
Vass Lóránt

A VII. ERDÉLYI MAGYAR RÉGÉSZETI KONFERENCIA

Az immáron hetedik alkalommal megrendezett Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia ezúttal a székely-
földi Sepsiszentgyörgy városában lelt otthonra.

A konferencia története

Egy hetedszer megrendezett konferencia folytonosságot jelent, s a folytonosság igénye váltotta ki az
erdélyi magyar régészet legrangosabb szakmai börzéjének létrehozását. A régészek között bizonyára min-
denki hallott a kolozsvári régészeti iskola néven emlegetett, Roska Márton, Buday Árpád, Kovács István,
Pósta Béla kiemelkedő kutatók neveivel fémjelzett szakmai iskoláról, valamint az erdélyi régészeti kutatás
nagyjaiként ismert Torma Károlyról, Torma Zsófiáról, Király Pálról, Cserni Béláról. Talán kevesebben tud-
ják, hogy az intézményes kolozsvári régészeti iskola megszervezője Pósta Béla volt, aki a Magyar Nemzeti
Múzeum múzeumőreként kezdte, és akit az itt szerzett tudományos tapasztalatai és anyagismerete miatt gr.
Zichy Jenő kaukázusi és közép-ázsiai expedíciójának kísérőjévé és tudományos munkatársává neveztek ki.
A Zichy-féle expedíciókon tanúsított munkabírása, szakértelme, tapasztalata mind hozzájárultak ahhoz,
hogy érdemei elismeréseképpen a magyar kulturális miniszter 1�99-ben a kolozsvári egyetem frissen ala-
pított régészeti tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárjává nevezze ki. Pósta Béla nevéhez kötődik a je-
lenlegi kolozsvári Erdélyi Nemzeti Történelmi Múzeum elődjének a megszervezése is. Az Erdélyi Múzeum
Egyesület gyűjteményéből (melynek kezelési és használati jogát az egyetemre bízta) és a fokozatosan kié-
pülő egyetemi Éremtani és Régészeti Intézet táraiból álló gyűjtemény, Pósta Béla kiváló szervezői munká-
jának köszönhetően, a Református Kollégium tulajdonában lévő kétemeletes, a Bástya utca (C. Daicoviciu)
2. szám alatti bérházában nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. Ez az épület ad azóta is otthont a mú-
zeumnak, a Pósta által létrehozott gyűjtemény pedig a jelenlegi gyűjtemény magját képezi.

A Pósta által kinevelt kiváló régésznemzedék kutatómunkája. valamint az Intézet saját kétnyelvű fo-
lyóirata, a Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából (Travaux), nemcsak a magyar
régészeti kutatás meghatározó egyéniségeivé emelte a kolozsvári régészeti iskola képviselőit, hanem a nem-
zetközi kutatásban is csakhamar hírnevet szereztek. Ez a kevesebb, mint 50 év volt az egyetlen olyan pe-
riódus az erdélyi régészeti kutatás történetében, amikor az szerves részét képezte úgy a magyar, mint az
egyetemes régészeti kutatásnak. A kecsegtető kezdetnek a történelem vetett hirtelen véget. Először a 1. vi-
lágháborút lezáró trianoni békeszerződés szakította el a kolozsvári régészeti tanszék és történelmi mú-
zeum kutatóit a magyarországi tudományos élettől, majd pedig a kommunista állam nyomta el a beindult
magyar régészképzést 1959-es rendeletével, mellyel jogerősen megszüntette a kolozsvári Bolyai Egyetemet,
ezzel pedig a magyar régészeti tanszéket is. Magyar régészképzésre csupán 1993–1994-től került sor ismét,
amikor az akkori Román Tanügyminisztérium magyar tannyelvű csoportok beindítását tette lehetővé.

Adott volt a folytatáshoz a hivatalos keret, intézmény, az évről évre gyarapodó jelentkezők serege.
A folytonosság hiánya, az Erdélyi Régészeti Iskola képviselőinek, tanítványainak időközbeni anyaországba
emigrálása vagy elhalálozása azonban nagyon megnehezítette az előzmények méltó folytatását. Az erdé-
lyi magyar régészeti oktatás színvonalának növelése, a hiányok pótlása, a Romániában szétszórva dolgozó
magyar régészek összefogása, az anyaországi tudományos élettel való kapcsolattartás érdekében 1999-ben
megalakult a Pósta Béla Régészeti Egyesület. Az Egyesület dr. Bajusz István igazgató, Soós Zoltán, Botár
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István és Szőcs Péter igazgatói tanácstagok irányítása alatt elsősorban a romániai magyar anyanyelvű ku-
tatókat és hallgatókat tömöríti. Tagjai és az anyaországi kutatók kutatásainak megismerése végett az Egye-
sület az Erdélyi Múzeum Egyesülettel közösen 2003-tól kezdődően évente megrendezi az Erdélyi Magyar
Régészeti Konferenciát:

I. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia (Nagyvárad, 2003. nov. 8–9)
II. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia (Marosvásárhely, 2004. nov. 5–7)
III. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia (Csíkszereda, 2005. nov. 7–9)
IV. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia (Marosvásárhely, 2006. nov. 10–12)
V. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia (Kolozsvár, 2007. nov. 9–11)
VI. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia (Kolozsvár, 2008. nov. 7–9)
VII. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia (Sepsiszentgyörgy, 2009. nov. 6–8)
A szerény nagyváradi kezdet után a konferencia az évek során egyre nagyobb keretet öltött, egyre több

erdélyi és határon túli kutató osztotta meg kutatási eredményeit, és egyre nagyobb számban vettek részt
érdeklődő egyetemisták. 2006-ban a Marosvásárhelyen megrendezésre került konferencián bemutatták az
újraindított Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából című folyóirat első számát, majd Ko-
lozsváron a második számot egy évvel később, jelezve ezáltal is a régi Kolozsvári Iskola szelleméhez való
felzárkózás óhaját, a folytonos minőségi oktatás és kutatás igényét.

A 2009. november 6–� között megrendezett VII. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia tehát már ha-
gyományokkal rendelkezik, s ez nemcsak az évek száma miatt igaz. Az előző konferenciákon kiépített
anyaországi szakmai, illetve baráti kapcsolatok folytonosak, az ismerkedés és tartózkodás helyét pedig a
kölcsönös tisztelet vette át, a bizalom és a viszontlátás öröme. Legalábbis az eddigi évek tapasztalata ezt
mutatja. Emellett nem mellékes az sem, hogy a szakmai tapasztalatcsere mellett az erdélyi régészeti kuta-
tások eredményei is ismertté válnak a magyarországi kutatás számára, és egyre inkább sikerül visszaka-
paszkodni arra a helyre, ahonnan a történelem fintora miatt lecsúszott. Az anyaországi és erdélyi kutatók
közötti viszonyt pedig egyre inkább az egyenrangú szakmai partnerség jellemzi, a féltő, gondoskodó ma-
gyar testvér szerepét felváltja a meghallgató és érdeklődő anyaországi testvéré.

Az Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia az anyaországi tudományos élettel való kapcsolattartás mel-
lett az erdélyi kutatóintézetek, múzeumok kutatóinak, a helyi PhD és mesterképzős hallgatóinak a legfon-
tosabb szakmai börzéje. ugyanakkor az egyetemen tanuló diákok számára útmutató és kiegészítés a szakmai
felkészülésükben. Ezzel is magyarázható a résztvevő erdélyi és határon túli egyetemisták egyre nagyobb száma.

A hetedik…

Már lassan három éve a konferencia szerkezete és ütemezése változatlan: az első nap az ünnepélyes
megnyitóra, plenáris előadásokra, könyvbemutatóra kerül sor, míg a szakosztályi előadások a második
nap zajlanak le, a harmadik nap pedig hagyományosan a kirándulás napja. Vargha Mihály, Bajusz István
és Sípos Gábor ünnepélyes megnyitója után megismerhettük a Székely Nemzeti Múzeum évkönyvének,
az Acta Siculica-nak a legújabb számát, ugyanezen múzeum kiállítás-vezetőjét Székelyek. A kereszténység vé-
delmezői címmel, továbbá belenézhettünk a Gáll Erwin és Gergely Balázs szerzőpáros által írt Kolozsvár
születése. Régészeti adatok a város X–XIII. századi történetéhez című, kutatásaik legújabb eredményeit tar-
talmazó könyvébe.

Az idei év legnagyobb újítása, hogy a négy különböző korszak (őskor, ókor, népvándorláskor, közép-
kor) előadásai a Kós Károly tervezte Székely Nemzeti Múzeum épületének négy különböző termében
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kaptak helyett. Ez a jelentkezők évről évre növekvő száma (az idén több mint 60 előadó jelentkezett)
miatt szükségessé vált.

