongéri kanális földmunkálatainál előkerültek. 
Farkas a leleteket mint a Csongrád Sövényházi Ármentesítő Társulat ajándékát a Nemzeti Múzeum
nak küldte. A tárgyak színes üvegpaszta, csiszolt gránát, jáspis stb., gyöngyök, bronz fibulák, fém
tükör, illatszer-csobolyó, agyagtálak, csésze, edénykék I. és II. századbeli sírokban voltak. Ritkaság 
az álló henger idomú, ezüst lappal záródó illatszeres edény és egy kőből csiszolt női fejet ábrázoló 
amulett. Vas lándzsa, kengyel és egyenes, rövid gomb-fogantyúba végződő vaskard is van a leletek 
között, de amely már Csongrád „Szent-Györgyi lelet a X. századból." (SzH 1892. okt. 7. 4.) 

7. Csongrád, Bökény (Csongrád vm.) 
Csongrád belváros bökényi részén az ún. „pogányvár" sáncából Farkas Sándor bronz eszköz 

öntőműhely maradványait hozta felszínre. Az újraöntésre szánt töredékek között vannak czeltek, 
vésők, fibulák, kések, kardok, női hajékek, nagy számú sarlótöredék, sőt az előző korban használt 
barna rézeszközök is, ezeken kívül ón és bronz rögök. Kelta nép élt ezen a vidéken i. sz. 450 körül. 
(SzH 1891. szept. 5. 5.) 

* BANNER JÁNOS 1936. 242—250. 
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8. Csongrád, Fohász utca 
Csongrádon, a város ún. sárkányfarki részén, a Fohász utcában a 117—120 szám között és a 

város haszonbéres földjén Farkas Sándor régész, a Nemzeti Múzeum megbízottja nagy hun temetőt 
fedezett föl. Ásatástakar kezdeni, de a háztulajdonosok kártérítést kérnek. (SzH. 1892. júl. 20. 3.) 
Farkas Sándor elkezdte az ásatást Csongrádon a sárkányfarki részen, ahol már 1885-ben az Arch. 
Ért.-ben ismertetett hun leleteket találták. A Busa Mihály, Lantos József, Zsiga János háztelkén és 
a Fohász utcában végigvonuló nagy népvándorlási temetőt soros sírok alkotják, némelyik lovas 
temetkezés. „A mellékleteket: lándzsák, kardok, kengyelvasak, zabiák, bronzcsatok, pitykék, szíj
végek stb. képezik, melyeken növényindák, kutyák, őzek, nyulak" láthatók. A Nemzeti Múzeum 
költségén és annak részére ásat Farkas. Ezen a lelőhelyen korábban már karpereceket, függőket, 
gyöngyöket, sírba rakott edényeket találtak, melyek közül többet a csongrádi iskolai múzeum őriz. 
(SzH 1892. júl. 23. 3.) Csongrád belterületén Farkas Sándor gazdag pogánykori temetőt tár fel. 
Talált illatszertartó edényt, nyak- és karéknek használt csiszolt köveket, köztük két igazgyöngyöt, 
egyik nagysága miatt ritkaságnak számít, finoman csiszolt rubinokat stb. A leletek a Nemzeti Mú
zeumba kerülnek. (SzH 1892. aug. 16. 1—2.) 

9. Dombegyháza (Csanád vm.) (ma Békés m.) 
Most kutatja egy tudománykedvelő társaság Dombegyháza határát. A Marcibányi dombegy

házi halom csoportnál nagyméretű táborhely volt a népvándorlás elején. A csontokat és koponyákat 
a néprajzi múzeumnak küldik. (SzH 1903. jún. 11. 6.) 

10. Élesd (Bihar vm.) (ma Alesd, Románia) 
Éles den Balogh András gazdaember krumplikapálás közben egy régi cserépfazékban ezüst

pénzeket talált. A 150 darabból álló kincs 20 cm mélyen volt. A pénzek 1868, 1693 és 1703-ból valók. 
Néhány 1693-as veret a legérdekesebb, egyik oldalukon Leopold arcképe, másik oldalukon az 
osztrák címer van a császári koronával. Húsz darabot 1702-ben vertek. A találó beszámolt a leletről 
a szolgabírónak, és az jelentette az alispánnal. (SzH 1900. máj. 2. 5.) 

11. Felső-Szentmihályfalva (Torda-Aranyos vm.) (ma Sanmihaiul de sus, Románia) 
Felső-Szentmihályfalván oláh lakos aranypénzt és 13 kg Mária Terézia ezüstöt talált. (SzH 

1895. ápr. 7.6.) 

12. Glogovác (Arad megye) (ma Glogovat, Románia) 
Szőlőtalaj forgatás közben több ezer, a XVI. század közepéből származó ezüstérmet találtak. 

A szolgabíróság lépéseket tett, hogy a leletet a tudománynak megmentse. (SzH 1895. dec. 2. 5.) 

13. Hódmezővásárhely (Csongrád vm.) 
Hódmezővásárhelyen a napokban arany tárgyakat találtak: egy sima, nehéz karperecet, két 

darab keskeny, egyszerű mintájú aranyszalagot s egy szűk, aranysodronyból készült karperecet. 
(SzH 1893. jan. 25. 5.) „A szomszéd H.-M.-Vásárhelyen szántás közben több római régiséget találtak. 
A leleteket beszállították a főiskola múzeumába." (SzH 1893. okt. 15. 6.) 

14. Hódmezővásárhely, Batida 
Megtalálták a régi Batida község elpusztult templomának a helyét a Batér északi partján, a 

batidai síkot a Batértől elválasztó kereszttöltés lábától mintegy 130—140 méternyire. Két napi munka 
után jól látszik az épület alaprajza. A lelet mindössze egy török arany és egy olvashatatlan feliratú 
rézérem. (SzH 1895. szept. 20. 4.) Farkas Sándor ásatásait a batidai határban folytatja, a talált 
tárgyak a hódmezővásárhelyi főgimnázium régiségtárát fogják gyarapítani, mert az ásatások költ
ségeit részben a város, részben a gimnáziumot fenntartó egyház fogja viselni. (SzH 1892. okt. 7. 4.) 

15. Hódmezővásárhely-Csomorkány, templom 
A város és a református főgimnázium sokat áldoz régészeti kutatásokra. A jövő héten a csomor-

kányi középkori templom romjait tárják föl. (SzH 1892. okt. 14. 4.) Kmetykó József főjegyző indít
ványozta a tanácsnak, hogy a csomorkányi templom megmaradt romjait hozzák rendbe és a föld
tulajdonossal együtt gondoskodjanak a védelméről, mivel csak ez az egy rom őrzi a vásárhelyi ha
tárban a tatárjárás emlékét. (SzN 1904. febr. 27. 5.) 

16. Hódmezővásárhely-Csomorkány 
Özv. Igaz Pálné Varró Anna csomorkányi földjén, ahol a régi Kristóhajlás vize szigetet alkotott, 

ott a földből most minden rendszer nélkül eltemetett embercsontok kerültek elő. Egyik „üregből" 
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tizennyolc koponyát és egyéb csontokat szedtek ki. „Égy kézszáron ket ezüst karperec, egy másik 
mellett egy kisebb ezüst karika s egy ékszer, valószínűleg egy női melltű is föltaláltatott." Varga 
tanár vezeti az ásatást. (SzH 1893. okt. 27. 3.) 

17. Hódmezővásárhely-Erzsébet 
Szeremlei Sámuel jelentéséből: Erzsébeten Csáki Lajos telkén volt ásatás. Leírás a városi 

monográfiába készül el, a leletek egy részét a Nemzeti Múzeumhoz és az Antropológiai Intézethez 
küldték fel. (SzN 1893. dec. 19. 3.) 

18. Hódmezővásárhely-Fehértó 
Szeremlei Sámuel vásárhelyi lelkész, mint az ottani gimnáziumi bizottság elnöke, benyújtotta 

az idén folytatott régészeti ásatásokról szóló jelentését a tanácshoz. Október 8.—november 9 közt 
több helyen ásattak. A Fehértó partján Imre Péter, Mucsi Sámuel, Székely Imre és Pál József föld
jén volt ásatás s az utóbbi helyen egy templom romjaira akadtak. „Itt feküdhetett valószínűleg 
Fejirthon község." (SzN 1893. dec. 19. 3.) 

19. Hódmezővásárhely-Gorzsa 
A főgimnázium igazgató tanácsának megbízásából Varga Antal tanár ismét ásatásokat végzett 

a város határában. Gorzsán, Keleti Adolf földjén egy őskori temetőre akadt. A leletek a főgimná
zium régiségtárába kerülnek. (SzH 1896. aug. 25. 5.) 

20. Hódmezővásárhely-Gorzsa, Feketehalom 
Szeremlei Sámuel jelentéséből: a gorzsai Feketehalmon Epstein Gyula szívességéből volt 

ásatás. A részletes leírás a városi monográfiába készül el. (SzN 1893. dec. 19. 3.) 

21. Hódmezővásárhely-Kettőshalom 
Szeremlei Sámuel jelentéséből: a Kettőshalmon Takács István szívességéből volt ásatás. A vá

rosi monográfiába készül el a részletes leírás. (SzN 1893. dec. 19. 3.) 

22. Hódmezővásárhely-Kopáncs 
A Hódmezővásárhely város által biztosított összegből az idén is több helyen volt ásatás a ha

tárban. Técsi József ügyvéd kopáncsi tanyájának területén Oláh Imre tanár vezette a munkát. Az épü
letekkel részben beépített halom területén csekély eredménnyel járt a kutatás, pár hálónehezéket, 
néhány, többnyire körömmel díszített s gyengén vagy erősebben égetett cserépedény darabjait és egy 
IV. Béla korabeli rézérmét találtak. A főgimnázium régiségtára azonban erről a lelőhelyről származó 
tárgyakat már őriz: kőbaltát, bronzcsákányt, nyílhegyet, különböző korabeli érmeket. (SzH 1895. 
szept. 20. 4.) 

23. Hódmezővásárhely-Kutas 
Tergina Gyula kir. tanfelügyelő, Oláh és Varga vásárhelyi tanárokkal régészeti ásatásokat kez

dett a város határában. Bálint József kutasi út melletti tanyáján egy régi templom romjaira akadt, 
„kemény, keresztalakú téglák mellett teméntelen emberi csontot, fibulákat s más régi ékszereket is 
talált. A kutatásokat a csárda környékén is megkísérelték, de eredménytelenül." (SzN 1893. okt. 
24. 3.) Bálint József és Mészáros Pál tanyáin, a kutasi útfélen, középkori faragott téglákat ástak ki, 
de épületalapokat nem találtak. (SzH 1893. okt. 27. 3). Szeremlei Sámuel jelentéséből: Kutason 
Bálint József és Mészáros Mihály telkén volt ásatás. A városi monográfiába készül a részletes leírás. 
(SzN 1893. dec. 19. 3.) 

24. Hódmezővásárhely-Kútvölgy 
Szeremlei Sámuel jelentéséből: Kútvölgyön Varró Anna telkén folyt ásatás. Leírása a városi 

monográfiába készül el. (SzN 1893. dec. 19. 3.) 

25. Hódmezővásárhely-Nagyhalom 
Tergina Gyula dr. kir. tanfelügyelő Oláh Imre és Varga Antal főgimnáziumi tanárokkal két 

hét óta ásatást vezet a város határában. Az aranyági szőlők közt lévő Nagyhalom környékét a múlt 
évben Farkas Sándor szentesi régész megásatta, de leletre nem bukkant. A halom aljában most 
Tergina egész temetőt talált soros sírhelyekkel. A halom emberi mű, nem a természet alkotta. (SzH 
1893. okt. 27. 3.) 

210 



26. Hódmezővásárhely, Marton Pál tanyája 
Hódmezővásárhely határában Marton Pál tanyáján egy régi templomra bukkant. Az épület 

méretét nem sikerült tisztázni, de több terméskőből faragott oszlopfő, szegletkő, egy sírkő és sok 
csillámpala darab került elő. A kövek között sok emberi csont, két pár ezüst, négy pár bronz fülbe
való és egy kis ezüstpénz volt. (SzN 1896. szept. 22. 4.) 

27. Hódmezővásárhely, Polyák-féle szőlő 
A hódmezővásárhelyi Polyák-féle szőlőben őskori sírokra bukkantak, amelyekben kardok, 

lándzsák, kengyelvas és más tárgyak voltak. Ma Kmetykó József főjegyző és Tölcséri István főgim
náziumi tanár kiszálltak a helyszínre. (SzH 1904. aug. 19. 4.) 

28. Hódmezővásárhely-szenterzsébeti templom 
A héten kezdték meg a régi szeníerzsébeti templom alapjainak kiásását, melyekről Pethő Fe

renc készít rajzokat Szeremlei Sámuel, a város monográfiájának írója részére. (SzH 1893. okt. 27.3.) 

29. Hódmezővásárhely-Szent-Károly 
Varga Antal tanár a főgimnázium megbízásából ismét ásatásokat végzett a múlt héten. Szent-

Károlyon, özv. Nagy Istvánné földjén őskori sírokat talált. A sírokban gyűrűket, nyílhegyeket és 
fülbevalókat leltek, amelyek a főgimnázium régiségtárát gazdagítják. (SzH 1896. aug. 25. 5.) 

30. Hódmezővásárhely-Szent-Király 
Oláh Imre főgimnáziumi tanár Szent-Királyon, Nagy András István földjén ásatott „s szintén 

több érdekes régiségekre bukkant." (SzH 1893. okt. 27. 3.) 

31. Hódmezővásárhely-Vereshalom 
Szeremlei Sámuel jelentéséből: a Vereshalmon Nagy Péter szívességéből volt ásatás. Részletes 

leírás a városi monográfiában lesz. (SzN 1893. dec. 19. 3.) 

