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A közösségi régészet a kulturális 
örökség megismerése és megmentése 
céljából a civil szféra és a régész 
szakma képviselői által közösen 
végzett kutatói, elsősorban terepi 
régészeti tevékenység. A felek 
egyenrangú partnerségét feltételezi, 
olyan projektek megvalósítását 
jelenti, amelyek jellemzően lokális 
kezdeményezésből indulnak ki, 
amelyekben a kutatás célját a 
résztvevők közösen határozzák meg, 
a szakmai irányítás a régész kezében 
van, de az erőforrásokat főképpen a 
civilek biztosítják.

A szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum 
közösségi régészeti programjának résztvevői 
2019 márciusában alapították meg a Közösségi 
Régészeti Egyesületet. Legfontosabb 
célunk a régészeti kutatás iránt érdeklődő, 
szakirányú képzettséggel nem rendelkező 
önkéntesek összefogása, bevonása a régészeti 
kutatásba, a nemzeti kulturális örökség 
védelmébe. Ennek érdekében a feltárási joggal 
rendelkező intézményekkel együttműködve 
részt veszünk a terepi régészeti kutatásban, 
az ásatási dokumentáció és a leletanyag 
feldolgozásában. Tanulmányi kirándulásokat, 
terepbejárásokat, tudománynépszerűsítő 
előadásokat, táborokat, közösségi programokat 
szervezünk szakemberek bevonásával. 
Szívügyünk a régészeti kutatás eredményeinek 
széleskörű ismertetése, a régészet társadalmi 
elismerésének elősegítése.

A régészet iránt érdeklődő civilek, és így programunk résztvevőinek 
motivációja összetett. Sokakat vonz a múlttal való élményszerű találkozás, és 
ismét sokan vannak, akiket kifejezetten a tudományos megismerés motivál. 
A régész szakemberekkel eltöltött közös munka segíti a résztvevőket, hogy 
önálló kutatásokat kezdeményezzenek: önkénteseink helytörténeti, levéltári 
adatokat gyűjtenek, régészeti lelőhelyeket azonosítanak. Minden évben 
tartunk előadássorozatot a résztvevőknek felkért régész és örökségvédelmi 
szakember előadók segítségével. Ez az oktatás magában foglal múzeumi 
gyakorlatot, anyagismeret órákat is. A közösen szervezett programok ezentúl 
hasznos kikapcsolódási lehetőséget, értékes szociális interakciót biztosítanak, új 
képességek fejlesztéséhez járulnak hozzá.
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A régészet szférájában végzett önkéntesség új lehetőségeket nyit 
a veszélyeztetett lelőhelyek megmentésében, az információ- 
és leletgyűjtésben és a tudományos problémák kutatásában 
egyaránt. A lelőhelyek illegális fosztogatása sajnos létező és a 
mai napig megoldatlan probléma Magyarországon. A hobbi 
fémkeresőzés gyakorlatilag kontrollált környezeten kívüli 
régészeti tevékenységet jelent. Egész Európában rendkívül 
népszerű és folyamatosan, szinte robbanásszerűen terjed, 

teljesen függetlenül attól, hogy az adott ország jogszabályi 
környezete liberális, vagy korlátozó e tekintetben. A hazai 
szigorú jogszabályi háttér önmagában nem védi meg 
a lelőhelyeket, az örökségvédelmi dolgozóknak pedig 
nem áll rendelkezésre olyan hatékony felügyelet, amely 
érvényt szerezne a törvény erejének. Ebből kifolyólag e 
problémára a jelenlegi helyzetben egyedüli megoldásként 
a közösségi régészetet látjuk.

Programunk nyílt, folyamatosan várjuk az érdeklődők 
jelentkezését. Előképzettség nem szükséges. A programhoz 
egy bemutatkozólevél elküldésével van lehetőség csatlakozni, 
továbbá feltétel a belépési nyilatkozat kitöltése, a benne 
foglaltak elfogadása.

A társadalom viszonya a régészethez némileg 
átalakult az elmúlt tíz évben. A kulturális 
örökségünk iránt fogékony állampolgár nem 
elégszik meg azzal, hogy a médiából, vagy 
kiállításokból értesüljön a régészeti kutatás 
eredményeiről, hanem aktív részese akar lenni 
a terepi munkának, a felfedezésnek. A számukra 
szervezett programokkal azt az alapelvet juttatjuk 
érvényre, hogy a kulturális örökség értékeihez 
bárkinek joga van hozzáférni, és joga van értelmezni 
is azokat, természetesen a tudományosság 
általános szabályainak keretei közt. További cél, 
hogy az együttműködő civilekkel elérjük a kritikus 
tömeget és kiszorítsuk a lelőhelyeket fosztogató 
illegális keresősöket. Csak helyben lehet ellátni 
egy adott település külterületén fekvő lelőhelyek 
védelmét, ezért a civileket érdekeltté kell tenni a 
kulturális örökség megismerésében, kezelésében 
és védelmében, ez szervezést, szakmai összefogást 
igényel.

A bolygatásnak kitett lelőhelyeken a programban résztvevők 
segítségével leletmentéseket szervezünk. Ezek jellemzően egy-két 
naposak, sok esetben hétvégére szervezzük, és arra irányulnak, hogy 
egy váratlanul felbukkanó lelet kontextusát tisztázzuk, a szántással, 
vagy építkezéssel veszélyeztetett temetők sírjait feltárjuk, vagy nagy 
értékű leletegyüttesek szétszóródott darabjait összegyűjtsük még az 
illegális fémkeresősök felbukkanása előtt. Sikeresen tudtuk igénybe 
venni a jól képzett önkéntes munkaerő segítségét olyan esetekben, 
mikor egy múzeumnak a nagy felületű megelőző feltárásokkal 
párhuzamosan leletmentést kellett végezni a beruházások közben 
váratlanul előkerülő lelőhelyeken.
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Tudományos projektjeink eredményeiről rendszeresen 
beszámolunk szakmai rendezvényeken, konferenciákon, 
továbbá tudományos publikációk keretében. A 2020-ban útjára 
induló Közösségi Régészeti Konferencia sorozaton önkénteseink 
számára is lehetőséget biztosítunk mind a részvételre, mind 
rövid előadások megtartására. Az önkéntesek segítségével 
lezajlott projektek keretében feltárt leletekből kiállításokat 
szervezünk, ahol természetesen a résztvevők, a leletek megtalálói 
is feltüntetésre kerülnek. Honlapunkon elindítottuk online 
közleményeink sorozatát is, Lancea Regis címmel. Itt a közösségi 
régészeti programok, az önkéntesekkel végzett tevékenység 
tudományos eredményeit közérthető formában, színes képekkel 
illusztrálva közlik szerzőink.
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