Jelen sorok írója római koros régész, ezért az ókor-szekción elhangzott előadásokról kíván beszélni.
Hallhattunk elméletibb megközelítésű előadásokat (Visy Zsolt, Gabler Dénes, Pánczél Szilamér), konk-
rét régészeti kutatási beszámolókat (Bíró Szilvia, Vass Lóránt és munkatársai), megismerkedhettünk új, a
régészeti kutatásban használt interdiszciplináris kutatási módszerekkel és annak eredményeivel (Lipovics
Tamás, Lenkey László, Raáb Donát, Petrovszki Judit, Pethe Mihály geofizikai méréseket bemutató elő-
adásai), szemtanúi lehettünk érdekfeszítő értelmezéseknek (Groh Dániel), összehasonlító elemzéseknek
(Găzdac Alföldy Ágnes). Az előadások nagy része Dacia római tartomány régészeti kutatására koncent-
rált: Porolissum, keleti limes, temetkezési szokások Apulumban, Pannonia és Dacia közötti utak. Ezeket
az előadásokat egészítették ki a pannoniai régészeti kutatás legújabb eredményeit bemutató értekezések.

Az előadások sorát Visy Zsolt kezdte, aki A limes-út történeti fejlődése a Római Birodalomban címmel a limes
összetett problematikájával ismertetett meg minket. Számtalan példával illusztrálva, nagyon meggyőzően mu-
tatott rá arra, hogy a limest, mint a határmentén felsorakoztatott csapatok legfontosabb kommunikációs esz-
közét, mennyire céltudatosan a településföldrajzi és természeti viszonyokhoz igazodva alakították ki.

Gabler Dénes előadása, Utak Pannónia és Dácia között a Barbaricumon át, az utaknak egy másik tí-
pusát, a két provincia között kapcsolatot teremtő kereskedelmi utakat taglalta. A Pannóniából kiinduló,
Dáciába tartó kereskedelmi utak beazonosításánál az előadó több forrástípust is felhasznál, az őrtornyok,
vámállomások elhelyezkedésének megfigyelésétől a feliratokon, ókori forrásokon át, az anyagi kultúra
emlékeinek elemzésével bezárólag. Nagyon jól argumentált, sok szempontú és körültekintő elemzése kö-
zelebb hozott bennünket a régészeti kutatás e területéhez.

Az utak „mentén” Bíró Szilvia segítségével egy konkrét helyhez érkeztünk, méghozzá Arrabona római
városában. Előadása, Újabb kutatások Arrabona vicusában, a városi régészeti feltárások lenyűgöző ered-
ményeivel lepett meg: egy alápincézett épület-maradvánnyal, utcahálózat részleteivel, amelyek egy felté-
telezhető piac vagy tér struktúrájába épülnek be. ugyanakkor ízelítőt kaptunk a városi régészet leletmentő
ásatásainak néha szélmalomharcnak tűnő napi csatározásából a beruházó, illetve a városi vezetés ignoráns
és pusztító magatartásával szemben.

Pánczél Szilamér, A játék tere, a tér játéka című előadása a mai Albánia területén található színházak
újszerű megközelítését hozta. Az előadó a hellenisztikus színháznak a római korban való továbbélését,
ennek átminősülését, átértékelését, újfajta kihasználását, jelentésváltozását vizsgálta. Megtudhattuk, hogy
két különböző játék- és szórakozási koncepcióval rendelkező nép miként használta fel saját elképzelései
szerint ugyanazt a teret.

Ferencz Szabolcs a daciai kutatás egyik legelhanyagoltabb területén, Dacia keleti limesén végzett kuta-
tás eredményeit mutatta be A berecki castrum és a keleti limes címmel. A több új kutatási módszert (terep-
bejárás, légifotó, geofizikai mérések) felhasználó, egy nemzetközi kutatócsoport munkáját dicsérő előadás
újabb információkkal szolgált a keleti limes nyomvonalát, természetes és stratégiai kialakítását illetően, ugyan-
akkor megismerkedhettünk a geofizikai mérések által kirajzolt berecki castrum alaprajzával is.

A délutáni ülésszakot három Porolissumról szóló előadás nyitotta meg. Porolissum, mint Dacia észak-
nyugati védelmi rendszerének legfontosabb települése és katonai állomása, Dacia egyik legjobban kuta-
tott települése. A területén lassan egy évszázada folyó régészeti munka az utóbbi pár évben újszerű,
interdiszciplináris kutatásokkal bővült.

