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Magyarország egyik legjelentősebb régészeti vállalkozása, az MTA Régészeti Intézete által több mint fél 

évszázaddal ezelőtt útjára indított Magyarország Régészeti Topográfiája (MRT) című sorozat az ország 

egész területére kiterjedő adatgyűjtéssel a felszíni terepmunkával felderíthető lelőhelyek teljességre 

törekvő összegyűjtését és kiadását tűzte ki célul. Ma ez a munka 11 megjelent kötetnél és az ország teljes 

területe 12%-ának átvizsgálásánál tart, ami – bár komoly teljesítményt jelent – a program végét a belát-

hatatlan jövőben jelöli ki. A bizonytalanságot növelték a hagyományos módon készülő, egyre ritkábban 

megjelenő kötetek, melyek az MRT-hez kapcsolódó kutatások fokozatos leállását vetítették előre. 

 Az MRT folytathatóságáról és digitális korszerűsítéséről – az első kötet megjelenésének 50 éves  

évfordulójához igazítva – 2015-ben nagyszabású konferencián tanácskoztak régészek, örökségvédelmi 

szakemberek, geofizikusok, geológusok, térinformatikusok és számos más szakma képviselői. Jelen  

kötetünk az akkor elhangzott, majd kiegészített, módszertanilag is újat hozó tanulmányokat teszi közzé. 

Ezek közös tanulsága, hogy a továbblépés jelentős intézményi, intézményközi összefogást és komoly 

szakmai tervezést igényel a régészeti kutatás akadémiai, egyetemi és közgyűjteményi területei között, 

bevonva az államigazgatás és az örökségvédelem szakembereit is. A szemléletében és módszereiben is 

megújuló sorozat reményeink szerint nemcsak a hazánk múltjáról szerzett tudományos ismereteket  

gyarapítja majd, hanem a nagyberuházások jobb tervezését és a várható régészeti emlékek hatékonyabb 

megmentését is segíteni fogja. ma
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AZ MRT ÉS A MILK

RÉGÉSZETI TOPOGRÁFIAI MUNKÁLATOK  
ÉS MAGYARORSZÁG IPARRÉGÉSZETI LELŐHELYKATASZTERE:  

A KORÁBBI EGYÜTTMŰKÖDÉS  
ÉS A JÖVŐBELI ÖSSZEHANGOLÁS LEHETŐSÉGEI

Gömöri János*

* Scarbantia Fóruma Múzeumi Kiállítóhely, gomori.janos@scarbantia.com 
 

MAGYARORSZÁG IPARRÉGÉSZETI LELŐHELYKATASZTERÉNEK 
ELMÚLT 35 ÉVE

1980 óta adatlapokon és számítógépen regisztráljuk a hazai természeti kincsek, a szervetlen és 
szerves nyersanyagok elsődleges és másodlagos hasznosításának, feldolgozásának régészeti 
lelőhelyeit a Magyarország Iparrégészeti Lelőhelykataszterében (MILK). Kezdetektől tudjuk, hogy 
az „iparrégészet” helyett szabatosabb lenne a kézművesipar-régészet kifejezés. Ennek megfe-
lelően gyűjtésünk a mai Magyarország területén mindazon kézműves- vagy manufakturális 
ipari emlékekre kiterjed, amelyek a gyáripar meghonosodása előtti időszakból (az őskortól a 
18. századig) származnak.

Lelőhelykataszterünkben tehát nem egy-egy korszakot vagy kultúrát, nem is egy-egy 
kisebb területet vizsgálunk az idő keresztmetszetében, hanem a különböző iparágak régészeti 
emlékeit: műhelymaradványokat, (bennük a nyersanyag-maradványokat, félkész termékeket, 
melléktermékeket), illetve szórványos szerszámokat, és ezeket egy korokon átívelő folyamat 
részeként rögzítjük. Lényegében az ipar- és technikatörténet rekonstruálásához szolgáltatunk 
adatokat, ezért érthető módon, műszaki és természettudományos szakemberek bevonásával, 
kezdettől fogva1 interdiszciplináris módszerekkel, többek között az archeometria különböző 
vizsgálati eredményeinek figyelembevételével dokumentáljuk kataszterünkben a lelőhelye-
ket. A MILK-munkabizottság nevében ezúton mondok köszönetet azoknak a régész kollégák-
nak is, akik felismerve a projekt fontosságát, évtizedeken keresztül lelőhelyadatokkal támo-
gatták dokumentációs munkánkat. Az adatgyűjtést és rendszerezést az OTKA támogatásával, 
1991–1994 között nagyobb ütemben végezhettük.2

