
konferencia ma 17.30-kor nyílik a Tarisznyás 
Márton Múzeumban. A rendezvényt megnyitják: 
Bajusz István adjunktus, a Pósta Béla Egyesület 
elnöke; Sipos Gábor docens, az Erdélyi Múzeum-

Egyesület elnöke; Petres Sándor, Hargita Megye Tanácsának 
alelnöke, valamint Csergő Tibor-András, a Tarisznyás Márton 
Múzeum igazgatója. Az első plenáris előadást Vincze Zoltán 
tartja 18.00 órától Pósta Béla tanítványai címmel. Ezt követő-
en két könyvet is bemutatnak: Signa praehistorica. Studia in 
honorem magistri Attila László septuagesimo anno, valamint 
Erdély és kapcsolatai a kora népvándorlás korában. A köteteket 
Sztáncsuj Sándor, illetve Istvánovits Eszter mutatja be.

Két kiállításmegnyitóval folytatódik az est 19.00 órakor: a 
Légirégészeti fényképek Udvarhelyszékről tárlat anyaga Sófalvi 
András és Szabó Máté felvételeiből állt össze; a másik kiállítás 
pedig a Bronzkori népek és vizigótok Székelyudvarhely határá-
ban címet viseli. 

Holnap, szombaton szakosztályokban folytatódik a tudo-
mányos tanácskozás. 

Az Őskor szakosztály a BBTE Csíky Dénes Amfiteátrumá-
ban tartja munkálatait, 9 órától a következő előadások hang-
zanak el: Tatár Árpád (Beszterce): Beszterce-Naszód megyei 
idolok és egyéb leletek; Bader Tibor–Hágó Attila Nándor 
(Hochdorf, Nagykároly): Koraneolitikus település Felső-
Homoród Borzkerten; Pethe Mihály–Lenkey László–Németi 
János–Molnár Zsolt (Budapest, Nagykároly, Kolozsvár): Neo-
litikus és bronzkori objektumok kutatása mágneses módszer-
rel; Berecki Sándor–Sztáncsuj Sándor József (Marosvásárhely, 
Sepsiszentgyörgy): A marosvásárhelyi rézkori telep és az erősdi 
kultúra kései szakasza; Balázs Áldor Csaba (Marosvásárhely): 
Korabronzkori kőkazettás temetkezések Erdélyben; Németi 
János (Nagykároly): Az érmellék ősrégészeti kutatása – Dr. 
Roska Márton és Dr. Andrássy Ernő barátságának tükrében; 
Székely Zsolt (Sepsiszentgyörgy): Egy bronzkori agyagkocsi 
az alsórákosi Durdulyáról; Nagy József-Gábor (Kolozsvár): A 
Kis-Szamos völgyének településstruktúrája a későbronzkor és 
koravaskor időszakában; Csók Zsolt (Zilah): A szilágysomlyói 
halomsír nekropolisz; László Attila (Jászvásár): Holtakkal élni? 
A magyarfenesi koravaskori sír értelmezéséről; Berecki Sándor 
(Marosvásárhely): A késővaskori erdélyi népcsoportok kapcso-
latrendszere.

Az Ókor szakosztály a BBTE főépületében, a 2-3. konfe-
renciateremben tartja munkálatait: Visy Zsolt (Pécs): Adatok 
Dacia provincia kiterjedéséhez és határaihoz; Pethe Mihály – 
Lenkey László–Páncél Szilamér–Bajusz István (Budapest, Ma-
rosvásárhely, Kolozsvár): Porolissumi katonai tábor mágneses 
feltérképezése; Fábián István (Marosvásárhely): Germán egy-
ségek a Dacia római provincia hadseregében; Ferencz-Mátéfi 
Ágota (Kolozsvár): Infrastrukturális elemek a római Dacia te-
metőiben; Gróh Dániel (Visegrád): A visegrád-gizellamajori 
római erőd építéstörténete; Borhy László (Budapest): 
Castra legionis, canabae, municipium – Régészeti kutatások 
Brigetióban (Komárom/Szőny); Gabler Dénes (Budapest): 
Római villák és telepek Savaria territóriumán; Lassányi Gábor 
(Budapest): Téglába zárt holttestek; Biró Mária–Vass Lóránt 
(Budapest, Kolozsvár): Aquincum későrómai kori történeté-
nek kérdőjelei. A településen megmaradt csontfaragványoknak 
a többi provinciális lelőhelytől eltérő összetétele; Szabó Ádám 
(Budapest): Miért kellett Firmusnak a főpapi korona?