32. Horgos (Csongrád vm.) (ma Horgos, Jugoszlávia) 
A horgosi uradalomnak több pontján régészeti lelőhelyekre bukkantak Vedres bérlő, Ormódi 

Béla uradalmi ispán és Burg Dénes birtokos. E lap szerkesztője „aki szintén a nagyszerű Rómer 
Flóris tanítványa volt", értesítette Reizner Jánost és együtt kirándultak Horgosra. A kirándulást 
meg fogják ismételni. (SzH 1890. ápr. 4. 6.) 

33. Horgos 
Horgoson Reök Iván birtokán a késő népvándorlás korából származó lelet került felszínre 

földmunkák közben. Legérdekesebb tárgy egy hegyes, széles peremű vassisak és egy háromszorosan 
összehajlított egyenes vaskard. Ezenkívül „karperecek, vas tőrök és korongok, agyagedények, melyet 
a lovával eltemetett halott mellett találtak." A leletet Reök Iván kir. főmérnök, a tulajdonos őrzi, 
de fel fogja küldeni a Nemzeti Múzeumnak. Dr. Tergina Gyula kir. tanfelügyelő kimegy a helyszínre. 
(SzH 1894. jan. 10. 3.) A ásatás eredménye több nyakék, nyaklánc és fülönfüggő. Eddig 22 sírt ástak 
fel. (SzH 1894. jan. 16. 4.) 

34. Horgos-Királyhalom, Kamarási erdő (ma Horgos, Jugoszlávia) 
A kamarási erdő mellett, Lieb József MÁV főkalauz telkén földmunkák közben egy hatalmas 

edényt találtak és két darabját egy hasonló másijcnak. A kb. 1300-ból származó edényt a városi 
múzeumba szállították. (SzH 1900. nov. 22. 6.) A királyhalmi Lieb-féle villánál talált urnát Reizner 
kiállította a múzeum kincsei között (SzH 1901. febr. 23. 4.) 

35. Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) (ma Bács-Kiskun m.) 
Posta dr. Kecskeméten egy népvándorláskori temetőt tárt fel. A csontvázak arccal délre, egy

mástól öt lépésnyi távolságban voltak, bal kezüknél vasdárda, jobb kezüknél vasnyíl, a derék bal 
oldalán tőr. Mindenféle bronz tárgyat is találtak. Egy kislány vázán tojásdad szemekből és sötét
barna üvegből álló gyöngysor volt. Minden gyöngyszem középen ezüst foncsorral van körülvéve. 
A szentlőrinci ásatások alkalmával megtalálták a Bajától Debrecenig húzódó nagy sánc nyomait. 
Több olyan halántékgyűrűt találtak a sírokban, melyek a IX—XI. századi magyar sírokban találha
tók. Egy női váz fogai közül Béla Dux feliratú ezüst pénzecskét vettek ki, ami az 1048—1066-ig 
terjedő időkből való. (SzH 1894. szept. 26. 4.) 
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36. Kecskemét 
Kecskeméten egy épülő ház telkén kőművesek két korsó ezüstpénzt találtak kb. másfél m 

mélyen. A rendőrségnek beadták az 1526. és 1880. között vert magyar pénzeket, amelyek a kecske
méti múzeumba fognak kerülni. (SzH 1902. nov. 22. 5.) 

37. Kiskunmajsa-Kömpöc (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) (ma Bács-Kiskun m.) 
Kömpöc pusztán árokásás közben egy sírra akadtak a munkások „a melyben egy teljesen föl

fegyverzett magyar leventének csontvázát találták meg lovával együtt." A magányos sírt, amely 
mellett nincs másik, az uradalmi tisztség őrzi. (SzH 1887. aug. 28. 4.) A szegedi határ melletti köm-
pöci pusztán talált ősmagyar sírban fegyverek, egy lovas vitéz páncélborította csontváza volt. (SzH 
1887. nov. 3. 5.) A kömpöci pusztán a tegnapi határjárás alkalmával egyik domb tetején lévő kiapadt 
kúthoz hasonló mélyedés fenekén emberi csontvázat és „egy régi bögrét" leltek. A csontváz fejjel 
keletnek feküdt. (SzH 1891. okt. 16. 3.) A kömpöci pusztán a pásztorok egy honfoglaláskori csont
vázat találtak, fejjel keletnek. „A koponya alatt egy őskori kőedény fekszik." Rainer főkapitány ér
tesítette Reizner Jánost, aki ki fog menni a helyszínre. (SzN 1891. okt. 16. 1—2.) Reizner Kömpöcre 
megy, hogy Büchbauer, a puszta bérlője engedélyezze az ásatást. (SzN 1891. okt. 17. 4.) 

38. Kula (Bács-Bodrog vm.) (ma Kula, Jugoszlávia) 
A Bács megyei Kula közelében egy nagy cserépfazekat találtak, ami tele volt régi ezüsttel. 

A Telecska hegy alján lelt ezüstöket a hatóság fölküldi a múzeumnak. (SzN 1891. dec. 22. 4.) 

39. Majdan (Torontál vm.) (ma Majdan, Jugoszlávia) 
A napokban Majdánon odavaló asszonyok sárga agyag ásása közben egy edény régi pénzt ta

láltak. Több száz vegyesházkorabeli ezüst dénár között egy Mátyás korabeli és egy Zsigmond idejé
ből való Szent-László aranyat találtak. (SzH 1904. jún. 11. 5.) 

40. Makó, artézi kút (Csanád vm.) (ma Csongrád m.) 
A kút fúrása 300 méter mélyen tart, de jó vízre nem akadtak. Találtak viszont állati, leginkább 

madárcsontot, tölgyfa darabokat és az ősember házi eszközeit, megkövült alakban. (SzH 1892. 
jún. 4. 5.) 

41. Martonos (Bács-Bodrog vm.) (ma Martonos, Jugoszlávia) 
A m. kir. kincstár jogügyi igazgatósága fölkérte a szegedi hatóságot, hogy vizsgáljon ki egy 

kincsleletre vonatkozó hírt. Tudomásukra jutott, „hogy egy Mózes Antal nevű martonosi lakos, 
aki Szegedre a hetivásárokra dereglyével bejár s a hídfőnél szokott kikötni, egy régi nagyobb arany
pénzt hordozott a szegedi ékszer üzletekbe, az arany értékének megállapítása végett [...] dicsekedett 
hogy 1500 darab olyan aranypénzt talált, mint aminőt fölmutatott, Weisz Károly martonosi lakos 
földjén". A polgármesteri hivatal keresi az illetőt. (SzN 1889. jún. 16. 5.) 

42. Mártély (Csongrád vm.) 
A Körös—Tisza—Maros Ármentesítő Társulat védtöltéseinek javításakor a mindszent— 

apátfalvi szakaszon, a Szekfű csárdai részen, a munkások pogánykori magyar temetőre bukkantak. 
Bronz és aranyékszereket, agyagedényeket, lovas csontvázakat találtak. A társulat szakigazgatója 
a leleteket a Nemzeti Múzeumnak elküldte. A múzeum ásatást tervez a területen. (SzN 1891. okt. 
24. 4—5.) A mártélyi pusztán talált népvándorláskori temetőt a Nemzeti Múzeum megbízásából 
Farkas Sándor szentesi régész kutatja. Farkas a héten kezdte a munkát és eddig 10 sírt tárt föl. A sí
rok két sorban egymástól tíz méter távolságra fekszenek, az egyik sorban a gazdagok, a másikban a 
szegények temetkeztek a mellékletek alapján. A csontvázak között egyaránt volt férfi és női váz is. 
Mind hanyatt fekve, fejjel nyugat felé, csak egy feküdt egész oldalt, némelyik lábánál kutyacsont 
volt. Egyik sírban sólyom csontvázt találtak. A leletek közül kiemelkedik a két egyenes kard, az 
egyik gazdagon aranyozott markolatú, ezenkívül zabiákat és kengyelvasakat is találtak, az egyik férfi 
sírban egy pár súlyos arany függőt, a női sírokban pedig gyöngy és csiszolt kőékszereket. Több 
bronz és vas tárgy, pár cserép bögre és egy csont síp egészíti ki a leletek sorát. Farkas szerint a temető 
hun, i. sz. IV—V. századból való. Az ásatásokat Farkas befejezte. (SzH 1891. okt. 31. 4.) A Körös— 
Tisza—Maros Ármentesítő Társulat töltései mellett a mártélyi szakaszon a munkások két régi sírra 
bukkantak. A Nemzeti Múzeum igazgatósága 60 frt jutalmat küldött a leletekért. (SzN 1891. okt. 
31. 2.) A Szekfű csárdánál Farkas Sándor hun temetőt ásott. A munkákat Reizner János a Somogyi
könyvtár igazgatója, Tergina Gyula tanfelügyelő, Szeremlei Sámuel hódmezővásárhelyi lelkész és 
több tanár fogja meglátogatni. (SzN 1891. nov. 10. 4.) Szilágyi László társulati mérnök és Farkas 
Sándor a múlt héten újabb két sírt tárt föl Mártélyon. A csontvázak tájolása ellentétes volt az eddi-
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giekkel. Ezekben a sírokban is kardokat, csatokat, karpereceket, gyűrűket találtak, némelyik nemes-
kővel volt kirakva. A tárgyakat a Nemzeti Múzeumba küldték. (SzH 1891. nov. 14. 4.) Farkas Sán
dor az Országos Régészeti Társulat tagja Pülszky Ferencnek, a múzeum igazgatójának megbízásából 
engedélyt kért Fekete Mártontól, a Körös—Tisza—Maros Ármentesítő Társulat igazgatójától, hogy 
a társulat töltésein ásathasson, ahol pogány-magyar kori leleteket remél az eddigi kutatások alapján. 
(SzN 1892. máj. 13. 4.) Tergina Gyula megyei tanfelügyelő a Nemzeti Múzeum megbízásából a 
napokban Mártélyon ásatott, talált egy kőbaltát, négy bronz függőt és egy karéknek használt gyöngy
fűzért. (SzH 1892. aug. 16. 1—2.) Szilágyi László mérnök a mártelyi Tisza melléken az ún. Csanyi 
parton ásatott. Egy előkelő hun harcos sírját tárta föl. A csontváz jobb kezénél egy egyenes kard és 
egy tőr volt, a kardszíjhoz egy bronz csat és bronzveretek tartoztak. A sírban még egy pár sértetlen 
nagy arany függőt lelt. A tárgyak a vásárhelyi gimnázium régiségtárába kerülnek. (SzH 1898. júl 
15. 4.) 

43. Mezőhegyes (Csanád vm.) (ma Békés m.) 
A szegedi kir. ügyészséghez nagy értékű régiségek érkeztek, a battonyai kir. járásbíróságtól. 

Mezőhegyesen Rigó József gazdálkodó a kertben ásott, amikor a nagy mennyiségű régi ezüstpénzre: 
húszasokra, tallérokra és egyéb régiségekre rábukkant. Beszolgáltatta a kir. járásbíróságnak. (SZN 
1900. márc. 27. 8.) 

44. Mindszent (Csongrád vm.) 
Mindszent község mellett, a mindszent—apátfalvi Ármentesítő Társulat töltésein földmunka 

során nagy mennyiségű aranypénzt találtak a munkások. A leletet eltitkolták, de egyikük a vásár
helyi járásbíróságon feljelentést tett. A bíróság lefoglalta a pénzeket, felküldte a minisztériumhoz, 
amely a lelet egy részét átengedte a Nemzeti Múzeumnak. A 240 forinton értékesített részből a Palla-
vicini őrgrófot illető hányadot, 70 forintot az őrgrófnak adta, aki az összeget a mindszenti szegények
nek adományozta. (SzN 1882. jún. 15. 3.) 

45. Mindszent, Felső-Korhány 
A múlt héten Nagy Géza, a Nemzeti Múzeum őre folytatta Farkas Sándor munkáját Mind

szenten, a Felső-Korhányon, ahol a pogány magyarkori földvár hun temetőjét kutatja. Feltárt egy 
lovas sírt, egy női sírban pedig gyöngyöket és edényeket talált. „Farkas Sándor szerint Szer városa 
az első országgyűlés helye a Hármas Tisza partjánál, a mindszenti csúccsal átellenben feküdt." 
(SzN 1895. nov. 7. 3.) 

46. Mindszent-Telek 
A mindszenti gőzhajóállomásnál az ún. Telek magasparton, ami Pallavicini Sándor őrgróf tu

lajdona, Fodor Ferenc bérlő szántás közben egy régi harangot talált. „A harang egy lapos terméskőre 
volt borítva s alatta megtalálták az ütőt, továbbá találtak egy kétágú akasztó-vasat, egy karikát s 
cöveket, a melyeket a rozsda nagyon megviselt." A harang magassága 472 mm, súlya 43 1/2 kg. 
Nincs rajta írás vagy jegy. Ezen a helyen korábban is több alkalommal kerültek elő cserépedény 
darabok, csontok, háló nehezékek. A leletek további intézkedésig az uradalmi mérnöknél vannak. 
(SzH 1884. márc. 30. 3.) 

47. Nagykőrös-földvár (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) (ma Pest m.) 
Kada Elek és Nagy Géza múzeumi őr befejezte a körösi földvár ásatását. A 20—30 m széles árok

kal övezett vártól 100 ölnyire temetőt találtak, „hol a holttestek mellett érdekes régiségekre akadtak: 
hamuval telt urnákat, bronz karpereceket, melltűket, tőralakú kardokat stb.". A város munkásokat 
biztosított a munkákhoz, a felügyeletet főgimnázium tanulók látták el. A leletek az ev. ref. főgimná
ziumba kerülnek. (SzH 1895. nov. 7. 4.) 

