
Köszöntés 

Hölgyeim és Uraim, kedves 

Ebben az esztendőben, pontosabban december 
1-én ünnepli fennállásának 125. évfordulóját a 
nyíregyházi Jósa András Múzeum. Fontos dátum ez 
nemcsak a megye, hanem Magyarország történeté
ben is, hiszen itt Közép-Kelet-Európában kevés mú
zeum dicsekedhet ilyen korai alapítással. Tehát ami
kor megtisztelték intézményünket azzal, hogy meghí
vásunkat elfogadták, hozzájárultak e nagymúltú mú
zeum hírnevének öregbítéséhez. Ezért mindnyájuk
nak őszinte köszönet jár. 

Az a tény, hogy a kárpát-medencei neolitikum 
kutatásának felmerülő kérdéseit, vagy már elért ered
ményeit választottuk e háromnapos konferencia té
májául, nem véletlenül történt. A nyíregyházi Jósa 
András Múzeum gazdag régészeti gyűjteménye meg
engedte volna, hogy a bronzkort vagy a népvándor
lás kort válasszuk ki. Ám gyűjteményünknek a neo
litikus része egyike azoknak, amelynek korábban is 
volt, most is van gondozója a múzeumban. Lassan 
négy évtizede, hogy itt dolgozott dr. Kalicz Nándor, 
később dr. Makkay János, most pedig - immár másfél 
évtizede - dr. Kurucz Katalin, aki e konferencia 

Nyíregyháza, 1993 november 8. 

Kollegák, tisztelt Vendégeink! 

szervezője. Meg kell még emlékeznünk dr. Korek 
Józsefről, a Magyar Nemzeti Múzeum közelmúltban 
elhunyt főigazgató-helyetteséről is, akinek nevéhez 
számos megyebeli neolitikus lelőhely feltárása fűző
dik. Ha kiejtem a számon, hogy Tiszavasvári-Pap
telekhát, Méhtelek-Nádas dűlő, Sonkád, Kisvarsány, 
akkor a neolitikum kutatóinak szeme felcsillan e 
fontos lelőhelyek hallatán. De ezekről majd a tanács
kozáson Önök több szót fognak ejteni. 

Amikor a rendező szervek, Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye Önkormányzata, a megye és a város 
tudományos testületei nevében köszöntöm az itt 
egybegyűlteket, nemcsak jó tartózkodást kívánok 
városunkban. Tudom - a beküldött tézisek alapján -
, hogy kitűnő előadások hangzanak majd el, bizonyá
ra parázs vita kerekedik egy-egy kijelentés kapcsán. 
Nekem tehát a feladatom az lesz, hogy az itt elhang
zottak mielőbb nyomtatásban is megjelenve, a nem
zetközi tudományos életben is nyomatékossá tegyék 
a város és 125 éves múzeuma nevét. Ehhez kívánok 
Önöknek most bölcsességet, vidámságot és örömet. 
Nemzetközi konferenciánkat ezennel megnyitom. 
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