A MILK MA 

Régészeti civil szervezetként tevékenykedünk, amelyet – ha kértük – számos intézmény, az 
MNM Adattárától az egykori KÖH Adattáráig3 vagy az SZTE Régészeti Tanszékéig4 készség-
gel segített. Így ma már a több mint 2500 iparrégészeti lelőhely jó részének lelőhely azonosító 

1 Gömöri 1982a, 1. 
2 OTKA K-2761. 
3 Itt köszönjük meg Jankovich B. Dénes segítségét az ipari lelőhelyek közhiteles nyilvántartásban szereplő 

számainak azonosításában.
4 Révész László tanszékvezetőt, Wolf Mária docenst és Bíró Gyönyvér PhD-hallgatót illeti köszönet. 
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számával rendelkezünk, illetve a Lechner Lajos Tudásközpont segítségével az X-Y koordiná-
tákat is a lelőhelyek zöme mellé rendelhettük, így a modern térképes feldolgozás alapjai ren-
delkezésünkre állnak. Iparágankénti és korszakonkénti térképeink szerkesztésében kezdetben 
Sopronban Wesztergom Viktor5, majd Göbölyös Mihály6 működött közre. A bemutatott minta-
térkép7 a fémművesség lelőhelyeit tünteti fel (1. ábra). Ebben az iparágban túlsúlyban vannak 
az őskori lelőhelyek, a bronzkori, illetve korai vaskori raktárleletek és a szórványos öntőforma 
töredékek miatt. A fontosabb bronzkori központokban huzamosabban üzemelő műhelyek8 
lehettek, több helyen vándormesterek is tevékenykedtek. Az állandóan gyarapodó bronz-
műves műhelyleletek az öntvények, tégelytöredékek, salakok koncentrációiként, vagy éppen 
olvasztókemencékként jelentkeznek a római kori9 településeken is. Nagyobb városokban vagy 

5 MTA  Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Geodéziai és Geofizikai Intézet, Sopron.
6 Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely.
7 Mintatérkép, hasonlók minden iparágról készültek a 2000-ig, amelyekből válogatás látható az alábbi honla-

pon: https://sites.google.com/site/iparregeszetikateszter/Home/iparregeszeti-lelohelykataszter-industrial-
archeological-cadastre

8 Fischl – Kiss – Kulcsár 2011, 260, 5. kép.
9 Bocsi 2014.

1. ábra. A fémművesség (réz, bronz, ezüst feldolgozása: öntészet és ötvösség) műhely-,  
szerszám-, és depo-lelőhelyeinek összesített térképe. 

2000. évi állapot, szerkesztette Gömöri János és Göbölyös Mihály. 
Fig. 1. Map of the archaeological sites associated with metal processing  

(casting and working of copper, bronze and silver), workshops, tools and hoards.  
Assembled by János Gömöri and Mihály Göbölyös, reflecting the state of research in 2000.
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erődökben (pl. Brigetioban)10 – ahol az üvegművesség11 és a fazekasipar jelentős emlékanyagot 
hagyott hátra – a különböző iparágak külön iparrégészeti számokon, adatlapokon, (de más 
iparokkal is összevonhatóan) külön térképes ábrázolásokon szerepelnek a lelőhelykataszter-
ben. Ebbe a sorba tartozik Aquincum,12 Brigetio, Arrabona, Mursella, Keszthely-Fenékpuszta, 
Salla, Savaria, Sopianae, vagy Scarbantia.13 A római kori Barbarikum kézműiparosai hasonlóan 
változatos emlékanyagot hagytak hátra, például a szarmaták fazekasiparának, kovácsmester-
ségének, fémművességének maradványait, sőt kézműves sírját.14 A gepidák és az avarok tele-
püléseiről műhelyek,15 a sírjaikból gyakran ötvös- és kovácsszerszámok16 kerültek felszínre. 
A 9. századi kézműipar egyik – történeti és régészeti adatokkal jól dokumentált – központja 
volt Zalavár (Mosaburg), ahol többféle ipart is űztek, az üvegművességtől17 a harangöntésig18 
és a kovácsmesterségig.19 A kiégett falú kemencéket és faszénmaradványokat tartalmazó ipari 
műhelyek kiváló terepet biztosítanak a komplex (egymást hitelesítő) kormeghatározási kísér-
letekhez (archeomágneses és radiokarbon-mérések).

