
Bevezetés 

A magyar régészet 1957 óta adott számot évi rendszer
ességgel az elvégzett ásatásokról. A Régészeti Füzetek 
rövid ásatási beszámolói a nyolcvanas évekre nemcsak 
népszerűvé és közkedvelté tették a sorozatot, hanem 
igen sok esetben egyedüli forrásmunkává. Egyre sza
po�odott ugyanis azoknak az ásatásoknak a száma, 
melyekről hosszú ideig nem volt hozzáférhető más tu
dósítás, vagy publikáció, mint az, ami a Régészeti Fü
zetekben megjelent. Annak ellenére, hogy ezek a köz
lemények egyre hosszabbak és részletesebbek lettek, és 
ezáltal egyre több információt is közvetítettek, elég 
régóta jelentkezett igényként a további terjedelmi és 
tartalmi bővítés. 

A Kulturális Örökség Igazgatósága és a Magyar 
Nemzeti Múzeum 2000 januárjában kötött megálla
podást arról, hogy a népszerű sorozatot megújult for
mában és bővebb tartalommal indítja újra. A megújult 
forma a nagyobb méretet, a színes borítót, és a tet
szetősebb kivitelt jelenti, a tartalmi bővülés pedig a 
részletes, kétnyelvű, illusztrált közlemények megjelen
tetését. A közleményeket szerkezetileg is elválasztot
tuk a rövid jelentésektől, melyek a korábban megszo
kott formában jelennek meg. Változtatást csupán a 
szerkezetben tettünk: az egyes lelőhelyekről közölt be
számolók a helység és a lelőhely betűrendjében, sor
számozva követik egymást, közöttük az eligazodást a 
név- és korszakmutató segíti. A kötet végén korsza
konként külön térképen mutatjuk be az egyes ásatá
sok helyszíneit. A sok változás értelemszerűen magá
val hozta azt is, hogy új címet kellett választanunk a -
reméljük - töretlenül folytatódó sorozatnak. 

Természetesen azt szeretnénk, ha évről-évre bővül
ne azoknak a közleményeknek a száma, melyek egy 
ásatásról, vagy annak egy részéről teljes részletességgel, 
illusztrációkkal tudósítanak. Ezzel ugyanis olyan anya
gok kerülhetnek gyorsan a szakmai közvélemény elé, 
melyek más módon való közzétételét nem, vagy csak 
nagyon sokára remélhetnénk. Bizonyos az is, hogy vala
mennyi ásatásról sohasem fog ilyen részletes közlemény 
megjelenni, ezért az úgynevezett „vegyes forma" sokáig 
él majd egymás mellett. Azt gondoljuk azonban, hogy a 
rendszeres megjelenés láttán egyre többen kapnak ked
vet részletesebb jelentés közzétételéhez, és ezzel a soro
zat értéke évről-évre emelkedni fog. 

A Régészeti Füzetek az 1996. év ásatásait közölte 
utoljára. Az 1997. évre vonatkozó rövid jelentések 
kéziratát a hagyományos módon a Magyar Nemzeti 
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l ntrod u ction 

Since 1957 ,  Hungarian archaeology regularly publi
shed annual reports about excavations. By the 80's, 
the short excavation reports in the Régészeti Füzetek 
made the series not only accepted and popular but in 
many cases a unique source. There was, namely, a gro
wing number of excavations about which no other re
ports or publications appeared for years than the ones 
in the Régészeti Füzetek. Although these reports be
came longer and more detailed, and accordingly con
tained more information, there appeared some time 
ago a demand for a further increase of length and con
tent. 

The Directorate of the Cultural Heritage and the 
Hungarian National Museum signed an agreement in 
January 2000 to restart the series in a new shape and 
with an extended content. The new shape and the 
larger size means a coloured cover and finer execu
tion, while the contextual enlargement includes detai
led, illustrated publications in two languages. The 
publications were structurally separated from the 
short reports, which appear in the same shape as be
fore. We changed only the structure: the reports on 
the various sites were numbered, they follow in the 
alphabetical order of the settlements and the sites, 
and an index of the names and the historical periods 
help orientation. At the end of the volume, the exca
vation sites are illustrated in maps according to histor
ical periods. The many changes naturally necessitated 
a new title for the series, which, we hope, will persist 
unhampered. 

We would of course like to see an increasing num
ber of publications that report on an excavation or a 
detail of an excavation with full details and illustra
tions. This can, namely, be a quick way to present 
materials to the professional public that would other
wise take a much longer time if they would ever 
appear. It is also certain that no such detailed publica
tion will be prepared on all the excavations and so the 
so-called "mixed shape" will coexist for a long time. 
We think, however, that the regular publication will 
encourage more and more colleagues to submit more 
detailed reports, which will increase the value of the 
series from year to year. 

The !ast number of the Régészeti Füzetek pub
lished the reports on excavations in 1996. The manu
script of the reports on 1 997 were prepared in the tra
ditional way and will be published so by the Hungarian 
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Múzeum készítette el, és fogja megjelentetni. Jelen kö
tet, mely az 1 998-as esztendő kutatási jelentéseit tar
talmazza, már a Kulturális Örökség Igazgatóságán ké
szült. 

Egyidejűleg dolgozunk az 1999. év kéziratán is, és 
reméljük, ebben az évben még az is napvilágot lát. 

A megnövekedett feladatok szükségessé tették, 
hogy a szerkesztő munkáját szerkesztőbizottság segítse. 
Ez a testület választja ki a részletes közleményre „ér
demes" feltárásokat, fogadja el, és szakmailag lektorál
ja a beérkezett kéziratokat. A szerkesztőbizottság tagjai 
részt vesznek a rövid jelentések szakmai ellenőrzé
sében is. 
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National Museum. The present volume, which con
tains the reports abou t investigations in 1998, was 
prepared already in the Directorate of the Cultural 
Heritage and will be printed in an independent press. 
Parallelly, we have been working on the manuscript 
on the year 1999 and hope to finish it by the end of 
the year. 

The enlarged scope needed an editorial board to 
help the editor. This board chooses the excavations 
"worth" of detailed publications, accepts and profes
sionally revises the submitted manuscripts. The mem
bers of the editorial boards also take part in the pro
fessional revision of the short reports. 
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