48. Nagyszentmiklós (Torontál vm.) (ma Sannicolaul mare, Románia) 
A felső-torontáli ármentesítő társulat a Nagyszentmiklóssal határos parton földmunkákat 

végeztet s közben „egy valóságos temető helyre bukkantak, mely inkább óriási kripta". A munkát 
szakértők érkezéséig szüneteltetik. (SzH 1897. máj. 4.4.) Egy tudománykedvelő társaság ásatásokat 
végez több helyen Torontál és Csanád megyében. A kutatások központja Nagyszentmiklós község, 
„ahol az ötvenes években Attila kincsét fölfedezték", „tisztán magyar pogány kori temetkező hely; 
távolabb kor szerint váltakoznak a temetők, kezdve a kelták korától a mohácsi vészig". A leleteket 
beküldték a Nemzeti Múzeumba. (SzH 1903. jún. 11. 6.) Nagyszentmiklós határában, ahol Buócz 
főszolgabíró Attila kincsét kiásatta, két pásztorfiú újabb kincsleletet talált. A mezőn egy rozsdás ka
rikát láttak a földben, amely egy erős sodronyra volt erősítve. Egy 9-10 kilós fémtömböt ástak ki, 
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amelynek szép sárga fénye volt. Egy kocsin arra járó keglevicházi sváb gazdának megmutatták a le
letet, aki magával vitte. A hatóság nem tett semmit, hogy a hír valódiságát igazolja. (SzN 1904. 
jan. 10. 6.) 

49. Nyiret (Szolnok-Doboka vm.) (ma Nires, Románia) 
Pásztorgyerekek a „Drakuj" dana mellett több száz darab római pénzt találtak. Emlékfeliratos 

római urnákban voltak elhelyezve a Justinianus korabeli pénzek. Ugyanakkor leltek egy megköve
sedett bocskort is, mely állítólag a rajta olvasható írásjelekből Trajan császár hadvezéréé volt. 
(SzH 1893. márc. 2. 4.) 

50. Óbéba (Torontál vm.) (ma Beba Veche, Románia) 
Reizner múzeumigazgató és Török Aurél antropológus Óbéba határában ásatott három napig 

azon a helyen, ahol a nyáron sikerrel jártak. Abban a 14 sírban, amit feltártak, arany és bronz éksze
rek, kerámiák, csontból, vadkanagyarból és borostyánból készült ruhadíszek vannak. A leletek a vá
rosi múzeumba, a csontvázak az Antropológiai Intézetbe kerülnek. (SzH 1903. szept. 18. 6.) 

51. Oroszlámos (Torontál vm.) (ma Banatsko Arandelevo, Jugoszlávia) 
Oroszlámoson a vasúttársaság újra földmunkát végeztet. Tavaly az ottani halmoknál egy lovas 

sírt találtak, melyben ezüst ékszerek voltak. Most olyan sírra bukkantak, amelyben az emberi csont
váz mellett ló és kutya csontok vannak. Két ezüst karikát a szakaszvezetőség megmentett és értesítette 
a hatóságot. Reizner János könyvtárigazgatót megbízták a régészeti feltárásokkal. (SzN 1898. okt. 
8. 3.) Az oroszlámosi vasútállomás mellett fekvő területről földet hordat a szegedi üzletvezetőség. 
Csontvázakat és különböző tárgyakat találtak. A szegedi tanács megbízásából Lázár Béla könyv
táros a helyszínen járt és a városi múzeumba két ezüst hajgyűrűt, zablát, kengyelvasat hozott be, 
amelyek a honfoglalás előtti időszakból valók, avarok vagy hunok. A sírokban a csontvázakat 
mind ülőhelyzetben találták. Az ásatást folytatják. (SzH 1898. okt. 9. 6.) A tanács a költségekre 100 
forintot utalt ki. (SzH 1898. okt. 11. 3.) Lázár Béla négy, ülőhelyzetben lévő sírt tárt föl. A csont
vázak mellett apró tárgyakat lelt: hajgyűrűket, egy szem gyöngyöt, átlyukasztott disznóagyar 
amulettet, apró ezüst gombokat két szélükön füllel, közepükön kör dísszel. Az ásatást befejezte, mert 
„nagyobb szabású leletre így nincs kilátás". A leletekkel együtt a csontvázak is a szegedi múzeumba 
kerültek, egyet Budapestre, az Antropológiai Intézetbe küldenek korhatározásra. (SzH 1898. okt. 
15. 2). Török Aurél antropológus Reizner Jánossal Oroszlámosra utazott ásatási céllal. (SzN 1903. 
júl. 19. 8.) Török Aurél befejezte az ásatást: ,,a kutatók buzgalmát számos érdekes lelet koro
názta." (SzN 1903. júl. 19. 8.) 

52. Öcsöd (Békés vm.) (ma Szolnok m.) 
Öcsödön, a Körös parton, dr. Baky Endre orvos szőlőjében földforgatás közben különféle tár

gyakat, edényeket leltek. Később a Csallány Gábor vezette ásatás két telepet és több mint száz 
tárgyat tárt fel. Ezek néhány kivétellel, összesen 98 db neolit tárgy, a szentesi múzeumba kerültek. 
Egy embert ábrázoló kis edény közülük a legérdekesebb. (SzH 1901. febr. 2. 7.) 

53. Rabé (Torontál vm.) (ma Rabe, Jugoszlávia) 
A Torontál megyei Rabé faluban régiségekre bukkantak. Jelentették a Nemzeti Múzeumnak, 

ahonnan Reizner Jánost kérték föl helyszíni szemlére. (SzH 1890. okt. 21. 4.) Reizner Rabén kétszer 
is ásatott és mindkét esetben „becses prehisztorikus tárgyakra bukkant. Ezek a leletek, kőbalták, 
barbár agyagedények és a bogárhalmi híres leletekhez hasonló függők és pitykék most a szegedi 
múzeum tulajdonát képezik." (SzH 1891. okt. 18. 6.) 

54. Sándorfalva-Hatrongyosi magaslat (Csongrád vm.) 
Az új község, Sándorfalva háztelkeinek felosztásakor egy bizottság az új, biztonságosabb árvíz

védelmi vonal helyét szemlézte. Reizner János főjegyző, a bizottság tagja több őskori leletből arra 
következtet, hogy a hatrongyosi magaslaton egy őskori telep van. (SzH 1879. máj. 27. 3.) A sövény
házi vonalon, a gátépítési munkák során: „több ponton, de különösen a „Hatrongyos" nevű dombo
kon számos régiséget vetett föl a kubikosok műszere." A helyszínen a mérnökök őrzik a tárgyakat: 
különféle edényeket, urnákat, fegyver darabokat, sarkantyúkat, kézimalom-köveket és koponyákat. 
A leletek között van egy oszlopfő és néhány római császárkori pénz. Reizner főjegyző „szakavatott 
archeológusunk" meg fogja vizsgálni a tárgyakat. (SzH 1880. márc. 25. 3.) 

55. Sándorfalva-Hatrongyos (Csongrád vm.) 
Tószögi András a sándorfalvi Hatrongyoson szántás közben egy cserépedényben apró ezüst

pénzeket talált. Az egész leletet néhány kivételével, amit a kanászgyerekek elcsentek, az edény 
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töredékeivel együtt a szegedi múzeumnak eladta. Összesen 234 db pénz volt, I Lajos (1342—1382) 
vereté 49 db, III. Béla (1173—1196) 141 db, apró szerb és bosnyák érmek 52 db. Sok eddig hiányzott 
a gyűjteményből, pl. Kotromanovics István boszniai fejedelem, Nagy Lajos ispánjának garasai. 
(SzN 1897. nov. 26. 6.) 

56. Sövényháza, Hantháza-Testhalom (Csongrád vm.) (ma Ópusztaszer) 
Pallavicini Sándor őrgróf engedélyével Török Aurél Pusztaszeren ásatott. Először a Hantháza 

melletti Testhalmon, „de eredmény nélkül, mert a köralakú, mintegy 10 méter átmérőjű sírhelyek 
valószínűleg már igen régen kifosztattak". Egy sírban egy törött koponya darabot találtak. (SzH 
1885. jún. 28. 3.) 

57. Sövényháza-Kó'törés (Csongrád vm.) (ma Dóc) 
Szluha Imre uradalmi ispán tudatta, hogy Kőtörésen, ahonnan avar kori tárgyakat már őriz a 

múzeum, újra bronz- és agyagleleteket talált. (SzN 1904. márc. 15. 4.) A Percsora melletti Kőtörésen 
szőlőtelepítéskor a következő tárgyak kerültek felszínre: tíz edény, vas hadicsákány, sarkantyú és 
egy díszcsat, aminek ,,a szege és járója bronzból való, maga a csat finom munkával borostyángyantá
ból van kifaragva". (SzH 1904. jún. 11.5.) A kőtörési leleteket Szluha uradalmi ispán beküldte a mú
zeumnak. „A lelet maga vaskori s egy Árpád-kori jellegzetes sarkantyú után ítélve, a X—XI. század
ból való. Az ugyanezen helyről tavaly előkerült lelet anyaga bronz, leginkább szíjjvég-díszítések." 
(SzN 1904. aug. 18. 2—3.) 

58. Sövényháza-Monostor (Csongrád vm.) (ma Ópusztaszer) 
Göndöcs Benedek szermonostori apát és országgyűlési képviselő Pusztaszer jelentőségéről ír. 

„A puszta területén az úgynevezett Tóhajlati részen még láthatók az ősi apátság és szentegyház 
romjai." A környékről sok régészeti lelet került elő, melynek egy része Tisza Lajos királybiztoshoz, 
másik része az ott lakó Haraszthy Jákó ferencesrendihez jutott. Pallavicini őrgróf beleegyezett az 
ásatásba. (SzN 1882. ápr. 30. 4.) Megkezdték az apátság föltárását Rómer Flóris vezetésével. Rómer 
szerint a meglévő romfal nem a templom homlokzata, hanem egyik oldalfala. Ennek alapján jelölte 
ki az ásatás irányát. Már az első árokkal megtalálta a főhajó bal oldali oszlopsorát. „Ezt követte a 
második sor kiásása s végre a második mellékhajó oldalfalának kiszabadítása." A glagováci (orodi) 
prépostság keresztalakú templomához hasonlíthatott a bazilika. A főhajó hossza 25 m, szélessége 
8 m, az oldalhajók hossza 18 m, szélessége 4 m. A szentély és a torony alapozását még nem találták 
meg. „A templom főoltára keletnek fekszik; a zárda, melynek alapfalai eddig még csak részben ke
rültek elő, úgy látszik a templomtól délre és keletre feküdt." Sok embercsontot találtak. A költsége
ket Göndöcs és Pallavicini őrgróf fedezte. (SzH 1882. máj. 4. 3.) Török Aurél hétfőn Reizner János
sal Pusztaszeren folytatta a kutatást. Stadel ispán segítségével a templom romjai között egy feldúlt 
sírt bontott ki. Lelet : mindössze egy „rozsdaette gyűrű" volt, pecsétlapján az Árpád-kori érmekhez 
hasonló vésettél, amit Török magával vitt. (SzN 1885. márc. 25. 2. )Török egy XII—XIV. századi 
ezüst pecsétgyűrűre akadt. (SzH 1885. márc. 31. 2.) Néhány ép csontvázat sikerült összeszedni az 
ásatás alkalmával. (SzH 1885. jún. 28. 3.) 

59. Sövényháza-Szaporhegy (Csongrád vm.) (ma Sándorfalva) 
Dr. Török Aurél antropológus Kállay főispán és mások kíséretében kirándult Sövényházára 

az ún. szaporhegyi parthoz, amely emberi csontmaradványokkal van tele. „A hatóság gondoskodá
sából már eleve számos kémlelőárkot ástak", de ép csontvázra nem akadtak. Török két hiányos 
vázat vitt magával. (SzH 1885. márc. 24. 2.) A népes kíséretben Szluha főkapitány, Reizner János, 
Nagy Sándor szerkesztő is ott volt. (SzN 1885. márc. 24. 1-2.) 

60. Szabadka, Barátok tere (Bács-Bodrog vm.) (ma Subotica, Jugoszlávia) 
Kútfúrás közben Szabadkán, a Barátok terén másfél m mélyről egy 1586-os aranypénzt hozott 

föl a fúró. Átadták a helybeli múzeum és könyvtár egyletnek. (SzH 1903. máj. 8. 4.) 

61. Szeged (Csongrád vm.) 
A Szent János szobor eltávolításakor, az ásás alkalmával a szobor talapzatánál egy poharat 

találtak régi ezüst és rézpénzekkel. A rézpénzek néhány kivételével a múlt századból valók, az ezüstök 
a jelen század elejéről. Mária Terézia idejéből való ú. n. polturákból 3 db van, kettő kisebb és egy 
nagyobb. A polturák egyik felén a magyar korona, a másikon a királyné képe latin körírással. 
Az ezüstpénzeknek csekély az értékük. A pénzek közül 1 db 17 pengő krajcáros, 3 db 6 pengő kraj
cáros, 2 db 3 pengő krajcáros. „Az értékes régi pénzeket a gyűjtemények közé teszik." (SzN 1882. 
jan. 22. 2.) 
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62. Szeged 
A felsővárosi Dugonics utca és Kossuth Lajos utca sarkán állt a múlt század közepe tája óta egy 

Szt. János szobor. A boltozatos üregben vas ernyőzet védte, nemrég ki is festették. A ház a kincstár 
tulajdona, most sóhivatali tisztek lakása. Tegnap délután labdázó gyerekek leverték és összetört a 
homokkőből faragott, az idő által megviselt szobor. (SzN 1897. ápr. 21. 5.) A tavasszal összetört 
Nepomuki Szt. János szobor helyén új, díszesebb, aranyozott szobrot emeltek a hívők adományaiból. 
(SzN 1897. aug. 5. 5.) 

63. Szeged határa, Majdan (Torontál vm.) (ma Majdan, Jugoszlávia) 
„Ősrégi csengők. A napokban egy szegény földműves ember két arany csengőt hozott be 

Reizner János könyvtár igazgatóhoz", amit Szeged határában talált27. Reizner szerint kora népván
dorláskoriak, a III. és V. század közötti időből valók. Reizner kérésére a tanács 488 forintot utalt 
ki ásatásra és régiségek vételére. (SzN 1895. jún. 15. 4.) 