Márton Péter akadémikus20 egész sor ipari kemencén, sok esetben vaskohón végzett 
archeomágneses kormeghatározásokat,21 abban a kutatási periódusban, amikor a rendsze-
res kohófeltárások22 második stádiumában23 már elkülöníthetőnek látszottak az avar kori, 
illetve a 10. századi és Árpád-kori kohótelepek. A középkori24 városokban (pl. Visegrád vagy 
Sopron),25 a kolostori műhelyekben,26 vagy esetenként a falvakban27 is több iparág műhelyei 
kerülhetnek elő. Erdők rejtekében régi – gyakran okleveles adatokkal is értelmezhető, vagy 
kéziratos térképeken ábrázolt – üveghuták, vagy későközépkori, koraújkori kohómaradvá-
nyok,28 nyomai fedezhetők fel, amelyek már kifejezetten a „szó szerinti iparrégészet” emlék-
anyagához sorolhatók.

A bányászati emlékek között az őskori szerszámkő-bányák, tűzkőbányák29 összekap-
csolása az őskori települések magkő-leleteivel, hasonlóképpen a római kori és középkori 
mészkő-, építőkő-, malomkő- és ércbányák anyagainak településeken, (vagy kifejezetten ipari 

10 Bartus et al. 2014, 62; Sey 2013.
11 Fórizs – Nagy – Dévai 2012; Dévai 2013.
12 Láng 2013, 117 és 123 (az ipari negyedben együtt fazekasok és mészégetők).
13 Gömöri 2003.
14 Sóskuti 2013, 152, 164.
15 Gömöri 2000. 
16 Rácz 2014.
17 Szőke et al. 2004.
18 Benkő 2005–2006.
19 A Magyar Nemzeti Múzeumban kiállított hasított vasbucákat a 2016. szeptember 21-i szegedi archeo-

metallurgiai szimpóziumon ismertette Szőke Béla Miklós és Török Béla. Előadásuk címe Spuren der hand-
werklichen Tätigkeit im karolingischen Zentrum Zalavár (Mosaburg), mit besonderen Berücksichtigung für die 
archäologischen und archäometrischen Bewertungen zwei hier gefundenen Eisenluppen. / Kézművesség nyomai a 
Karoling kori központban, Zalaváron (Mosaburg), különös tekintettel az itt lelt két vasbucára volt. 

20 ELTE TTK Geofizikai Tanszék.
21 Márton 2012; Márton – Gömöri 1986.
22 Heckenast et al. 1968.
23 Gömöri 1982b; Gömöri – Kisházi 1985.
24 Gömöri 1985; Kubinyi – Laszlovszky – Szabó 2008.
25 Mészáros 2010; Gömöri 1984 (soproni mészégetők).
26 Laszlovszky 2012.
27 Gallina – Gulyás – Molnár 2014, 310, 370 (vassalakok, réti mészkőbánya-nyomok).
28 Vastagh 1986; Jockenhövel 2013 (vízkerék-meghajtásos fújtatójú kohók feltárásáról).
29 T. Dobosi 1983; Bácskay 1984; Fülöp 1984; T. Biró – Pálosi 1986; Gábori-Csánk 1989; T. Biró – Regenye 

1991; Kozák et al. 2014.
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műhelyekben)30 való azonosítására kiterjedt archeometriai vizsgálatok folynak. Az építőipar 
ágazatai közül a mészégetés,31 a kőfaragás és a téglaégetés32 régészeti emlékeit rögzíti a lelő-
helykataszter, az ácsipar szórványos bárd- és fúróleleteit egyelőre nem gyűjtjük. Az erdőmű-
veléssel összefüggésben a faszénégető boksák lelőhelyeit regisztráljuk, illetve keressük a korai 
kátrányégetés tűzhelyeinek nyomait. 

A műhelyek faszénmintáin végzett fafaj-meghatározások segítenek megismerni a korábbi 
korszakok erdőségeinek33 faállományát, ahonnan a fűtőanyag, a faszén származik.34 A műhe-
lyek fém és kerámiaanyagait, salakjait, nyersanyagait az 1980-1990-es években a Veszprémi 
Vegyipari Egyetemen,35 illetve a Miskolci Egyetemen36 vizsgálták. Dunaújvárosban37 és az 
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) szervezésében38 is végeztek 
munkabizottságunknak kohászat-régészeti mintákon anyagvizsgálat-sorozatokat. A felhal-
mozódott vizsgálati adatok visszakereshetők és rendszerezhetők lesznek az Iparrégészeti 
Lelőhelykataszter ásványkőzettani, illetve metallográfiai keresőiben.

