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Mit keres a kemencében egy kutyakoponya? Részt vehettetek-e az 
1007-es pozsonyi csatában a karosi temetı elıkelıi? Hol éltek a 
szkíták? Kik voltak a szarmaták? Ezekre a kérdésekre is választ 
kaphattak a Történettudományi Találkozóra ellátogató érdeklıdık, 
a hódmezıvásárhelyi Emlékpontban. 
 

Az elmúlt évek régészeti feltárásai és azok eredményei kerültek a középpontba a maratoni 
elıadássorozat utolsó elıtti napján. Béres Mária, a szentesi Koszta József Múzeum 
igazgatója a Csongrádot elkerülı út régészeti munkáit ismertette, kiemelve, hogy ez volt a 
múzeum 112 éves fennállásának legnagyobb feladata. Vörös Gabriella a szarmaták 
öltözködését próbálta bemutatni és rekonstruálni, de elmondta, ez szinte lehetetlen feladat, 
hiszen fél évezreden át éltek szarmaták a Dunától keletre található területeken. 

Dr. Révész László régész, tanszékvezetı egyetemi tanár elıadásán arra tért ki, hogy egy a 
magyarság számára fontos és sorsfordító eseményrıl nem emlékezünk meg kellıképpen. A 
907-ben történt a pozsonyi csata – melyen ıseink dicsı és elsöprı gyızelmet arattak a Keleti 
Frank Királyság seregei fölött –, valamint a karosi honfoglalás kori temetı közötti 
kapcsolatra is fény derült a konferencián.  

Csányi Viktor, a vásárhelyi Tornyai Múzeum régésze a Székkutas-Kaksszéki homokbánya 
feltárásának eredményeit ismertette. Elmondta, hogy a 13. századi Árpád kori településen 
több fazekat, cserépbográcsot, fémeket és ezüstpénzeket találtak. A legérdekesebb felfedezés 
az egyik földbe épített ház kemencéjében talált kutyakoponya. Ezt valószínőleg áldozatként 
mutatták be, a ház védelme érdekében.  

Nagy Nándor restaurátor egy Zsolnay kerámiaoltár másodpéldányát újította fel. A 
legnagyobb kihívást a kisded Jézus letört kézfejének pótlása jelentette. Az eredeti, máriafalvi 
(Ausztria) templomba beépített oltár nem volt hozzáférhetı, hogy mintát vegyenek róla, 
ezért kerámiamővész-restaurátor úgy oldotta meg a feladatot, hogy több szögbıl készített 
fotókat az eredeti kézfejrıl és azok alapján készítette el a pótlást. Zsolnay Vilmos több tartós 
és strapabíró anyagot is kikísérletezett, például a pirogránitot. Ez egy fagyálló épület 
alapanyag, melynek receptjének titkát máig kutatják.  

Elek András 
Emlékpont  
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