64. Szeged-Alsóváros, Kettős utca 
Alsóvároson csatornázás közben a munkások egy cserépfazékra bukkantak, „nagy mennyiségű 

régi aranypénzt találtak benne." Egymás közt elosztották, de Szekula József alsóvárosi rendőrbiztos 
a cserépedény egy darabját és a régi pénzek egy részét elvette tőlük és a kapitányi hivatalba vitte. 
A pénzek többnyire II. László és II. Lajos magyar királyok idejéből származnak. Politzer Sándor ék
szerész is vásárolt a munkásoktól, de később ő is beszolgáltatta a kapitányi hivatalnak. (SzH 1881. 
júl. 30. 2.) Ezüstpénzzel teli cserépedényt találtak (SzN 1881. júl. 30. 3.) Az ékszerész a pénzeket 
nem a munkásoktól, hanem két bejegyzett cégű kereskedőtől vásárolta. (SzH 1881. júl. 31. 2.) 
Az ékszerész saját maga juttatta a kapitányi hivatalba a pénzeket28. (SzN 1881. júl. 31. 3-4.) 

65. Szeged, Berlini körút 
A Berlini körút 7. sz. ház kerítésépítése közben emberi és állati csontvázakat találtak. Ahol a 

ház áll, régen temető volt. Olyan koponyákat is találtak, amelyeken „látszik az évszázadok előtt 
beléjük lőtt nyíl helye [...] Kár, hogy a csontvázak egy részét spódiumgyárba szállíttatta a praktikus 
házigazda, mását pedig elásatta." (SzH 1892. márc. 27. 4.) 

66. Szeged-Felsőnyomás 
Két napja a vásárhelyi sugárút végén lévő területen, az új puskaporos torony mellett Reizner 

János vezetése alatt két munkás dolgozik. A terület egyes helyein, miután a talajt kb. 30 cm mélyen a 
nagy körtöltéshez kikubikolták, forgatott földrétegre akadtak. Földúlt sírokat találtak, mivel a te
rületen korábban kerti- vagy szőlőművelés folyt. Egy érintetlen sírból egy fibula és egy félig égetett 
áldozó-csésze került elő. A fölásott többi sírból mindössze egy cserép ivópohár került ki, ugyan
csak népvándorláskori. Találtak még két tűzhelyet konyhaedény maradványokkal. „Különösen a 
cserepek bütykös díszítése viseli magán a barbár korszak nyomait." Kállay főispán is kikocsizott a 
helyszínre. Reizner a három tárgyat a városi régiségtárban helyezi el. (SzH 1885. ápr. 22. 2.) Felső
nyomáson, azon a helyen, ahol a katonai puskaporos torony áll, őskori sírokra és tűzhelyekre buk
kantak, miközben a torony udvarát feltöltötték. Értesítették a főkapitányt, aki Reizner Jánossal a 
helyszínre ment. Reizner 10 sírt tárt föl és többek közt egy női vázon egy szép fibulát talált. (SzN 
1885. ápr. 21. 3.) Előző nap 10, ma 15 sírt bontott ki, „de az eredmény nem felelt meg a várakozás
nak". (SzN 1885. ápr. 22. 3.) 

67. Szeged, Földi utca 
Tegnap a Földi utca 9. sz. alatti Rieger takarékpénztári hivatalnok telkén, házépítő munkások 

két csontvázat ástak ki, kb. 1 m mélyen. Az egyik női, a másik gyerek váz volt, melléklet nélküliek. 
(SzH 1893. máj. 11. 6.) 

27 Az újságíró félreértette a szót. Nem csöngőt, hanem két arany csüngőt hoztak a múzeumba. 
A háromszög ül. gúla alakú arany fülbevalókat egy arany halánték gyűrűvel együtt találták Maj dá
non, az új temetőben sírásás alkalmával jún. 5-én. V. ö. Irattár 15/1895 Reizner jelentése a tanácshoz, 
21/1895, 24/1895, 28/1895 Reizner-Hampel levélváltás. Bár Majdan sosem volt Szeged határa, 
Reizher szándékosan hallgatta el a valódi lelőhelyet, mert leletmentést tervezett a területen. 

28 A pénzek részletes listája Irattár 43/885. 59-65. sorszám alatt. Összesen 891 db ezüstpénzt 
vett át Reizner a főkapitánytól. 
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68. Szeged, Hétválasztó szálló 
A napokban az Aranysas vendéglő udvarának hátsó részét kertté akarták alakítani, ezért föl

ásták a földet. Pár lábnyi mélységben a napszámosok emberi csontvázra akadtak. A csontok régiek, 
törékenyek. ,,A rendőrségnél a lelet nincs bejelentve." (SzH 1887. ápr. 11. 5.) Helyesbítés: nem az 
Aranysas, hanem a Hétválasztó udvarán találták a csontvázat. (SzH 1887. ápr. 14. 5.) 

69. Szeged, Kendergyár 
Az újszegedi kendergyár mellett karácsony előtti napon cölöpnek való üreget ástak és „egy 

húsz kr-os nagyságú aranypénz került a napvilágra". A pénz II. Ferdinánd idejéből való, egyik felén a 
király alökja, a másikon az 1633-as évszám. A kendergyári fölügyelő megvette a munkásoktól és a 
Somogyi-könyvtár múzeumának ajándékozta. (SzH 1888. dec. 28. 4.) Az újszegedi kenderkikészítő 
telep területén ásás alkalmával találtak egy négy krajcár nagyságú aranypénzt, II. Ferdinánd korit, 
1630-as dátum van rajta. A pénzt a gyár igazgatója, Hipp Dezső a Somogyi-könyvtárnak adta.29 

(SzN 1888. dec. 28. 3.) 

70. Szeged, közúti híd 
Az újszegedi rózsaliget földmunkálatai során mintegy ötven emberi csontvázat leltek. Meg

állapították, hogy legalább negyven évvel korábban elhalt férfiak maradványai. (SzN 1891. márc. 
17. 5.) Az újszegedi oldalon, az ártérben, csaknem a közúti híd alatt néhány emberi csontváz részeire 
leltek. Az újszegedi rózsáskert feltöltéséhez innen hordják a földet. (SzH 1891, márc. 18. 4.) A cson
tok a közúti híd újszegedi végétől északra, kb. húsz lépésnyire kerültek elő, nagyon valószínű, hogy 
a lőporraktár robbanás áldozatait rejtette ott a föld. (SzN 1891. márc. 18. 4, 19. 3, 20.4, 23.2.) 
Az a hír, hogy az újszegedi rózsáskertben 50 emberi csontvázra akadtak, nem igaz, mivel a helyet 
nem ássák, hanem töltik a Tisza árteréből hordott földdel. Ott találták azt a néhány emberi csontot, 
amit „a rendőrség egy gyermek-hullára való koporsóba eltemettetett". (SzH 1891. márc. 23. 1-2.) 

71. Szeged, Móra iskola 
A Móra iskola alapozásánál rájöttek, hogy a kiásott föld alkalmatlan az udvar feltöltésére, 

mert kiállhatatlanul rossz szagot terjeszt. „A föld rothadó hullákkal és porladozó csontokkal van 
tele, minthogy évtizedek előtt e helyen temető volt." (SzN 1892. júl. 24. 4.) 

72. Szeged-Öthalom 
„...az alföldi vasút-töltés betöméséhöz az öthalom földjét hordják hajókon." A munkások sok 

emberi csontot „több darab régi ékszert, hüvelyk vastagságú kőedényeket, kardot, sat. találtak [...] 
Ugyancsak az Öthalom belsejében találtak egy meglehetős nagyságú, kiégett oldallal bíró vermet, 
a mely tele volt kölessel." A leleteket össze kellene gyűjteni és megőrizni a város számára. (SzH 
1879. máj. 18. 3.) Leletek között ezüstpénzek, cserépedények, réz karperecek, sok késpenge, női 
nyakékszerek vannak. A Nemzeti Múzeumból egy szakértőt küldtek az ásatásra. (SzN 1879. máj. 
20. 3.) A „Tolna" gőzhajón elszállították a leleteket a fővárosba. „Jankovich kormánybiztos intéz
kedése folytán azonban egy láda, különböző régiségi tárgyakkal, a szegedi főgimnázium múzeumának 
engedtetett át." (SzH 1879. máj. 20. 2.) Elismeréssel említi Jankovich kormánybiztost, a leletek meg
mentésében játszott szerepéért. (SzH 1879. máj. 23. 3.) Az öthalmi leletek megérkeztek a Nemzeti 
Múzeumba. Varázséji Gusztáv, a NM hivatalnoka a több mint száz sírból saját jelenlétében 34-et 
tárt fel, prehistorikus, római kori és honfoglalás kori sírokat. Egy Ducas Mihály korából való arany
érmet is találtak. (SzN 1879. jún. 29. 4.) A leletek utolsó részletét, 14 csontvázat, néhány durva cse
répedény töredéket, egy felismerhető bélyeg nélkül téglát és 3 szarvasagancsot elküldtek a Nemzeti 
Múzeumba. (SzN 1879. júl. 23. 3.) A Nemzeti Múzeumban kiderült, hogy a „talált érez darabok" 
jó ezüstből valók, ezért a múzeum ezüsttárába helyezték el a tárgyakat. (SzN 1879. aug. 3. 3.) Va
rázséji Gusztáv: A szeged-öthalmi őstelep és temető. Az Arch. Ért.-ben megjelenő cikket közli. 
Varázséji Gusztáv május 10.-jún. 24 között volt a helyszínen. Érkezése előtt kb. 40 sírt bontot
tak ki, utána mintegy 60-at, melyek közül 42-t vizsgált meg és írt le. (SzN 1881. jan. 28. 1-2., uo. 
jan. 29. 2-3., uo. jan. 30.2.) 

73. Szeged-Rókus 
A rókusi temető melletti akol telepen egy 1618-ban, Lipót uralma alatt vert aranypénzt találtak. 

Egy disznó túrta ki a földből. Herman Ottó volt országgyűlési képviselőnek adták a talált pénzt. 
(SzN 1881. jún. 10. 3.) 

Irattár 261/889. Hipp Dezső gyártulajdonosnak köszönet 1 db magyar aranyért. 
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74. Szeged, Szabadkai sugárút. 
A Szabadkai sugárút 16. sz. Bodvai-féle telken kőművesek 2-3 m mélyen több emberi csont

vázat találtak. A telek különféle pontjairól kerültek elő. A csontokat ládákba téve kiszállították a 
temetőbe. (SzH 1895. júl. 4. 4.) 

75. Szeged-Szillér 
A Szillér oldalon, a Czibula-féle ház tájékán egy régi, kőből épített sírt fedeztek fel a víz lecsa-

polási munkák alkalmával. Szegednek ez az egyik legmélyebb pontja, ezért meglepő a felfedezés. 
(SzH 1879. aug. 5. 3.) 

76. Szeged-Székhát 
Székháton nem volt az ásatásnak eredménye, de Vetró Sándor birtokos az általa talált bronz

leleteket a múzeumnak adományozta. (SzN 1904. aug. 18. 2-3.) 

77. Szeged, Templom tér 
A Templom téren a Szent Háromság szobron munkálkodnak, és ott, ahol korábban a Szűz 

Mária szobor állt, közvetlenül alatta két sírt találtak. A koponyák, kar- és lábcsontok maradtak 
meg. A rendőrség segítségével a temetőben újra eltemették a csontokat. (SzN 1896. júl. 23. 2.) 

78. Szeged-Téglagyár 
Három polgári iskolai fiú a téglagyár telep tavánál, az egyik gödör partján csontokat talált-

Jelentették a rendőrségnek. Bende tb. alkapitány két tűzoltóval kiment a helyszínre, ahol emberi' 
gyerek koponyákat és állati maradványt is talált. A rendőrség tovább nyomoz. (SzN 1902. febr-
4.6.) 

79. Szeged, Tisza meder 
Szeged fölött a Tiszán három kotrógép dolgozik. Érdekes leleteket hoztak felszínre: cifra vere

tes régi kardot, egy hatalmas pikát, egy jókora ágyúgolyót, valószínűleg a 48-as időkből valók. A tár
gyakat Káló Gyula kir. mérnök, a Marostorok rendezésének művezetője őrzi, és majd elküldi a vá
rosi múzeum részére. (SzN 1892. szept. 10. 4.) 

80. Szeged, Török utca 
A Török utca és a Budapesti sugárút sarkán levő ház udvarán a tulajdonos Kőhegyi Lajos dr. 

az utcára kivezető csatornát csináltatott. Gödörásás közben két csoportban emberi csontvázakat 
találtak sarkantyúval, bronzgombokkal és néhány rozsdás vasanyaggal. A sírok vagy a tatárjárás 
idejéből valók vagy az újabb korból. (SzH 1891. okt. 11. 6.) 