Szakkonferenciáinkon (amelyeket általában az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság 
– VEAB – Kézművesipar-történeti Munkabizottságával közösen rendezünk)39 a fiatalabb régész-
nemzedék képviselői is több előadást tartottak az újabban felfedezett kézművesipar- régészeti 
lelőhelyekről, vagy a lelőhelykataszter vasrégészeti lelőhelyeiről.40

Fontos a régészhallgatók bevonása a terepbejárásokba, célirányos dolgozati témák kijelö-
lésével: körzetek (2. ábra), korszakok, vagy iparágak szerint, a lelőhelykataszter folyamatos 
feltöltése és pontosítása érdekében.  Az iparrégészet emlékeinek rendszerezéséhez további 
PhD-témákat javaslunk régészeti, természettudományi és műszaki41 területeken is.

Térinformatikai rendszer létrehozásával rugalmas, további adatokkal bővíthető, kutat-
ható adatbázis létesítése a cél. Ebben ugyanúgy megtalálhatók és rendszerezhetők a műhely-
lelőhelyek nyersanyagainak, melléktermékeinek és egyes készítményeinek anyagvizsgálati 
eredményei, mint a helyre vonatkozó régészeti-tipológiai, technikatörténeti, illetve helytör-
téneti adatok. A folyamatosan gyarapodó számú iparrégészeti lelőhely interaktív (földtani-, 
domborzati-, vízrajzi- és történeti) térképeken való ábrázolása új lehetőségeket rejt magában 
a kutatók és általában a technikatörténet, ipartörténet iránt érdeklődők számára. Az interak-
tív kereső segítségével megtudhatjuk, hogy hol, mikor, és milyen iparágat űztek, valamint, 
hogy az egyes műhelyekben milyen szerszámokkal dolgoztak és milyen tárgyakat készítettek. 
Tehát gyakorlatilag nyomon követhetjük egy-egy nyersanyag útját, a kitermeléstől, előállítás-
tól kezdve, a különböző technológiai folyamatokon át, egészen a használati tárgy elkészültéig. 
A lelőhelykataszter jelen állapotában adatlapokon és Excel-táblázatokban bővíthető és rend-
szerezhető. Alapvetően egy szakirodalmi táblázatba és egy lelőhelytáblázatba vezetjük be az 

30 Vasércekről: Gömöri – Kisházi 1985; Gömöri 1999; Vas megyei vasércbányáról: Ilon – Isztin 2007.
31 Gulyás 2009; Sümegi – Gulyás – Törőcsik 2013; Szónoky 2014.
32 Lőrincz 1981; Valter 1987; Jakab 2011.
33 Gömöri 2007.
34 Rudner Zita Edina (Co-op Bionautit, Helsinki).
35 Borszéki János, Gegus Ernő.
36 Rozsnoki 1979. Újabban Török Béla, Miskolci Egyetem Archeometallurgiai Kutatócsoportja (ARGUM). 

Gömöri – Török 2002; Török 2011; Kalácska 2011.
37 Ágh József.
38 Remport Zoltán.
39 Gömöri 1981; Gömöri 1984; Gömöri 1999; Holló – Szulovszky 2006; Gömöri 2007; Nagy – Szulovszky 

2009; Gömöri – Kőrösi 2010; Szulovszky 2014.
40 Györke et al. 2014.
41 Thiele 2015.
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adatokat, a két táblázat között a lelőhelyneveken kívül az iparrégészeti sorszámok, a közhite-
les nyilvántartás lelőhelyszámai és a rövidített irodalmi hivatkozások a kapcsolódási pontok. 
A térképre felvitt lelőhelyek egyelőre az iparrégészeti sorszámmal szerepelnek, a lelőhely-
pontok aktivizálásában és az információk hozzárendelésében az X-Y koordináták segítenek. A 
bemutatott táblázatrészletek terjedelmi okokból rövidített és összevont formában szerepelnek.

