Előszó

A magyar régészet intézményesülése óta folyamatosan
történik az új régészeti lelőhelyek megismertetése a szakmai
körökkel. Ennek fóruma kezdetben – 1868–1956 között – az
Archaeológiai Értesítő c. szakfolyóirat volt. 1956-tól kezdve
önálló kiadványként, a Magyar Nemzeti Múzeum gondozásában, a múzeum Régészeti Füzetek sorozatában Az …. év régé
szeti kutatásai címmel jelentek meg a régészeti korszakok szerint csoportosított rövid ásatási jelentések. Az eredeti cél az volt,
hogy az adott év minden régészeti kutatásáról a következő évben, a rövid szakmai beszámolókat összefogó kiadvány jelenjen
meg. Emellett a sorozat önálló kötetben megjelenő kisebb feldolgozásokat is tartalmazott. A sorozatnak az 1997. év kutatásait közreadó kötete tartalmilag megújult, a kor követelményeinek
megfelelően a rövid ismertetések kiegészültek egy-egy lelőhely
részletesebb feldolgozásának közreadásával, magyar vagy idegen nyelven.
1998-tól a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által, a Magyar Nemzeti Múzeum közreműködésével kiadott sorozat új,
A4 formátumban, Régészeti kutatások Magyarországon címmel
jelent meg. A szerkesztők: Kisfaludi Júlia (1999–2010) és Marton Erzsébet (1999) voltak. A kötetek két részre tagozódtak: az
első rész tartalmazta a két nyelven, magyarul és angolul közölt
tanulmányokat, a második rész pedig a hagyományos rövid jelentéseket. A sorozat utolsó kötete a 2010. év feltárásait ismertette, és 2012-ben látott napvilágot. Az azóta eltelt időszakban
az örökségvédelmi intézményrendszer átalakulásával a sorozat
sorsa bizonytalanná vált, aminek következtében az új lelőhelyek leírásai összegyűjtésre kerültek ugyan, de elmaradt a jelentések nyomtatott formában történő közreadása.

2015 tavaszán a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal jogu
tódja, a Forster Központ munkatársai a kiadvány szerkesztőbizottsági tagjának, Wollák Katalinnak a kezdeményezésére
belekezdtek a sorozat folytatásába. Felkéréseket küldtek szét a
múzeumokhoz a 2011–2014. évi feltárási jelentések elkészítésére. A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázat sikeres
volt, aminek eredményeként már Reményi László, a Forster
Központ Régészeti Örökségvédelmi Főosztályának vezetője,
valamint Czene András elnöki tanácsadó vezetésével és koordinálásával készült el a megpályázott poszterkiállítás, ami Régé
szeti kutatások Magyarországon 2011–2014 címmel a Magyar
Nemzeti Múzeumban volt megtekinthető 2016. augusztus 26.
és október 30. között (rendező: Füredi Ágnes). A kiállítással
egy időben, azonos címmel megjelent a négy év részletes ásatási közléseit tartalmazó tanulmánykötet is, amelynek kiadását
a kiállítás koordinátorai felügyelték. A kötetben megjelent
tizenhét tanulmány az újkőkortól a kora újkorig terjedő időszak
valamennyi régészeti korszakát érinti, és térben – a Nyírségtől a
Mecsekig és a Kis-Alföldtől a Dél-alföldi régióig – is teljes keresztmetszetet ad az ország területéről. Minden tanulmányhoz
készült részletes angold nyelvű rezümé.
2018-ban a Magyar Nemzeti Múzeum vette át a Régészeti
Kutatások Magyarországon c. kiadvány szerkesztői feladatait.
Ezen munkálatok első eredményét, a 2011. évi feltárások ös�szefoglalóit ismerhetik meg a kedves olvasók a jelen digitális
kiadványban.
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