81. Szeged-Vár 
Kováts István építőmester a szegedi várból származó téglákat 1858 óta gyűjti és rajzolja. 

(SzH 1880. febr. 29. 3.) A várbontás alkalmával „a vár falaiból és a kazamaták fölötti rétegekből gyé
ren kerültek elő régi műtárgyak". (SzH 1881. márc. 2. 2.) A várban lévő katonai szertárul szolgáló 
régi kápolnát, mely útjában áll a rekonstrukciónak, ki kell üríttetni. (SzH 1881. máj. 13. 3.) A vár 
udvarán, csatornaásás közben 9 db velencei aranyat találtak a munkások, melyeken Szent Márk 
képe van. Egy faragott török fejet is leltek, emberi csontokra ,,minden lépésnyire akadnak az ásás
nál". (SzN 1881, nov. 5. 2.) A csatornaásásnál, egy faragott török fejet és nagyobb mennyiségű arany
pénzt találtak. Az osztozkodásból kimaradt egyik munkás jelentette a rendőrségnek és az két nap 
alatt összesen 19 db aranypénzt szedett össze. „Az aranyak velenceiek, a dogék korából, csak egy 
belga pénz van köztük." (SzH 1881. nov. 6. 3.) A várfal tetején, az ott levő földanyag elhordása köz
ben egy elrohadt vászonba takarva kilenc emberi koponyát találtak. (SzN 1882. febr. 2. 3.) A hatóság 
megbízásából Kováts István építész figyelemmel kísérte a várbontást és „300 db különféle nagyságú 
égetett téglát és 1000 db faragott terméskövet gyűjtött össze". Ideiglenesen a saját házánál tárolja. 
(SzH 1882. ápr. 19. 2.) Kováts csak egy kis részét tudta megmenteni a várbeli faragott köveknek, 
mert „többnyire olyan falrészeket kellett fölrobbantani, a hol a legérdekesebb faragványok voltak 
befalazva." Házának udvarán megnézhető lesz a gyűjtemény. A különféle stílusú és kőfajtájú töre
dékek alapján legalább nyolc templom és középület darabjait használták föl a várhoz. (SzH 1882. 
máj. 3. 3.) Felhívja a közönség figyelmét a Kováts építész házánál, Török u. 7. sz. alatt levő kiállí
tására, amit 7-től 31-ig lehet megtekinteni. „A kövek nagyrészt góth-stylhez tartozó templom
részek, ezenkívül vas, réz, csont és üveg régiségek, vas- és kőgolyók, kézi gránátok, sat.," láthatók. 
(SzH 1882. máj. 6. 2.) A vár területéből kialakított Wesselényi utcában, csatornaásáskor 4 m mé-
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lyen, „ősrégi" emberi csontokkal teli 8 m hosszú sírboltot találtak. A vár északi részén a kápolna 
helyén van a sír. (SzN 1882. szept. 30. 2.) A várbontásból származó tégla- és kőtörmelékből eleinte 
„egy emlékszerű építményt" akartak létesíteni, de ez költségesnek bizonyult, a másik terv, hogy egy 
gúlát rakjanak össze belőle, célszerűtlen lett volna. Végleges helyük valószínűleg a Somogyi-könyvtár 
folyosóján és az épület udvarán lesz. (SzH, 1884. dec. 17. 2.) A kövek Reizner János véleménye 
alapján a Somogyi-könyvtárba kerülnek. (SzH 1885. jan. 31. 3.) Vö.: HORVÁTH FERENC—ZOMBORI 
ISTVÁN: 1986. 167—225. 

82. Szeged-városháza 
A városháza alapjának méretmegállapítására közvetlen a városháza falai mellett három ponton 

leástak. Az északi oldalon, egy ölnyi mélységben két ép, fekvő helyzetű férfi csontvázat találtak egy
más mellett. Az épületet 1799-ben alapozták, így csak ezután kerülhettek oda. (SzH 1881. szept. 
28. 2.) 

83. Szeged, Zárda utca 
Felsővároson a Zárda utcai volt Heiter-féle ház udvarán, a ház falától egy m-nyi távolságra kb. 

egy öl átmérőjű gödröt ástak. Egy boltozott kriptára akadtak, mely félig tele van vízzel és sok ember
csontot szedtek ki belőle. Szluha főkapitány és Reizner igazgató kimentek a helyszínre. Reizner a 
téglázatból és a kripta mellett lelt elrozsdásodott késből arra következtet, hogy a kripta újabbkori, 
XVII. vagy XVIII. századból való. A városnak a múlt századból való legrégibb térképe szerint a 
Zárda utca helyén levő Barátok utcája a minoriták közeleső temploma felé vitt. A térképen a régi 
templom — a mostani elemi iskola — körül temető van. Lehetséges, hogy a temetőhöz tartozott a 
sírbolt. (SzH 1887. júl. 27. 2.) Tárgyat nem találtak, csak 16 koponyát. Visszafalazták a kriptát. 
(SzH 1887. júl. 28. 2.) A törökvilág alatt lerombolt legelső felsővárosi templom állt azon a helyen, 
ahol a Heiter ház van. (SzH 1887. aug. 28. 15.) 

84. Szeged-Alsótanya : Átokháza, Rívó erdei dűló' (ma Ásotthalom) 
Az alsótanyai Átokházán, a Rívó erdei dűlőben Tömörkény István, őt követően Reizner János 

vezette a városi múzeum ásatásait. Reizner megtalálta annak a jazyg kori fibulának a párját, amit 
előző héten Tömörkény lelt. Mindkettő zománcos, email betétes fibula és a múzeum ezekkel együtt 
már hat ilyen tárgyat őriz. (SzH 1903. febr. 26. 5.) 

85. Szeged-Alsótanya: Átokházi kapitányság, Vajda Benjamin szélmalma (ma 
Ásotthalom) 
Az átokházi kapitányság alsó részében, Vajda Benjamin szélmalmának dombján két napig 

Tömörkény István ásatott. Kiss Ferenc erdőmester erről a lelőhelyről már őriz leleteket. Az eddig 
talált sírok dél felé tájoltak, bronzkoriak, vasnak csak alig van nyoma. Több gyöngysor került elő, 
égetett anyagból, kék és zöld színű üvegből, fehérre fakult borostyánokból. Egyik sírban bronz 
gyűrű és egy kalapácsolt bronz kerék volt. Egy gyermekváz csontjain gyöngysorok voltak, a nyakában 
egy kicsi bronzcsengetyű. Másik sírból bronz fibula került elő. Egy fegyver nélküli férfi sírban sok 
állati csont, közte agyaros vadkanállkapocs volt. Az edények nem korongon készültek. A leletek a 
városi múzeumba kerültek. (SzN 1903. febr. 18. 4.) 

86. Szeged-Alsótanya : Bojárhalom (ma Domaszék) 
„Ördög József alsótanyai gazda, a feketeszélen az 542u számú, úgynevezett jámborkahegyi 

szőlőt bírja."30 Egy évvel ezelőtt, egy dombot akart lehányni. Ásás közben körülbelül másfél méter
nyi szélességben öt emberi és három lócsontvázat talált. „A középső csontváz horpadt bordacsontjai, 
gégéje, lába és keze, melyben ércznyilat tartott, tele voltak aggatva különféle arany és ezüst ékít
ményekkel, a többi csontvázak fejénél karikákba font aranyfüggők, kezeiken pedig karpereczek és 
gyűrűk voltak. 

Az öt csontváz lábainál egymás mellett három ló óriási csontváza feküdt. A lócsontvázak is 
tele voltak szórva ezüst csatokkal, a középső lovon érez nyeregkápa, a másik lovon pedig kengyel 
és zabla-érczek, továbbá ezüst ékítmények, könnyű érezszerszámok vannak." Ördög a csontokat 
belehányta a gödörbe egy emberi és egy lókoponya kivételével, a tárgyakat rongyokba göngyölve 
berakta egy kamrába. A leletről Eördögh Ferenc szegedi ügyvédnek beszélt, aki behozatta vele az 

30 Irattár 29/891. Reizner jelentése a leletről Hampel Józsefnek 1891. febr. 12-én: „Ördög András 
tanyája és tanya földje a bojárhalmi iskola mellett levő nagy dombtól északnyugat irányban mintegy 
másfél kilóméternyire fekszik. [...] (:laknak a f. 542. sz. a Vass Imre kapit.:)" 
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összesen 267 db tárgyat és a polgármesteri hivatalba vitte. „Csattok, gombok, karpereczek, nyak-
lánczok, függők, (valamennyi arany és ezüst), mindenféle lószerszámok, (valamennyi bronzból, mely 
csupa rozsda és piszok már, a zablavasak törékenyek, a középső lókápája omlik), egy óriási nyíl, érez 
rózsák és czirádás ékítmények. Egy arany gyűrű oly tiszta, mintha most került volna ki az ötvös 
kezéből." A többi ékszer jó állapotú. A leleteket Reizner János fogja megvizsgálni. (SzH 1890. dec. 
31. 5-6.) Reizner tanulmányozza a sírleleteket. (SzH, 1891. jan. 3. 2.) A szeged-bojárhalmi lelet 
iránt nagv az érdeklődés. Reizner az Országos Régészeti és Embertani Társulat ülésén ismertetni 
fogja. (SzH 1891. jan. 17. 4.) Az ülésről: SzH 1891. márc. 24. 3., márc. 31. 1., ápr. 2. 3., SzN ápr. 
13. 1. 

87. Szeged-Alsótanya: Bojárhalmi kapitányság (ma Domaszék) 
Reizner János ,,holnap alsótanyán, a bojárhalmi kapitányságban régi magyar temetőt keres"31 

mivel onnan már sokszor kerültek elő szántás közben régi fegyverek, pénzek, sarkantyúk, csont
vázak. „Reizner ponyvából sátort emeltet a kapitányságban, benn asztalt helyez el, azon fogja a 
kiásott tárgyakat megvizsgálni." (SzH 1895. ápr. 7. 5.) 

88. Szeged-Alsótanya : Domaszék, Nógrádi Antal szőlője (ma Domaszék) 
Az alsótanyai Domaszéken, Nógrády Antal szőlőjében pogánykori magyar sírleletet találtak. 

A hely partos, homokos talajú. A valószínűleg férfi csontváznál volt egy lófej négy lábbal és patával, 
apró, tört lószerszám ezüstből, egy rovátkás gomb, több díszes pityke tulipán motívummal, egy 
csiholó, egy zablakarika, egy kengyelvas, egy terhelő csat, két ezüst karperec. Pálfy Antal tanyai 
kapitány értesítette Reizner Jánost. „A leletek már megszemlélhetek a kultúrpalotában." (SzH 
1903. jan. 14. 3.) 

89. Szeged-Alsótanya : Domaszéki kapitányság, tanya 234. (ma Domaszék) 
Alsótanya 234. sz. alatt lakó Engi Ferenc és tanyaszomszédja, Tombácz Pál egymás melletti 

szőlőjükben dolgoztak, amikor Engi a szomszédja földjén egy vasfazékban aranyfüles gombokat 
és régi osztrák, spanyol és szász tallérokat talált az 1783-, 1786-, és az 1796-os évekből. Az 1783 
évbeli tallér egyik oldalán az osztrák címer, a másikon a magyar szent korona van, felirata: P. 
Leopold V. S. D. G. P. R. H. Etr. В. А. А. N. D. Etr. Az 1786-os felirata: Frid. August. D: G: 
Dux: Stax. Elext. X. Eine Monarc, szász címer és a szász uralkodó domborképével. Az 1796-os 
talléron a spanyol címer és a spanyol uralkodó van, a felírás némileg kopott, nehezen olvasható: 
Ferdenand I.-V. D. Siciliar. Et. H. Infans, Hispánia. Engi behozott néhány ezüst tallért a rendőrségre, 
a többi holmit Tombácznál hagyta. László Kálmán alsótanyai kapitányt kiküldték a domaszéki 
kapitányságba, de Tombácz eltűnt a leletekkel. (SzN 1902. máj. 4. 13.) Tombácz önként jelentkezett 
és 166 db régi pénzt vitt be a rendőrségre. (SzN 1902. máj. 6. 12.) 

90. Szeged-Alsótanya: Feketeszéli kapitányság, Makra István tanyája (ma Doma
szék) 
Rainer főkapitány arról értesült, hogy a Feketeszéli kapitányságban Makra István tanyáján, 

szőlőfordítás közben 40-50 emberi csontvázra bukkantak „minden ősrégi jeleivel, mindenféle tár
gyakkal". Állítólag egy kápolnaszerű építmény maradványait is felfedezték a csontvázak közelében. 
Reizner János kiutazott a helyszínre. (SzN 1897. márc. 7. 6.) „A fekete széles földben Makra Imre 
tanyáján két méter mélyen vagy ötven emberi csontváz feküdt szép sorban egymás mellett" Reizner 
kint járt a helyszínen, kápolna-romot egyáltalán nem talált, sem mellékletet a csontvázaknál, így a 
temető korára nem tud következtetni. Lehet, hogy a török időkből való, vagy a tanyák népének 
tiltott temetkező helyéül szolgált, ahogyan rendes temető és pap hiányában még egy évtizeddel az
előtt gyakorlatban volt. (SzN 1897. márc. 11. 4.) 

91. Szeged-Alsótanya: Feketeszéli kapitányság, Ördögh György földje (ma Doma
szék) 
Az Alsótanyai feketeszéli kapitányságban, Ördögh György földjén, ahol már találtak lovas

sírokat, Tömörkény István ismét ásatott. Négy sírt talált, egy gyerekét, két férfiét és egy nőét. A gye
reksírban csak a csontváz volt, „az emberekéből vasból való fegyverdarabok kerültek elő. Egyike 
lócsontos volt. A női sírban két függőt találtak, meg egy orsókövet." A leletek honfoglaláskoriak 
és a városi múzeumba kerültek. (SzH 1902. márc. 26. 2.) 

31 Irattár 24/894. „Nagyszéksós kapitányságban a »bojár halom« feltárása a Várady féle 
tanya szomszédságában." Reizner 1894. dec. 30-i ásatási terve. 2/895. Bojárhalom „egy teljesen 
üres, szűz halom volt." Reizner levele Szendreihez 1895. jún. 9. 

220 



92. Szeged-Alsótanya: Kancsalszék (ma Domaszék) 
A kancsalszéki kapitányságban Oltványi József gazda fia egy-két ásónyörrifa a földjükön egy 

csákányalakú bronszerszámot talált. A leletet behozták Beck István jegyzőhöz, aki a városi múzeum
nak ajándékozta. (SzN 1904. jan. 10. 5.) Oltványi József alsótanyai kancsalszéki gazda a városi mú
zeumnak adott egy bronzkori fokost, melyet a tanyájuk mellett talált. (SzN 1904. márc. 15. 4.) 

93. Szeged-Alsótanya: Kápolnadomb (ma Mórahalom) 
A közigazgatási központ mellett a kápolnát lebontották, mert a helyébe templomot építenek. 