A Népvándorláskor, középkor szakosztály a Szent Bene-
dek Tanulmányi Ház 1. konferenciatermében tartja mun-
kálatait: Körösfői Zsolt (Nyíregyháza): A Marosszentanna-
Csernyahov kultúra lelőhelyei a Nagy-Küküllő felső folyása 
mentén; Vlad Lăzărescu–Demjén Andrea–Laczkó Nándor 
(Kolozsvár, Gyergyószentmiklós): Egy 4. századi ház feltárása 
Gyergyószárhegyen; Masek Zsófia (Budapest): A kelet-ma-
gyarországi hun kori sírkerámia összefüggéseinek vizsgálata; 
Istvánovits Eszter–Kulcsár Valéria (Nyíregyháza, Szeged): 
Határvonalak a Kárpát-medencei szarmata barbaricumban; 
Nagy Szabolcs (Kolozsvár): Az aranyoslónai avar kori temető 
(A 2009–2010 évi kutatás eredményei); Piroska Eszter (Ko-
lozsvár): Az aranyoslónai avar kori temető gyöngyleletei; Ko-
sza Antal – Sófalvi András (Csíkszereda, Székelyudvarhely): 
Töltésvonulatok a Görgényi-, Hargita- és Persányi-hegység 
térségében; Gáll Ervin (Bukarest): Roska Márton és az erdé-
lyi régészet. Néhány gondolat az erdélyi örmény tudós kora 
középkori kutatásairól; Szabados György (Szeged): Árpád-
házi szállásbirtokok és állami központok a X. századi Magyar-
országon; Füredi Ágnes (Szentendre): „..fű kizöldül ó sírhan-
ton” – Honfoglalás kori tarsolylemez Pest megyében; Révész 
László (Budapest): Szempontok a Kárpát-medence 10-11. 
századi temetőinek összehasonlító vizsgálatához; Takács 
Miklós (Budapest): A 11. századi palmettás kőornamentika, 
formai-tipológiai elemzés; Mordovin Maxim (Budapest): 
Legújabb régészeti kutatások a honti ispánsági vár területén; 
Feld István (Budapest): A 13. század – a Kárpát-medencei 
várépítészet fénykora?; Kopeczny Zsuzsa (Temesvár): Újabb 
adatok a temesvári Hunyadi-kastély építéstörténetéről; Csók 
Zsolt (Zilah): Castrum Carazna a szilágysomlyói Várhegyen?; 
Bordi Zsigmond Lóránd (Sepsiszentgyörgy): A csernátoni 
Csonka(Ika)-vár déli tornya és környéke; Kósa Béla (Csíksze-
reda): Újabb adatok a csíkszeredai Mikó-vár építéstörténeté-
vel kapcsolatban.

