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2015. október 14–16. között a miskolci Herman Ottó Múzeum rendezte meg a IX. MΩMOΣ konferenciát, vagyis az Őskoros Kutatók IX. Összejövetelét. E konferenciasorozat 1997-ben indult
útjára, és hagyományosan kétévente, mindig egy meghatározott témakörben ad lehetőséget
az ősrégészet kutatóinak újabb eredményeik bemutatására. Debrecen, Szombathely, Kőszeg
és Százhalombatta után Miskolc városa először adott otthont a programnak.
A konferencia témája ezúttal „A rituálé régészete” volt, a tematika kidolgozását az ELTE BTK
Régészettudományi Intézetének kutatói segítették. A felvezető és összefoglaló előadásokon túl
a Strukturált depozitumok; Rituális cselekvésmódok és rituális specialisták; Rituális tér (rituális
építmények, rituális táj, rituális térhasználat); valamint a Temetkezések mint rituális cselekvésformák altémák köré rendeződött a program. A konferencia fő célja az volt, hogy közösen
számba vegyük azokat a jelenségeket, melyek ebben a körben értelmezhetőek, ütköztessük
az eltérő megközelítéseket, interpretációkat, és közös fogalmi keretet alakítsunk ki – hiszen
a kutatás így tud megújulni, fejlődni.
Ezeknek a céloknak csak részben tudtunk megfelelni, a konferenciát mégis eredményesen
zártuk. A három nap alatt 31 előadás hangzott el, mellettük 12 poszter is bemutatásra került.
A résztvevő 120 kutatót és érdeklődőt rendhagyó módon fogadó „Pannon-tenger Múzeum”
hangulatos helyszínnek bizonyult, és sokat jelentett, hogy a szervezésben a Múzeum munkatársai és a közel 40 fős Régészeti Tár egy emberként vett részt.
Az esemény óta eltelt négy évben több kutató munkája is megjelent, így ebben a kötetben
tizennégy tanulmány kapott helyet. A közlések a konferencia altémáit felbontva, immár időrendi sorrendben, a kőkorszaktól a vaskor végéig foglalkoznak a „rituálé régészetével”, eredményeiket egy kulturális antropológiai tanulmány egészíti ki. A kötet kiadása egy sikertelen
pályázatot követően a Herman Ottó Múzeumban anyagi nehézségekbe ütközött, emiatt
a Szervezők nevében szeretnénk megköszönni az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének
a lehetőséget, és különösen Váczi Gábor áldozatos munkáját, amelynek révén a Dissertationes
Archaeologicae sorozat Supplementum köteteként végül mégis hozzáférhetővé válhat a kutatás
és az érdeklődők számára.

DissArch Supplementum 3. 7.

DOI: 10.17204/dissarch.suppl3.7