Bányákat nyitottak a halomban, mert az építkezéshez jól használható homokot tartalmaz. Ekkor 
sírokat találtak. László Kálmán pusztai kapitány és Mihályfy Ferenc kántor értesítették a városi 
múzeumot, ahonnan Tömörkény István kiment a helyszínre. „A halom, amelynek a mai elnevezése 
kápolnadomb, de régebben az öregek állítása szerint Kenyérvárnak hívtak, rendszeres ásatást tartani 
ezidőszerint a ráhordott építkezési anyagok miatt nem lehet". Eddigi leletek egy cserépedény, vas
eszközök s egy nagyobb darab jáspis-nyílkő. (SzH 1903. márc. 27. 4.) Mihályfy kántor három „régi
kori" agyagedényt és egy orsókövet küldött be a múzeumba az alsótanyai központból. (SzN 1904. 
jún. 5. 5.) „Ugyancsak az alsótanyai, kenyérváró-dombi ásatás leletei is kibővültek a Mihályfy 
Ferenc kántor úr által beküldött anyaggal." (SzN 1904. aug. 18. 2-3.) 

94. Szeged-Alsótanya : Királyhalom (ma Ásotthalom) 
Kiss Ferenc szegedi erdész újabb régészeti leletet fedezett föl a tanyavilág homokbuckái között, 

amit az ekevas fordított ki: egy sírt, melyben egymás mellett emberi és lócsontváz volt. ,,A ló csont
jai közt ott volt a régi formájú kengyelvas, a lovas csontlábánál sarkantyú, mellette középkori fegy
vernem és egy jókora, a törökvilágból való török aranypénz." (SzN 1889. jún. 25. 6.) A szegedi 
múzeum gyarapodása: „Kiss Ferencz m. kir. főerdész úrtól 1 drb ezüst tatár érem s 8 drb ezüst 
szíjdíszítmény (pityke) s 2 drb bronz csattöredék." (SzN 1899. júl. 7. 7.) A királyhalmi sírban a lóval 
eltemetett váz mellett két kengyelvasat, nyolc ezüst pity két és egyéb ezüsttárgyat találtak. A temetés 
906 táján történt. (SzN 1891. ápr. 2. 1-2.) 

95. Szeged-Alsótanya: Királyhalmi kapitányság, Bilisics (ma Ásotthalom) 
Az alsótanyai királyhalmi kapitányságban az ún. bilisicsi haszonbérleti földeken kubikosok 

leletekre akadtak. Kiss Ferenc erdész jelenlétében kiásták a sírokat. Két női csontvázat találtak, 
mellettük három cserép urna volt, az urnák fenekén hamu. Az egyik nő kezén két bronz karperecet, 
a másik ujjain bronzgyűrűket, a csontváz mellett hajdíszítő tűket és fülbevalókat leltek. Kiss Ferenc 
a bronzkori tárgyakat és a csontokat a szegedi múzeumnak adta. (SzH 1902. jan. 5. 7.) Kiss Ferenc 
áll. erdőmester bilisicsi bérletén Tömörkény István több napig tartó ásatással öt sírt tárt föl. Talált 
bronz karpereceket, gyűrűket, bronzpengét, cserépedényeket, ételmaradékok nyomát, egy koponyát 
hosszú bronzszöggel átlőve. A leletek a kereszténység első századából valók és a városi múzeumba 
kerülnek. (SzH 1902. febr. 25. 5.) „a leletek a legelső átmeneti vaskorba valók", vagyis a La-Téne 
korszakba. (SzN 1902. febr. 25. 5.) Kiss Ferenc erdőmester és Tömörkény István ismét ásatott. Most 
16 gödröt tártak föl, némelyik üres volt, máshol melléklet nélküli hiányos vázakat találtak, „míg más 
gödrökben kielégítő volt az eredmény". A lelőhelytől nem messze, más helyen is kutattak, ahol vas
kori tárgyakat leltek: kő- és vas nyílcsúcsot, egy fekete kőből való nucleust, vasékszert, zablát, két
élű vaskardot, üvegedényt, orsókövet, különböző díszítésű és nagyságú cserépedényeket és azok da
rabjait, köztük egy mécsest. (SzN 1902. okt. 14. 3.) Kiss Ferenc erdőmester Bilisicsről negyven db 
pogánykori vastárgyat juttatott a múzeumba, „köztük kengyelek, sarlók, tőrkés, harczifejsze, csikó-
zablák s széles vaskard töredékei". (SzN 1904. márc. 15. 4.) Az alsótanyai átokházi puszta Bilisics-
nek nevezett részén, Kiss Ferenc kir. erdőmester tanyája körül ismét urnasírokra akadtak a munká
sok. Az agyagedények mellett hat bronz karperecet, öt hosszabb-rövidebb bronztüt, magőrlő követ 
és orsókarikát találtak. A leleteket a tulajdonos a városi múzeumnak adta. (SzH 1904. dec. 11. 7.) 

96. Szeged-Alsótanya : Köröséri iskola (ma Ásotthalom) 
Folytatják a bronzkori sírmezők föltárását. „A sírmezők a régi Kőrösér után megmaradt tavak 

és semjékek mentén vannak s igen hosszan vonulnak el Átokházától a régi vízfolyás mentén befelé." 
Tömörkény István a köröséri iskola környékén kutatott „a Templomhegy s a Süveghalom között, 
a Bérczi-tó partján levő magaslaton". A bolygatatlan sírokban a csontvázak oldalt, összehúzódott 
helyzetben fekszenek. Mellettük edények, a női váz karján bronz karperec. Szokatlan formájú kő
balta, korongolt edénytöredék és egy női sírból 30 db üveg- és ékkőgyöngy került elő. (SzN, 1903. 
okt. 21. 5.) 
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97. Szeged-Alsótanya : Zákányi kapitányság (ma Zákányszék) 
Németh Péter az alsótanyán, Zákány kapitányságban, ásás közben egy 1636-ból való aranyat 

talált. Egyik oldalán egy páncélos alak, a másikon egy kiterjesztett szárnyú sas látható. A sasos olda
lon: Ducatus civitatis Tremoniensis, 1636, a másik felén: Ferdinand, II. romanorum imperátor 
semper augustus körirat látható. Németh a főkapitányhoz hozta be a pénzt, aki a jutalék lefizetése 
után a Somogyi-könyvtárnak ajándékozta. (SzH 1888. aug. 3. 4.) Az arany 1632. évből való.32 

(SzN 1888. aug. 3. 4.) 

98. Szeged-Felsőtanya 
„A Szeged-felsőtanyai puszták sívó homokrétege alól egy idő óta csudálatos leletek kerülnek 

napfényre." (Utalás a kömpöci sírra.) „ugyanakkor a felsőtanyán egy tanya előtt a szél az országút 
oldaláról elhordott egy buckahalmot. A homokdomb helyén nem maradt más, mint egy csontváz." 
(SzH 1887. nov. 3. 5.) 

99. Szeged-Felsőtanya: Balástyai kapitányság, Malatinszky-tanya 
A napokban „a balástyai kapitányságban hozott ismét érdekes leleteket napfényre a szélvihar, 

a mely nálunk a Rómer Flórisokat, Henszlmann Imréket és Torma Károlyokat helyettesíti a kincs
takaró homokpusztákon". A Malatinszky-tanya mellett a szél egy nagy gödröt ásott. A tanyaiak a 
gödörben régi ezüstöt találtak, római és görög pénzeket, legtöbbet Konstantin császár korából valót. 
Szluha főkapitány elrendelte, hogy szedjék össze a pénzeket. (SzH 1887. nov. 3. 5.) Nem találja a 
felsőtanyai rendőrség az ezüstpénzt. „De mert odakint nem igen szoktak valótlan pletykákat suttogni 
az emberek, azt hiszik, hogy a pénztalálás tényleg megtörtént." A nyomozást az alsórészen folytat
ják, ahol szintén van Malatinszky-tanya. (SzH 1887. nov. 12. 3.) 

100. Szeged-Felsőtanya: Csengéié (ma Csengéié) 
Kéry János csöngőiéi birtokán határárkolás közben a munkások egy fazéknyi ezüstpénzre 

akadtak. Egy majsai gazda elvette tőlük, mivel az árok Szeged és Majsa határai között fekszik. 
A külterületi rendőrség jelentette Szluha főkapitánynak. (SzH 1887. máj. 24.2-3.) A Kéry-féle haszon
béres birtokon a szél megbontotta az árok homokos oldalát és az ott játszó majsai gyerekek vették 
észre az ezüstpénzeket, mivel nem fazékban voltak, hanem csomóba leásva, és elvitték. Vadász pusz
tai kapitány a környékbeli tanyákon kb. 40-45 db, többnyire XVI. századi apró magyar ezüstöt, 
polturákat és lengyel ezüstpénzeket szedett össze. Van köztük II. Lajos idejéből kezdődően 1524, 
1546, 1559, 1569 és 1592-es veretű. A szóbeszéd szerint a majsai fiúk egy kilónyi ezüstöt vittek ma
gukkal. (SzH 1887. máj. 29. 3-4.) A főkapitány átírt a községhez, hogy kutassa föl a pénzt. A majsai 
bíró elküldött 16 db-ot. Többnyire I. József és Maximilián idejéből valók. A majsai fiúk 2ft-ot kap
tak a 16 db pénzért. (SzH 1887. júl. 6. 3.) A csengelei pénzleletet, az összesen 34 db középkori magyar, 
német és lengyel pénzt Szluha főkapitány a Somogyi-könyvtárban helyezte el.33 (SzH 1887. nov. 
3. 5.) 

101. Szeged-Felsőtanya: Felső-Csöngöle (ma Csengéié) 
Reizner a csöngőiéi dombok alatt templomalapokat kutat. Az 1863-as Luca-szél romfalakat 

bontott ki azon a helyen, az öregek emlékeznek egy félkör alakú alacsony falra, amelyet ismét be
hordott a homok. (SzH 1891. okt. 16. 3.) Két nagyobb dombot „templomhegy"-nek neveznek. ,,Az 
egyik domb, mely a majsai és a szentlászlói határhoz eső sarokban van, kőtörmelékkel volt tele
szórva. A kisebb halom, melyet fű borított, a csöngőiéi várostanya és a csöngőiéi őrház közt fek
szik." Reizner a majsai oldalon lévő templomdombnál kezdte az ásatást, ami a majsai-csongrádi út 
mellett, a városi bérföldek közt van, a síkból magasan kiemelkedik, egy dűlőút visz keresztül rajta. 
Reizner két kutató árkot ásatott. A domb keleti felén nem talált alapfalakat, csak egymásra temetett 
ötven emberi csontvázat. A déli oldalon a törmeléken alul fél méterre két helyen megtalálta a pár
huzamosan futó falakat, ennek nyomán haladtak tovább. Kiástak egy hat méter széles, nyolc m 
hosszú négyszögű épületalapot. A földből készült alapozás fölött a terméskőből u.n. darázskőből 
készült falból kevés maradt meg. Az épület keleti-nyugati tájolású, de az apszis helyén még az 
alapozást is feldúlták a későbbi időkben. A templom belsejében a törmelék között két harang darab
jait és egy ezüst pecsétgyűrűt találtak. A gyűrű díszítése alapján a XIII.—XIV. sz.-ban készült. 
A templom a domb szélén van, ezért a domb közepén is több árkot húztak, ott azonban csak törme-

32 Irattár Könyvtári Iktató 116/888. A Dortmundban 1636-ban vert aranyért 5 frt-t utalványo
zott a tanács a főkapitánynak. 

33 A csengelei pénzlelet, 44 db, listája : Irattár 94/887. Újabb 16 db átvételéről tanácsi határozat : 
121/887. (Reizner s. к. írása 18 db-t vett át.) 
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léket és emberi csontokat találtak. A leleteket Reizner János a múzeumban helyezte el. (SzH 1891. 
okt. 18. 6-7.) A nagyobbik dombot Reizner egy hét alatt 10 munkással ásta meg, a kisebb halmot 
a következő héten kezdi. (SzN 1891. okt. 18. 1-3.) Az Archeológiai Értesítő júniusi számában meg
jelent cikkre hívja fel az olvasók figyelmét, melyben Reizner a felső-csöngölei templom ásatását 
ismerteti. (SzN 1892. jún. 26. 5.) 

102. Szeged-Felsőtanya: Szatymaz (ma Szatymaz) 
Wagner Nándor gyűjteményét meg akarja vásárolni a város a múzeum számára, mert a tárgyak 

nagy része lokális érdekű, a sövényházi és szatymazi ásatásokból került ki. (SzH 1885. szept. 27. 3.) 

103. Szeged-Felsőtanya: Szatymaz (ma Szatymaz) 
„Mulatott Botka András34 veszettül: szórta az ezüstpénzt a szatymazi állomás kocsmájában." 

Az I. Ferenc idejéből való ezüstöket a múltkori nagy vihar után találta a dorozsmai határban, ahol 
a szél a földet is fölszaggatta. A hatóság a még meglévő 85 db-t lefoglalta 25 frt 45 kr értékben. 
(SzH 1889. aug. 11. 5.) Előző nyáron Nagy András nevű tanyai ember Szatymazon kapálás közben 
ezüst pénzeket talált. A leletet Vadász Lajos jelentette a főkapitánynak, aki a városi múzeum részére 
megvásárolta. Reizner János szerint 12 újabbkori kivételével értékes pénzekből áll a lelet, 1849-ben 
áshatták el. (SzH 1890. jan. 17. 5.) 

104. Szeged-Felsőtanya: Szatymaz, Zsótér Dezső földje (ma Szatymaz) 
A szatymazi vasútállomás mentén Zsótér Dezső birtokos földjén, szántás közben melléklet 

nélküli emberi csontok kerültek elő a homokból. Zsótér egy közös sírba rakatta a csontokat és a 
helyét egy faoszloppal jelölte meg. (SzH 1901. okt. 31. 5.) „A szelíd domborulású síkon egy közeli 
lapály feltöltése végett gerendás kubikolást végeztet a tulajdonos" és ekkor 30-40 cm mélyen 
találták a sírokat. A temető múlt századi lehet, a közeli Dóró-féle tanya a 48-as hadjárat idején 
tábori kórház volt, onnan sok halottat temettek el. (SzN 1901. nov. 6. 5.) Zsótér Dezső tanyáján 
talált csontokból egy ládányit az Antropológiai Intézetnek korhatározásra elküldtek. (SzH 1901. 
nov. 21. 4.) 

