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BEVEZETŐ 

A József Attila Tudományegyetem Ókortörténeti és Régészeti Intézetének tudo
mányos dolgozói és a Móra Ferenc Múzeum munkatársai még 1963-ban elhatározták, 
hogy a magyar szakemberek részére régészeti tudományos ülésszakot rendeznek. 
Az ülésszakra meghívták az ország csaknem valamennyi régészét, és itt mutatták be 
a legújabb szakkutatás eredményeit. Az első ülésszakot 1963. június 6—7-én rendeztük 
meg és ez „Az Alföld őstörténetének főbb kérdései"-röl szólt. Valamennyi előadást 
vita követte. 

Az első kétnapos tudományos ülésszakon bebizonyosodott, hogy két nap nem 
elegendő az újabb régészeti eredmények megismeréséhez. 1964-ben már három napra 
terjedt az ülésszak munkája és ekkor „Az Alföld régészeti kutatásainak újabb ered
ményei" címmel, 1964. október 21—23. között ismét Szegedre sereglettek az ország 
régészei, hogy megvitassák az új előadásokat. • ••• 

Az első tudományos ülésszak résztvevői elhatározták, hogy előadásaikat idegen
nyelvű fordításban jelentetik meg és eredményeiket így is igyekeznek beiktatni a nem
zetközi tudományosság vérkeringésébe. Távolabbi tervünk, hogy a tudományos ülés
szakot nemcsak hazai, hanem külföldi régészek részvételével rendezzük meg. 

Az 1963. évi tudományos ülésszak előadásait a József Attila Tudományegyetem 
Ókortörténeti és Régészeti Intézete 1965 tavaszán: „Hauptprobleme der Vorgeschichte 
der ungarischen Tiefebene, Archäologische Konferenz Szeged, 1963 (Acta Universitatis 
de Attila József nominatae, Acta antiqua et archaeologica, Tomus VIII.)" címmel 
nyomtatásban megjelentette. Az 1964. évi előadások szövegeit a Móra Ferenc Múzeum 
Evkönyvének 1964—65. évi kötetében, annak második részében, most jelentetjük meg. 

A tudományos ülésszak résztvevőinek hálásan mondunk köszönetet, hogy előadá
saikat nemcsak a hazai, de a külföldi szakemberek előtt is bemutathatjuk, s ezzel első
sorban az Alföld régészetének legújabb kutatásairól adhatunk számot. 

A SZERKESZTŐ 
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VORREDE 

Von dem wissenschaftlichen Personal des Institutes für Altertumskunde und Archäo
logie an der József Attila Universität und von den Mitarbeitern des Móra Ferenc 
Museums wurde noch 1963 der Entschluss gefasst, für die ungarischen Fachleute eine 
archäologische wissenschaftliche Session zu arrangieren. Auf diese Session wurden 
fast alle Archäologen des Landes eingeladen. Die erste Session wurde am 6—7. Juni 1963 
veranstaltet. Jedem Vortrag folgte eine Diskussion. 

An dieser ersten zweitäglichen wissenschaftlichen Session hat es sich aber heraus
gestellt, dass zwei Tage dazu nicht genügen, um mit den neueren Ergebnissen auch nur 
eines Teilgebietes der Archäologie bekannt zu werden. 1964 erstreckte sich die Arbeit 
der Session schon auf drei Tage, diesmal war das Thema: „Die neuesten Ergebnisse der 
archäologischen Erforschung des Alföld" und zwischen dem 21—23. Oktober eilten die 
Archäologen des Landes wiederum nach Szeged, um hier die neuen Vorträge zu be
sprechen. 

Die Teilnehmer der ersten wissenschaftlichen Session fassten den Entschluss, den 
Text ihrer Vorträge in fremdsprachigen Übersetzung erscheinen zu lassen, um auf 
diese Weise ihre Ergebnisse in den Blutkreislauf der internationalen Wissenschaft 
einzuschalten. 

Noch unseren weiteren Plänen möchten wir diese wissenschaftliche Session nicht 
nur mit der Teilnahme von einheimischen, sondern auch mit der von ausländischen 
Archäologen veranstalten. 

Die Vorträge der wissenschaftlichen Session von 1963 Hess das Institut für Alter
tumskunde und Archäologie der József Attila Universität im Frühjahr 1965 unter dem 
Titel: „Hauptprobleme der Vorgeschichte der ungarischen Tiefebene, Archäologische 
Konferenz Szeged, 1963 (Acta Universitatis de Attila József nominatae, Acta antiqua 
et archeologica, Tomus VIII.У auch im Druck erscheinen. Die Texte der Vorträge 
mm Jahre 1964 sollen jetzt als Anhang des Jahrbuches des Móra Ferenc Museums von 
1964—65 veröffentlicht werden. 

Den Teilnehmern dieser zweiten wissenchaftlichen Session wollen wir unseren 
innigsten Dank aussagen, dass wir hier ihre Vorträge nicht nur den ungarischen, sondern 
auch den ausländischen Fachleuten vortführen können, womit wir in erster Linie über 
die neuesten Forschungsergebnisse der Archäologie des Alföld werden Reichenschaft 
ablegen können. 
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