A MILK HASZNOSULÁSA

Tudományos értéke mellett az Iparrégészeti Lelőhelykataszter projektje természetvédelmi, 
örökségvédelmi, ökológiai jelentőséggel is bír. A régészeti ipari műemlékek turisztikai értéke 
vitathatatlan. A technikatörténet iránt érdeklődő turisták megismerhetik a helyi ipar legkorábbi 
helyszíneit, ahol sok esetben az eredeti műhelyeket tekinthetik meg. Ilyen régészeti műem-
lék például a sárospataki vár kertjében bemutatott ágyúöntő műhely,42 vagy a somogyfajszi 
Őskohó Múzeum.43 

Az egyetemi tanszékek,44 kutatóintézetek, múzeumok és területi Akadémiai Bizottságok 
közötti együttműködési hálózat kialakítása, illetve továbbfejlesztése fontos a terv megvaló-
sítása céljából. Több nemzetközi, határ-menti térségi projekt indítása lehetséges a témában, 

42 Ringer – Barkóczy – Kovács 2011.
43 Gömöri 1999.
44 2011-ben a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékének MA hallgatói iparrégészeti szemináriumi 

dolgozatok keretében minden megye, minden korszakának minden iparrégészeti lelőhelyét listázták, feldol-
gozták statisztikákkal és rövid értékelésekkel. A régészhallgatók nevei megyék szerint: https://sites.google.
com/site/iparregeszetikateszter/Home/iparregeszeti-lelohelykataszter-industrial-archeological-cadastre

2. ábra. A vasipari lelőhelyek megyénkénti megoszlása 2000-ben:  
bánya, kovácsműhely, kohó, szórványos vasalak.   

Fig. 2. Distribution of sites yielding remains of iron production (iron ore mines, smithies, bloomery 
furnaces, iron slags) according to Hungarian counties in 2000.
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ugyanis kezdeményezésünk és kutatásaink párhuzamai megtalálhatók az országhatárokon 
kívül, például morva,45 szlovákiai,46 ukrajnai,47 erdélyi,48 horvátországi49 és burgenlandi50 terü-
leten is. Idővel a Kárpát-medence, majd Közép-Európa kézművesipar-régészeti lelőhelyeinek 
komputeres nyilvántartása is megvalósulhatna angol nyelven, egy nagyobb nemzetközi pro-
jekt keretében. Ezért készül az Iparrégészeti Munkabizottság új honlapja,51 amelynek interak-
tív alaptérképén egyelőre a magyarországi lelőhelyeket tüntetjük fel. 

AZ MRT ÉS A MILK PROJEKT ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

A lelőhely-nyilvántartási számok és az X-Y koordináták alapján már lehetséges a lelőhelyek 
egyeztetése. A MILK-ben az irodalmi hivatkozás gyakran az MRT megfelelő kötet- és lelőhely-
száma. A MILK-térképek piktogramjait is egyeztetnünk kellene az MRT térképjeleivel, ahol 
viszonylag kevés ipari objektumot jelölnek külön jellel (bányák, malmok, gátak). A magyar 
és az angol nevezéktani alapokat meg kell teremteni, igazodva az MRT-ben alkalmazott régé-
szeti terminológiához. Viszont el kell oszlatni például a kohászati kifejezések körüli bizony-
talanságokat az MRT későbbi köteteinek kiadásaiban. Egységes térinformatikai rendszerben 
kellene fejleszteni az MRT lelőhelyek és a MILK lelőhelyek megjelenítetését, összekapcsolását 
és a (korszak-, kultúra-, lelőhely-, objektum-, tárgy-, stb.) keresőrendszer kialakítását. Az MRT 
konferencia keretében a Magyar Nemzeti Múzeumban elhangzott előadás címében érzékel-
tetni kívántuk, hogy az MRT hatalmas és eredményes vállalkozása mellett a kisebb MILK 
projekt hasonlóképpen a „régészek nagy családjának” érdekeit kívánja szolgálni. 

45 Souchopová 1995; Pleiner 2000.
46 Fűryová et al. 1991.
47 Kosztyó 2010.
48 Ferenczi 1999; Botár 2002.
49 Sekelj Ivančan 2009.
50 Ohrenberger – Bielenin 1969; Bielenin 1977; Herdits 1998.
51 http://archeoindustrysites.com/ (A honlap jelenleg fejlesztés alatt működik, jelszó kérése után megtekint-

hető.)
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THE ARCHAEOLOGICAL TOPOGRAPHY OF HUNGARY (MRT) 
AND THE GAZETTEER OF INDUSTRIAL ARCHAEOLOGICAL SITES  

OF HUNGARY (MILK): PREVIOUS CO-OPERATION  
AND POSSIBILITIES OF FUTURE CO-ORDINATION

János Gömöri

Since 1980, we have assembled a gazetteer of all archaeological sites that have yielded evidence 
of workshops, raw materials, by-products and tools of handicraft industries of pre-industrial 
times and cultures, from the prehistoric periods up to the 18th century.