105. Szeged- Röszke 
A Sövényháza-Szeged ármentesítő társulat töltésének építésekor a munkások egy ép, hamvas

szürke kis cserépkorsót, egy szürke vastagfalú nagy cserépedény darabjait, 20-30 db kék gyöngyöt, 
egy csillagalakú, egy fontnyi súlyú, közepén kifúrt kődarabot, valószínűleg buzogányt találtak. 
A tárgyakat a kapitányi hivatal lefoglalta. (SzH 1885. márc. 1. 2.) Röszkén valószínűleg női csontváz 
mellett két hosszú bronztűt, két bronz karperecet és egy 10 cm hosszú tűzkövet találtak. „Az egyik 
tű a koponyacsonton keresztül volt ütve s a vége az állkapocs alatt több hüvelyknyire kiállott, a 
másik pedig a jobb karcsonton volt átverve." Az egyik karperec sodrott, a másik tömör*. A leletek a 
kapitányi hivatalba kerültek. Már kb. 50-60 db szűkszájú cserépedényt ástak ki. (SzH 1885. márc. 
5. 2.) Röszkéről Molnár lovasbiztos öt tárgyat: 2 perecet, 2 tűt, 1 kovaeszközt hozott be. (SzN 
1885. márc. 7. 2-3.) Reizner János és Bánlaky Lajos főmérnök a röszkei töltésépítésnél járt. A Sá
rosvölgy északi oldalát és a piaristák tulajdonában levő telkeken ásott gödröket néztéjf meg. Nagy 
területen emberi csontok és edények összetört töredékei hevertek. Ezután a Sárosvölgyön egy kibá
nyászott gödörben egy népvándorláskori női sírt bontottak ki. (SzH 1885. márc. 13. 3.) A fejével 
keletnek fektetett csontváz jobb lábnál leborítva egy tégelyszerû cserépedény volt, a lábak oldalán 
kék üveg és üvegpaszta gyöngyök, a jobb kézfőnél a karon két bronz karperec, mellettük egy bronz
edényke kis fogóval, ettől nem messze egy kis, hosszúkás üvegalakú edény. Mindkét tárgy pipere
edényke lehetett. A nyaknál borostyánkőfüzér, köztük egy ép fibula. A halántékon két nagy bronz 
fülbevaló. Kis gyermekcsontváz feküdt a lábak között. (SzH 1885. márc. 13. 3.) A röszkei útépítésnél 
járt Reizner, Bánlaky főmérnök és Csikós József gyógyszerész. A sárosvölgyi kubikgödrökben egy 
népvándorláskori női sírt tártak fel bronz és gyöngy ékszerekkel. A leletek a Somogyi-könyvtár 
gyűjteményébe kerültek. (SzN 1885. márc. 13. 3.) Kállay főispán, Szluha főkapitány és Reizner 
János újabb lelethírre Röszkére utazott, ahol „a töltés egyik kiásott medrének szélén" három emberi 
csontvázat találtak. A csontok között két kovakőkés volt, a harmadik kést az egyik munkás adta oda. 
A csontvázakat és a tárgyakat a Szegedre érkező Török Aurélnak meg fogják mutatni. (SzH 1885. 
márc. 20. 2.) A Röszkén talált tárgyak jegyzéke, amelyeket Szluha főkapitány a Somogyi-könyvtár
nak megőrzésre átadott: „1. kovakő penge, (leihely: Sárosvölgy) — 2. 2 db agyagedény. (Kézi ké
szítmény) — 3. Háló-nehezék (középen lyukkal, gömb alakú, oldalt mélyen rovátkolt). — 4. u. a. 
körte alakú, felső részén lyukkal. — 5. Orsó-kő. 6. Agyagedény füllel (gyermekjátszószer) 7., 

84 Botka András valószínűleg azonos Nagy András felsőtanya-szatymazi lakossal. Irattár 
1/1890. Tanácsi határozat 85 db ezüstpénz átvételéről 23 frt 40 kr értékben, 
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Agyagedény, csésze alakú. (2 db, az egyiknek felső része csorba) — 8. Ugyanaz, korongon készült, 
bögre alakú, füllel két db. — 9. Agyagedénydarabok, 9 db. — 10. Egy ősbölényszarv. — 11. Egy 
koponya — állkapocs alsó része. 12. Phoeniciai üveg-gyöngyök, opalizált kék színűek, 26 db. — 
13. 4 db bronz karperec. — 14. Egy darab kisebb karperec. — 15. Négy db ép bronz függő. — 16. 
Bronz karikagyűrű. — 17. 3 db 30-30 cm hosszú bronztű. — 18. Egy bronztű töredék. — 19. U. a. 
gombvéggel. — 20. U. a. nagy gombvéggel, szára kígyózott. — 21. U. a. két darabra törve, gomb
véggel. — 22. Bronzkarperec. — 23. Bronz lyra-alakú szíj díszítmény, 20 db. — 24. Bronz fibula 
sodronyból. — 25. Bronz szíjvégek. — 26. Bronz pitykék. — 27. Nyitott bronz karperec. — 28. 
Hornyolt bronz kartekercs. — 29. Aranyozott réz-csat. — 30. Ezüst érem. Hasonlít az Antonius 
korabeliekre, alakok és írások kivehetetlenek és olvashatatlanok. — 31. Poltura 1704-ből. — 32. 
Rézcsatt. — 33. Celt, tokos véső, bronzból. — 34. 19 db újabbkori ezüst- és 40 db réz- és bronzérem. 
— 35. Kő turbán, török sírkő feje, lelhelye a szegedi vár. — 36. Bronz fibula. — 37. 2 db. bronz
karperec. — 38. 2 db bronz-függő. — 39. Vödör alakú bronz edényke fogantyúval. — 40. U. a. 
palack idomú. — 41. 9 db nagy gyöngy-borostyán. — 42. 100 db apró gyöngy-paszta borostyán-, 
üveg- és karneolból. — 43. 2 db bronz-karperec. — 44. Szíj díszítmény, töredék, grif állatkát ábrá
zolva. —• 45. Agyagedény. — 46. Agyag nehezék szövőszékhez. — 47. Egy átfúrt nagy krétagyöngy. 
— 48. Simított kővéső töredék. — 49. 3 db csillámpala." (SzH 1885. márc. 29. 4.) Reizner János az 
Országos Régészeti és Embertani Társulat közgyűlésén a szeged-röszkei leletekről nagy érdeklődéssel 
kísért előadást tartott. (SzN 1892. febr. 24. 4.) Reizner tanulmányát a társulat titkára dr. Szendrey 
olvasta föl. (SzN. 1892. febr. 25. 4.) Az Archeológiai Értesítőben megjelent ismertetésre hívja föl a 
figyelmet. Az i. u. II. századból való tárgyak: érmek, fibulák, gyűrűk, gyöngyök, tűk, karperecek, 
ővdíszek stb. a szegedi városi múzeum tulajdonában vannak. (SzH 1892. ápr. 24. 5.) 

106. Szeged-Röszke: Széli Gergely tanyája (ma Röszke) 
Széli Gergely borkimérő tanyája mellett egy dombból a lapályt kezdték feltölteni. Munka köz

ben nyolc csontvázat találtak. Az egyik csontváz mellett két függő és több gyöngy volt. Jelentették 
a leletet a Somogyi-könyvtárnak, ahonnan Tömörkény István kimegy a helyszínre. (SzH 1902. 
jan. 31. 3.)Három emberi csontvázat találtak. Molnár lovaskapitány bejelentette a városi múzeum 
nak. (SzN 1903. jan. 31. 5.) 

107. Szeged-Szentmihálytelek 
A sövényházi-szegedi ármentesítő társaság töltésépítési munkái során régészeti leletre bukkan

tak! A csontváz mellett agyagbögre, régi szerkezetű szeg, rézkarika, szíjcsat volt. A tárgyakat a város
házára vitték. A főkapitány tudatta a munkásokkal, hogy mindenki a lelet értékéhez mérten 
jutalmat kap. (SzN 1885. febr. 25. 2.) Szentmihalytelken gátépítés közben ismét őskori tárgyakat 
leltek: egy ép és egy töredékes fibula, két lószerszámdíszítmény, egy „csatt alakú" és négy „gomb 
alakú díszítmény" és ugyanilyen tárgy néhány töredéke, kilenc különböző méretű karperec, tizennégy 
karvédőtekercs-töredék, egy 40 cm hosszú, három darabra tört nagy tű s három, ugyanilyen tű 
töredéke, egy átlyukasztott, kerek orsókő, két kézzel formált, ép „ős-népvándorláskori" bögre, há
rom kqrongolt „későbbi népvándorláskori" bögre és egy nagy kovaszilánk. A főkapitányi hivatalba 
helyeztek el, ahol már több lelet van. (SzH 1885. márc. 7. 2.) Szentmihálytelek és Röszke közt a sö
vényházi ármentesítő társulat útépítési munkálatai során nagy mennyiségű régészeti tárgy került 
napvilágra. Bánlaky Pál főmérnök egy 62 darabos gyűjteményt adott át a kapitányi hivatalnak, mely 
bronztárgyakat (díszítmények, ékszerek, perecek, tűk) és népvándorláskori bögréket tartalmaz. 
A leletek leírása egyezik a SzH-val. (SzN. 1885. márc. 7. 2.) 

108. Szegvár-Sáphalom (Csongrád vm.) 
Csallány Gábor a megyében végzett ásatásairól ír. A Sáphalomban több száz csontvázat talál

tak, mellékletet azonban nagyon keveset, alig tíz darabot, köztük bronz karperecet, több halánték
gyűrűt. (SzN 1898. okt. 6. 3.) 

109. Szemlak (Arad megye) (ma Semlak, Románia) 
Endre- és Zsigmond-kori ércpénzeket talált Barbura János az Arad megyei Szemlakon szőlő

ásás közben. Az 1406 és 1591-ben vert pénzek között nagyobb alakúból kb 100 db, a másik, kisebb 
alakúból ezernél több van. A leletet az aradi adóhivatalba vitte, ahonnan a Nemzeti Múzeumba 
küldik. (SzH. 1904. dec. 23. 6.) 

110. Szentes (Csongrád vm.) 
Csallány Gábor ismét kutat Szentes város közelében. „Az új ásatások helye ezúttal a kongóút 

mellett, közel a Tiszához, a város homokbányáiban van, ahol Csallány már eddig is több hun
avarkorabeli sírt tárt fel." (SzH 1900. jún. 26. 5.) 
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111. Szentes-Berekhát 
Csallány Gábor, a Csongrád megyei Történeti és Régészeti Társaság tagja Bérekháton, 

Dancsik Gergely földjén római kori barbár sírleletet talált : egy díszes csontkést, egy vaskést és egy 
bronzcsatot. (SzN 1898. okt. 6. 3.) Csallány Gábor Berekháton, Dancsik Gergely tanyáján góth 
sírokat tárt fel. A sírokban arany fülönfüggők, egy zománcos rekeszes csat, egy rekeszes zománcos 
fibula, egy vassisak, kardok, lándzsák, tőrök, nyílhegyek, kések, karperecek, fibulák, gyöngyök, dí
szes csontfésűk, csatok, kapcsok és edények voltak. (SzH 1901. aug. 13. 4.) A szentesi régészeti 
társaság ismét Berekháton, a Dancsik-féle földön ásatott. Ezúttal 20 sírt találtak — köztük egy ró
mait. Ebből a II—III. századi germán temetőből eddig 120 sírt tártak fel. (SzN 1903. okt. 9. 5.) 
Csallány Gábor Berekháton egy I—II. századi góth-gepida temető 40 sírját és több lakótelepét tárta 
fel. (SzN 1904. nov. 15. 6.) 

112. Szentes-Fertő 
Csallány Gábor, a Csongrád megyei Történeti és Régészeti Társulat titkára folytatta a Fer

tőnél tavaly kezdett hun-avarkori temető feltárását. Kada Elek kecskeméti polgármester volt a 
vendége, aki maga is szenvedélyes régész. Csallánynak szerencséje volt, „a sírok telve voltak mellék
letekkel". Két csontvázat kiemeltek, hogy a társulati múzeumban üvegkoporsóban a temetkezési 
módot szemléletessé tegyék. (SzH 1900. aug. 24. 3.) 

113. Szentes-Kistőke 
Tóth Gergely kistőkei birtokos földásás közben bronzkori sírokat talált. Csallány Gábor 

mikor értesült a leletekről, kiment a helyszínre. A gazda beleegyezett az ásatásba. (SzH 1902. aug. 
29. 4.) 

114. Szentes-Kórógy-part 
Csallány Gábor három napig ásatott a város határában a kukoricatörés után felszabadult föl

deken, a Mogyoróshalom környékén, Lapistón és Donáton, a Balogh János-féle földön, melyet 
Tóth Sándor bír haszonbérbe, a Kórógy partján és 11 avarkori sírt sikerült feltárnia. Kevés tár
gyat talált. (SzH 1899. nov. 3. 3.) 

115. Szentes, Kurca-parti utca 
Szentesen, a Kurca-parti utcában, Komáromy Lajos társulati mérnök háza építése közben az 

egyik munkás, Leány Imre aranyleletre bukkant. A két, díszes, népvándorláskori függőből az egyik 
már a múzeum birtokában van, valószínűleg a másik is odakerül. (SzH 1900. jún. 26. 5.) 

116. Szentes-Mogyoróshalom 
Csallány Gábor Mogyoróshalmon kilenc sírt tárt fel. Egy sír X-XI. századi lovastemetkezés 

volt, a váz melléklete: kard, kengyel, vaszabla, karperec, gyűrű. A többi sír III. századi jazig. Egy 
gazdag női sírban a váz nyakán calcedon gyöngyöket, vállán egy-egy fibulát, bal karján karperecet, 
gyöngysort, jobb karján két karperecet, ujján gyűrűt, derekán övcsatokat, bal lábán két kis bronz
csengettyűt, mindkét lábán sok gyöngyöt, lába mellett vaskést és orsógombot talált. Orsógomb 
minden női sírban volt. (SzN 1898. okt. 6. 3.) 

