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2009. május 25-26.-án és 2010. március 17-18.-án 
két sikeres konferenciára került sor Miskolcon 
Régészet és segédtudományok, illetve Kognitív 
régészet és archaeometria az őskőkortól címmel. 
Mindkét rendezvény lebonyolításában részt vett a 
Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának 
Őstörténeti és Régészeti Tanszéke, valamint a 
Magyar Tudományos Akadémia Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Területi Bizottsága Történet-
tudományi és Néprajzi Szakbizottságának Őstör-
téneti és Régészeti Munkacsoportja. Az utóbbi 
szervezésében közreműködött a Miskolci Egye-
tem Műszaki Föltudományi Kara Ásvány- és 
Kőzettani Tanszéke és a Szeleta Kultúráért Köz-
alapítvány. 

A Miskolci Egyetemen 1996-tól működött Ős-
történet speciális képzésből bontakozott ki a régé-
szeti oktatás, amely egyelőre a történelem alap-
szak szakirányaként folyik. Tanulmányaik elmé-
lyítésére a speciális képzés hallgatói az Őstörténe-
ti Műhely, majd a szakirányos hallgatók szerveze-
tük, a Régészeti Tudományos Diákkör keretében 
rendszeresen hívtak meg előadókat múzeumoktól 
és társintézményektől, s hívtak össze kisebb kon-
ferenciákat. Számos kollégám mellett, akiknek a 
2009-2010-es rendezvényünk előkészítéséért 
őszinte köszönetet mondok, önzetlen segítségük 
méltó megköszönéséhez éppen két hallgató, Tóth 
Krisztián és Kovács Péter nevét szeretném ki-
emelni. 

A tanulmánykötetbe tizenhét munka került be. 
Néhány kivétellel az archeometria témaköréből. 
Ez a multidiszciplináris kutatási terület a régészet-
tel együttdolgozó természet- és műszaki tudomá-
nyokat jelenti. Országosan a Miskolci Egyetemen 
áll csak fenn az a szerencsés lehetőség, hogy régé-
szetünk számára az őskőkortól a XVIII. századig 
terjedően nyíljon mód a kő- , a kerámia- és a fém-
leletek anyagvizsgálatára s eljárástechnológiájá-
nak kutatására és oktatására a Bölcsészettudomá-
nyi, a Műszaki Földtudományi és a Műszaki 
Anyagtudományi karokon. 

Anélkül, hogy bármelyik tanulmányt is külön 
kiemelném, szeretnék köszönetet mondani konfe-

renciánk valamennyi résztvevőének, hogy jelenlé-
tével s előadásával megtisztelte rendezvényeinket. 
Külön hálásan köszönöm Dr. T. Bíró Katalinnak, 
a Magyar Nemzeti Múzeum Archaeometria Mű-
helye vezetőjének, hogy felkérésünkre értékelést 
nyújtott az archaeometria szerepéről a hazai régé-
szetben, bemutatva múltját, jelenét és várható 
jövőjét.  
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