A Középkor szakosztály előadásainak színhelye a Szent 
Benedek Tanulmányi Ház 2–3. konferenciaterme: Tari Edit 
(Esztergom): Középkori fatemplomok a Kárpát-medencében; 
Emődi Tamás (Nagyvárad): Partiumi középkori templomok 
újabb kutatása; László Keve (Marosvásárhely): Régészeti ku-
tatások a marosszentgyörgyi római katolikus templom körül 
(2010); Nyárádi Zsolt (Székelyudvarhely): Újabb kutatások 
Lövéte elpusztult középkori templománál; Király József (Ko-
lozsvár): Kovászna megye elpusztult középkori kápolnái; Rácz 
Tibor Ákos (Vác): Kora Árpád-kori leletek a váci püspöki vár 
területéről; Botár István (Csíkszereda): Új régészeti adatok 
Csíksomlyó történetéhez; Darvas Loránd (Csíkszereda): A 
csíkszenkirályi Bors család és udvarházaik; Pálóczi Horváth 
András (Budapest): A középkori alföldi lakóház és telek a szent-
királyi ásatási eredmények alapján; Zatykó Csilla (Budapest): 
Jobbágyfalu, kisnemesi falu. Két Somogy megyei település ösz-
szehasonlítása; Wolf Mária (Szeged): Régészeti adatok a muhi 
csata történetéhez; Gróf Péter (Visegrád): Inter arma silent 
Musae. Fegyverek és fegyvertörténeti kutatások Visegrádon; 
Soós Zoltán (Marosvásárhely): Apró leletek és jelentőségük, 
bronz és csont tárgyak a marosvásárhelyi ferences kolostorból.

A nap zárómomentuma a 19.00 órától tartott kerekasztal-
beszélgetés, amelyet Bajusz István moderál.

Vasárnap a környék történelmi nevezetességeit és természe-
ti látványosságait keresik fel a konferencia résztvevői.
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Soha ennyi régész nem járt 
Gyergyószentmiklóson – örvendezett 

Csergő Tibor-András, a Tarisznyás Már-
ton Múzeum igazgatója a IX. Erdélyi Ma-
gyar Régészeti Konferenciát beharango-
zó sajtótájékoztatóján. A sajtó rendelke-
zésére bocsátott program alátámasztja 

az intézményvezető állítását.

IX. Erdélyi 
Magyar Régészeti 

Konferencia

Figura Stúdió Színház

november 5., szombat, 19.00 óra
Katona Imre: A téboly hétköznapjai. Rendezte: Ka-

tona Imre
Bocsárdi Angi Gabriella Stúdióterem

tOMCSa SándOr Színház

november 8., kedd, 19.00 óra
Ivan Szergejevics Turgenyev: Egy hónap falun. Szín-

mű. Rendező: Barabás Olga m. v.
Móricz Zsigmond diákbérlet, nagyterem

november 9., szerda, 19.00 óra
Ivan Szergejevics Turgenyev: Egy hónap falun. Szín-

mű. Rendező: Barabás Olga m.v.
Arany János-diákbérlet, nagyterem

november 10., csütörtök, 20.00 óra
Pozsgai Zsolt: Boldogság, gyere haza. Zenés játék. 

Rendező: Csurulya Csongor. Vidovenyecz Edina egyé-
ni előadása

Mokka Kávézó, helyfoglalás a 0735–212121-es tele-
fonszámon.

Színházaink műsorán 
november 4–10. között

Csíkszentimre 
öröksége

gy szól Széchenyi István iránymutatása: A 
múlt ismerete nélkül nem lehet jövőt építeni. 
Kencse Előd, Csíkszentimre polgármestere 
által jegyzett fülszöveg szerint e mondat szel-

lemében született meg az az összefoglaló munka, amelyet 
a Szent Imre-napok alkalmával vehet kezébe az olvasó. 
„A múlt megismerése és tisztelete ugyanis hozzájárul ah-
hoz, hogy gyerekeink ne menjenek el településünk valódi 
értékei mellett. Csíkszentimre sok évszázados múltjából 
táplálkozva tekint a jövő felé” – szögezi le az elöljáró. 
– „Ezért ez a könyv mindenekelőtt a község lakosainak 
íródott, hogy egy örökbecsű lenyomat legyen az össze-
tartozásról, az elődök életéről, gyerekeinknek pedig egy 
fellapozható, eleven történelmi múlt, egy hiteles doku-
mentum a gyökerekről.”

A kiadványt november 6-án, vasárnap este 6 órakor a 
csíkszentimrei kultúrotthon nagytermében mutatják be. 

Í