117. Szentes-Nagytőke (ma Nagytőke) 
Szeder János nagytőkéi tanyáján faültetés közben sírokra lelt. Csallány Gábor az államsegély 

megérkezése után ásatni akar a gazda beleegyezésével. (SzH 1902. aug. 29. 4.) 

118. Szentes, Purjesz Dávid-ház 
Szentesen a Purjesz Dávid-féle házat lebontotta az új tulajdonos és az új ház alapozásánál sí

rokra bukkantak. A telek másik részén, jégverem ásásakor diófakoporsók darabjaira, vésett pity-
kékre, egy jól konzervált nyestsüvegre, és egy kacagánygallérprémre akadtak. A XVI—XVII. szá
zadi leleteket a gimnáziumi múzeumnak adták. (SzH 1892. máj. 10. 6.) 

119. Szentes-Zalota 
Csallány Gábor Zalotán, közel a Köröshöz, egy kis halom körül több, I. Mátyás, II. Lajos és 

I. Ferdinánd korabeli ezüst dénárt talált. (SzN 1898. okt. 6. 3.) Csallány Gábor Zalotán Németh 
György és Gyarmati János földjén egy római kori temető 25 sírját tárta fel. A csontvázak északnak 
tájoltak, majdnem minden esetben II. századi római pénzdarab volt a szájukban. Nagyon sok a 
gyöngy, közel ezer darab, a nyakon, a karon és főleg a bokán viselték. A sírokban továbbá karpere-
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ceket, függőket, zománcozott fibulákat, nyakékeket és tíz esetben a csontváz lábánál edényt találtak. 
Közel ehhez a helyhez négy avarkori sírt leltek, melyekből 45 darab bronzdíszt vettek ki úgy, hogy 
sikerült megfigyelni helyüket a szíjon. A vázak arccal keletnek feküdtek, lábuknál kedvenc állatuk. 
A férfi és a női csontváznál l-l kutya, a nagyobbik gyereknél egy szárnyas, a kisebbnél egy bárány 
csontváza, ennek nyakán egy aranyozott csengő volt. Karpereceket, gyöngyöket, függőket is talál
tak. (SzN 1904. nov. 15. 6.) 

120. Szerb-Csanád—Nagycsanád (Torontál vm.) (ma Cenadul Mare, Románia) 
Egy tudománykedvelő társaság több helyen ásatásokat végez Torontál és Csanád megyében. 

A Szerb-Csanád mellett a téglagyár telepén avar sírokat találtak: a vázak mellett kések, kardok, 
gyöngyök, bronzcsatok, szíjvégek, edények voltak. (SzH 1903. jún. 11. 6.) 

121. Szilágysomlyó (Szilágy vm.) (ma Simleul silvaniei, Románia) 
Egy szilágysomlyói lakos kertjében ásás közben nagy kincsleletre bukkant. Sok arany- és 

ezüstedény került felszínre, értékük megközelíti az egymillió forintot. (SzH 1889. ápr. 26. 4.) 

122. Szőreg, Apátság (Torontál vm.) (ma Szeged, Csongrád m.) 
Kálmány Lajos adománya: „1 mécses, 2 kisebb füles öblöny" (SzH 1883. dec. 2. 3.) Szőregen, 

a katolikus temető melletti omladéknál, a hajdani apátságnál egy évvel korábban Reizner János ku
tatott. Egy márvány oszlopfőből, amit a szőregi községházán őriznek és freskótöredékes vakolat
darabokból gazdag templomra következtetett. Reizner halála után Tömörkény István tárgyalja a 
kérdést az Archeológiai Értesítőben. (SzN 1904. nov. 6. 4.) 

123. Szőreg-templomdomb (Torontál vm.) (ma Szeged, Csongrád m.) 
Tóth Gyula néptanító több régi pénzt és egy, a szőregi templom domboldalában lelt bronz 

karperecet adományozott a múzeumnak. (SzH 1892. márc. 20. 3.) 

124. Szent-Iván (Torontál vm.) (ma Újszentiván, Csongrád m.) 
Edei János szentiváni gazda az uradalmi földeken az ú. n. római sáncon szántás közben nagy 

mennyiségű régi arany- és ezüstpénzt talált. (SzH 1893. márc. 29. 4.) 

125. Tápé, Lebő (Csongrád vm.) (ma Szeged, Csongrád m.) 
Reizner János több napig ásatott a Tápéhoz tartozó Lebő nevű magaslaton. A leletben csak 

egyetlen veresréz tárgy fordul elő, egyéb tárgyak: kőbalták, kőkalapácsok, kővésők, nyílhegyek és 
pattintott pengék különféle kőből, obsidiánból, opálból, silexből. „A sírokból előkerült edények 
mind a kezdetlegesség formáit mutatja, van köztük egy alighanem fölfüggesztésre alkalmas mécses," 
Sok szárvas és őzcsontot ástak ki. (SzH 1903. márc. 15. 8.) A tápéi réti Lebő-hegyen Tari Ferenc 
malajdpki gazda bérletén szántás közben két veresréz fejszét és egy veresréz fejszeéket talált. Vétel 
útján került a múzeumba. (SzN 1904. márc. 15. 4.) A lebői rézleletekért 10 K-t fizetett a múzeum. 
(SzN 1904. aug. 18. 2-3.) 

126. Tápé-rét 
Pálfy Ferenc polgármester ókori tárgyat hozott be a réti tanyájáról. Egy nagyobb bronzkorsó 

füle, melynek tövén egy alak látható. A kanásza találta a réti földeken, a füzes mellett. A kemény 
rögből kiszakította, egy ideig rejtegette, azt hitte, arany, sőt értékesíteni akarta. A polgármester „ille
tékes kezekbe" adta a leletet. (SzH 1902. júl. 23. 4.) 

127. Teés puszta (Csongrád vm.) (ma Magyartés) 
Hegedűs Imre algyői róm. kath. lelkész a Somogyi-könyvtárnak adományozta a teési pusztán 

talált 40 db-ból álló régiséggyűjteményét, amiben van kővéső, egy kőkalapács, két bronz tárgy, több 
barbárkori agyagedény, hálósúly, és orsókő. (SzH 1885. ápr. 5. 2.) 

128. Temesvár (Ternes vm.) (ma Timisoara, Románia) 
Az Osztrák-Magyar Bank épületének építésekor 32 db, valószínűleg a török uralom idejéből 

származó ezüstérmet találtak. A pénzeket a múzeumnak adták. (SzH 1903. dec. 3. 5.) 

129. Törökbecse (Torontál vm.) (ma Növi Becej, Jugoszlávia) 
A Tiszából, Törökbecse alatt egy mamut fogat és több mamut csontot hozott felszínre a sze

gedi áll. folyamkotrási hivatal egyik kotrógépe. A hét kilót nyomó leletet a kezelőség a szegedi hiva
talhoz szállította be. (SzN 1900. aug. 21. 3.) 
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130. Törökkanizsa (Torontál vrn.) (ma Nova Kanjiza, Jugoszlávia) 
Törökkanizsáról a bíró, Dus Vince két tárgyat adományozottá szegedi múzeumnak. A két láb

perec egyike csiszolt serpentin kőből van, a másik kagylóból. Egy csontváz alsó lábszárcsontján ta
lálták árokásás alkalmával. (SzH 1891. nov. 21. 3.) 

131. Vasand (Bihar megye) (ma Osund, Románia) 
Oláh mezei munkások nagy kincsleletre bukkantak. Nyolc itce ezüst- és aranypénzzel teli 

ólomcsuprot fordított ki az ekevas. A közeli kocsmában a vendéglős jelentette a szolgabírónak, hogy 
1660-ból való arannyal és ezüsttel akarnak fizetni a vendégei. A kincs egy részét így sikerült össze
szedni. (SzH 1892. máj. 17. 4.) 

132. Vesszős és Szomolya közt-Tisza medre (Sövényháza, Csongrád vm.) (ma 
Szeged-Algyő és Szeged-Tápé határán, Csongrád m.) 

A halászok hálójában akadt fönn egy 24 hüvelyk hosszú, teljesen ép mamut szarv. (SzH 1881. 
máj. 31. 2.) 

133. Zenta (Bács-Bodrog vm.) (ma Senta, Jugoszlávia) 
A partvédelemhez szükséges föld elhordása közben a zentai határban régi romokra akadtak. 

A hatalmas téglaoszlop templom alapja lehetett. Nem ásták ki, mert a föld birtokosa Király Sándor 
nem voltjelen. „Valószínűleg a török pusztulás korából való." (SzN 1897. ápr. 18. 8.) 

134. Zenta, Tiszameder 
Zombory Mihály nyűg. városi vámpénztárnok több ősállatcsontot adományozott a múzeum

nak, amelyek még az 1874. évi kotrások alkalmával kerültek elő a zentai Tisza szakaszból. (SzN 
1904. máj. 25. 3.) 

135. Zombor (Bács-Bodrog vm.) (ma Sombor, Jugoszlávia) 
Zomborban, a zentai kapu mellett egy téglaégető telepen kb. másfél méter mélyen emberi 

csontvázra és mellette különböző tárgyakra akadt egy kubikus. A valószínűleg népvándorláskori 
sírban egy 90 cm hosszúságú vas kardpenge, egy hármas szárnyú nyílhegy és élesre lapított nyílvég, 
egy tárgy, ami kés vagy talán lándzsavég lehetett és egy bronz csat volt. (SzH 1892. jún. 14. 5.) 

136. Ismeretlen lelőhely 
Egy szántó ember a földben egy korsó régi pénzt talált, amelyeket eladogatott. A kávéházban 

is járt házalni velük. A pénzekből egy a városi múzeumba került adományként. „Réznek látszik, 
de nem az, hanem ezüst. A dák idők előttről való, maczedóniai mintára verette valamely barbár 
fejedelem. Érdekes volna megtudni, hogy hol találta és mennyit." (SzN, 1900. márc. 2. 5.)* 

IRODALOM 

Banner János 
1936 Régészeti kutatások Szegeden. Dolgozatok. Szeged. 242—285. 
1966 Reizner János és a szegedi múzeum. MFMÉ 1964/65-1. Szeged, 3-15. 

Bezerédy István 
1984 Az alapítás és az első igazgató. In: A Somogyi-könyvtár száz éve. Szerk. Péter László. 

Szeged.9-54. 
Bona István 

1987 Javarézkori aranyleleteinkről. VMMK 18/1986. Veszprém. 21-81. 
Fari Irén 

1982 Reizner János a könyvtár- és múzeumigazgató. In: Múzeumi kutatások Csongrád me
gyében. Szeged, 159—165. 

Giday Kálmán 
1982 Reizner János. Kézirat, Somogyi-könyvtár, Szeged. 

* A lelőhelyek azonosításában Varga András (MFM) volt segítségemre. Munkáját ezúton is 
köszönöm. A dolgozatot Kürti Béla, a régészeti osztály vezetője (MFM) lektorálta. Szakmai észre
vételeit, tanácsait ezúton köszönöm. 

227 



Horváth Ferenc—Zombori István 
1986 Kováts István leírása és rajzai a szegedi vár kőfaragványairól (1878). MFMÉ 1986-1. 

Szeged, 169-225. 
Kiss Ferenc—Tonelli Sándor—Sz. Szigethy Vilmos 

1927 Szeged. Budapest. 
Kulinyi Zsigmond 

1901 Szeged új kora. Szeged. 
Lőrinczy Gábor 

1988 A csongrádi múzeumi törekvések első korszaka. Farkas Sándor régészeti tevékenysége 
és a városi múzeum. In: Mozaikok Csongrád város történetéből. Csongrád, 7—21. 

1900 Magyar Minerva. I. évf. Budapest. 

1902 Magyar Minerva. II. évf. Budapest. 

1904 Magyar Minerva. III. évf. Budapest. 
Perjéssy László szerk. 

1904 A Szegedi M. Kir. Állami Felső Kereskedelmi Iskola Értesítője. 1903—1904 isk. évről. 
Szeged. 

Szelesi Zoltán 
1986 Műgyűjtés Szegeden I. MFMÉ 1984/85-1. Szeged, 289-323. 

Szilágyi Miklós 
1982 Régészeti leletek és leletmentések híre a szekszárdi újságokban. SzBBÁMÉ X—XI. 

Szekszárd. 413-423. 
Szinnyei József 

1906 Magyar írók élete és munkái. XI. köt. Budapest. 

Nachrichten über archäologische Funde 
und Ausgrabungen in den Szegediner Tageszeitungen 

Fari, Irén 

Die Autorin hat die archäologischen Nachrichten aus zwei Szegediner Tagesblättern in to
pographischer Reihenfolge und nach Ortscnamen einordnend gesammelt. Der erste Zeitpunkt, 
1879, ist ein tragisches, jedoch ein bedeutungsvolles Datum im Leben der Stadt Szeged. Obwohl 
das Hochwasser die Stadt ruiniert hatte, gab es der Entwicklung gleichzeitig einen wichtigen Stoss. 
Aus der Reihe der zum Wiederaufbau Hilfe leistenden Gaben hebt sich die Spende von Károly 
Somogyi, dem Domherren in Esztergom, ab, der seine aus 50 000 Bänden bestehenden Bibliothek 
der für ihn unbekannte Stadt spendiert hat. Da es damals kein Institut oder gesellschafliche Orga
nisation gab, die die während den Bauarbeiten zum Vorschein kommenden, archäologischen Fund
sachen gesammelt hätten, nahm der Bibliothekar, namens János Reizner, in der Bücherei Somogyi 
die mühsame Aufgabe auf sich. 

Die zeitgenössischen Zeitungsartikel folgen der Herausbildung des Szegediner Stadtmuseums 
und seinen ersten Jahrzehnten auf der Spur. Sie enthalten auch wichtige Angaben von solchen Fundor
ten, deren Objektmaterial nicht ins Szegediner Museum gelangte. 
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