During the past 35 years, over 2500 archaeological sites yielding artefacts and features 
with a handicraft nature were registered in Hungary. Our main goal is to digitise the data 
set, which contains detailed information on these archaeological sites of handicraft activity 
as well as on the relics of workshops from all pre-industrial periods. Our aim is to create an 
archaeological site gazetteer of the handicraft industry that is accessible and searchable online 
(www.archeoindustrysites.com). The database will be complemented by geological and his-
torical maps, as well as by the results of natural scientific analyses and the archaeometric 
analytical findings of the artefacts recovered from a particular site, whereby we contribute to 
provenance studies of raw materials and the dating of finds related to the sites in question.

Our research projects explored the spread and technologies of ancient industries on the 
territory of modern Hungary. In the next phase, we plan to extend our studies to a wider area 
in Central Europe, within the framework of collaborative scientific projects. Our Archaeological 
Gazetteer of Industrial Sites will serve as a basis for addressing various archaeological problems 
and for exploring the history of technology through the ages. For example, one important issue 
is whether the local continuity of a particular handicraft-industry can be demonstrated on the 
basis of data collected with archaeological, natural scientific (chemical, physical, geological, 
etc.) and GIS methods. One fundamental question is what kind of technological changes can 
be noted in the archaeological phenomena and finds from various sites related to industry, and 
also in their traits explored by natural scientific studies.

Another fundamental question of the present research is whether there was a correlation 
between the raw material deposits and the industries practiced in a particular geographic 
environment. This is where our project has a linkage with the Archaeological Topography 
of Hungary project, for example by comparing the archaeological sites from various periods 
with the mines and workshops known in a micro-region. The “Archeo-Industry Sites” (www.
archeoindustrysites.com) database is closely allied to http://archeodatabase.hnm.hu/en too, 
but we only collect the data of archaeological sites yielding the remains of handicraft indus-
tries and workshops from pre-industrial times.

Our online industrial archaeological site gazetteer enables spatial analyses, and thus our 
main task is to create a flexible, expandable and queryable database, which includes and sys-
temises reports on the composition of raw materials, by-products and products, as well as 
archaeological-typological data and data on technical and local history that will enable mean-
ingful conclusions on the potentials of mineral processing created over the millennia, on the 
technical development of specific industrial processes and on the economic history of the 
archaeological cultures of different periods.
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magyarország régészeti  topográfiája 
MúlT, jelen, jövő

Magyarország egyik legjelentősebb régészeti vállalkozása, az MTA Régészeti Intézete által több mint fél 

évszázaddal ezelőtt útjára indított Magyarország Régészeti Topográfiája (MRT) című sorozat az ország 

egész területére kiterjedő adatgyűjtéssel a felszíni terepmunkával felderíthető lelőhelyek teljességre 

törekvő összegyűjtését és kiadását tűzte ki célul. Ma ez a munka 11 megjelent kötetnél és az ország teljes 

területe 12%-ának átvizsgálásánál tart, ami – bár komoly teljesítményt jelent – a program végét a belát-

hatatlan jövőben jelöli ki. A bizonytalanságot növelték a hagyományos módon készülő, egyre ritkábban 

megjelenő kötetek, melyek az MRT-hez kapcsolódó kutatások fokozatos leállását vetítették előre. 

 Az MRT folytathatóságáról és digitális korszerűsítéséről – az első kötet megjelenésének 50 éves  

évfordulójához igazítva – 2015-ben nagyszabású konferencián tanácskoztak régészek, örökségvédelmi 

szakemberek, geofizikusok, geológusok, térinformatikusok és számos más szakma képviselői. Jelen  

kötetünk az akkor elhangzott, majd kiegészített, módszertanilag is újat hozó tanulmányokat teszi közzé. 

Ezek közös tanulsága, hogy a továbblépés jelentős intézményi, intézményközi összefogást és komoly 

szakmai tervezést igényel a régészeti kutatás akadémiai, egyetemi és közgyűjteményi területei között, 

bevonva az államigazgatás és az örökségvédelem szakembereit is. A szemléletében és módszereiben is 

megújuló sorozat reményeink szerint nemcsak a hazánk múltjáról szerzett tudományos ismereteket  

gyarapítja majd, hanem a nagyberuházások jobb tervezését és a várható régészeti emlékek hatékonyabb 

megmentését is segíteni fogja. ma
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