Lenkey László, Lipovics Tamás, Petrovszki Judit és Pethe Mihály a Porolissumon végzett geofizikai
mérések eredményeit fogalták össze, Mágneses geofizikai mérések Porolissumon címmel. A 2005–2009-es
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mérések kitűnő eredményeit összefoglaló, lenyűgöző előadásból kiderült, hogy a település 1� hektárnyi
területét mérték meg (ebből 13 ha a település temetőjére esik), ezáltal Porolissum Románia legnagyobb ge-
ofizikailag lemért régészeti területévé vált. A mérések segítségével utcákat, utakat, épületeket, a temetőbe
vezető utat, a temető és város határát sikerült behatárolni. Az előadás mesterpéldája volt a régész szak-
emberek és geofizikusok együttműködésének.

Kelevitz Krisztina, Raáb Donát és Lenkey László A porolissumi feltételezett Mithras-szentély kutatása
geoelektromos geofizikai módszerrel című előadásában egy feltételezett szentély geofizikai módszerekkel tör-
ténő beazonosítását láthattuk meg, melynek segítségével sikerült az épület kiterjedését, méreteit, mélysé-
gét, illetve egyes belső szerkezeti egységeit meghatározni.

A Vass Lóránt, Pánczél Szilamér, Bajusz István, Dobos Alpár, Silvia Mustaţă, Bencze Ünige és Fe-
rencz-Mátéfi Ágota kutatócsapatnak A mojgrádi Cabii dombon végzett 2009-es régészeti feltárások című
előadása a Porolissum környékén, a nyugati védelmi rendszer vonalán végzett régészeti feltárásokat is-
mertette. Az előadásból ismét megtapasztalhattuk, hogy milyen nagy mértékben is köszönheti eredmé-
nyeit a régész a szerencsének, és hogy mennyire megtévesztő saját logikai következtetéseink és a római
stratégiai gondolkodás között egyenlőségjelet tenni. A földsánccal és árokkal megerősített, őrtornyokkal
szabdalt limes vonalán elhelyezkedő kutatott pont kiemelkedő, lapos magaslatával szinte tankönyvbe illő
példája lett volna a római őrtoronynak, helyette pedig egy római előzmények nélküli, 19. századi gazda-
sági épületet leltek a régészek.

A daciai tematikájú előadásokat, Găzdac Alföldy Ágnes „Ergo et inter mortuos avaritia vivit…” Érem-
melléklet és halottkultusz Brigetio és Apulum temetőiben című előadása zárta. Az előadó összehasonlító ta-
nulmányában (melynek alapját két, sok szempontból hasonló jelleggel bíró település temetője szolgáltatta)
a sírokba történő éremlehelyezés új szempontból való értelmezését kínálta. Megtudhattuk, hogy a Cha-
ron díjának szánt lehelyezett érem nemcsak címletében fejezi ki szimbólikus voltát, hanem hátlapjaik iko-
nográfiája is utalhat ezen érmék személyes üzeneteire.

Az ókor-szekció záró előadása egy igazi detektívmunkával kápráztatta el a nézőközönséget. Groh Dá-
niel, A visegrád-lepencei késő római őrtorony szoborlelete című előadása, a címben szereplő őrtorony építési
felirata felett beágyazott rejtélyes férfifej leleplezéséből indult ki. Az alapos detektívmunka segítségével az
előadó kiderítette, hogy a férfifej tulajdonképpen egy egészalakos aquincumi női szobor része, melyet
valószínűleg a közeledő császárlátogatás miatt szállítanak Visegrádra és alakítanak át császárt formáló fér-
fifejjé. A konferencia ókori ülésszakát Visy Zsolt zárta, aki örömét fejezte ki az előadások színvonala és az
új módszerek iránt fogékony fiatal kutatók komoly eredményei miatt.

Másnap, a konferencia lezárásaképp kiránduláson vehettek részt a résztvevők. A kirándulás minden
évben a konferenciának helyet adó erdélyi város környékének történelmi, régészeti és kulturális helyeit cé-
lozza meg. Az idén a résztvevők Dobót, az egykori középkori települést, annak templomát és kápolnáját
tekinthették meg. Az ebédet követően Erősdre látogattunk, ahol az őskori erődített településen sétálhat-
tunk végig megszemlélve azt az őskori települést, melyet sokunk csak szakkönyvekből ismert.

Összefoglalva a 2009. november 6–�. között Sepsiszentgyörgyön megrendezett VII. Erdélyi Magyar
Régészeti Konferencia tapasztalatait, megállapíthatjuk, hogy a hét éve elindított konferenciasorozat idei
darabja már egy jól kiforrt, lassan már saját kereteit is kinövő (több mint 60 előadó, több mint száz diák
és résztvevő) rendezvény volt. Az évek során befektetett erőfeszítés meghozta gyümölcsét, s kiterjedt szak-
mai kapcsolatok szövődnek az anyaországi és az itteni kutatók között.
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