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Szakmai beszámoló 

 

Tisztelt Kollégium! 

 

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a 2016-ban elindított Határtalan Régészet című 

archeológiai magazin zökkenőmentes megjelenését – még a pandémia ellenére is – 

szerencsére 2020-ben is biztosítani tudtuk.  

 Minimális gazdasági célunk – csakúgy, mint a korábbi években – az volt a 2020-es 

évben is, hogy a valóban nehéz, a print/nyomtatott magazinoknak a legkevésbé sem kedvező 

gazdasági és társadalmi környezetben is talpon tudjunk maradni (az elmúlt évben újabb 

nyomtatott magazinok egész sora szűnt meg). Ezt a célt ‒ úgy vélem ‒ maradéktalanul 

sikerült megvalósítanunk. A 2020-es évben is mind a négy tervezett számunk kiadásra került. 

A lap kiadója, jelesül a szegedi Móra Ferenc Múzeum természetesen nem egy tőkeerős 

magáncég, hanem egy önkormányzati fenntartású közintézmény, mely így fokozott 

kihívásokkal néz szembe egy piaci szegmensben, s ennek megfelelően például a magazin 

széles körű reklámozásának anyagi és strukturális feltételei sem biztosítottak. Éppen ezért is 

állami szerepvállalás ‒ így az NKA támogatása nélkül ‒ valóban nehéz betölteni azt a 

társadalmi feladatot, amit a magazin megjelentetésével felvállaltunk: jelesül a Kárpát-

medence régmúltjának, s a hazai régészet legújabb eredményeinek ismeretterjesztő, mindenki 

által megemészthető formában, s így mind szélesebb körben történő megismertetése. E célnak 

rendeltük alá már korábban a magazin szerkesztési elveit is. Így született egy mintegy 10 

rovatot („Címlapsztori”, „Kontextus”, „Lelő-hely”, „Fegyvert s vitézt”, „Helló, tudomány!”, 

„Indiana Jones és barátai, „Képregény”, Recept”, „Játék” stb.) tartalmazó, a magyar családok 

minden egyes tagjának (a gyerekektől a nagyszülőkig) rovatokat kínáló, valóban magazin 

jellegű kiadványsorozat. Mindezt ráadásul úgy sikerült megvalósítanunk, hogy a szakmai 

nívóból, szakmai normákból egy cseppet sem adtunk lejjebb. A magazin szerzői sorában 

egytől-egyig a hazai régészet jeles képviselői: egyetemi professzorok, docensek, adjunktusok, 
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kiváló muzeológusok, a társtudományok képviselői és a legkiválóbb PhD hallgatók kaptak 

helyet. Elmondhatjuk, hogy maga a régész-szakma is befogadta és elismerte a Móra Ferenc 

Múzeum régészeti magazinját, a korábbi évekhez képest 2020-ben ismét még több hazai 

kolléga küldött cikket, tanulmányt a magazinunkba. A rengeteg olvasói visszajelzés, levél is 

azt mutatja, hogy továbbra is jó úton járunk. 

 A 2020-es évben sikerült megtartanunk a 2018-as évben elindított trendet, hogy a 

nemzetközi történések mellett még hangsúlyosabban jelenjenek meg a Kárpát-medence 

régmúltjához kapcsolódó témák.  

 2020. március 1-én jelent meg elmúlt évi első számunk, amely egy nemzetközi témát 

dolgozott föl. „Az ősi Selyemút” címet viselő lapszám, a mai modern kínai–európai 

kapcsolatrendszerek legkorábbi gyökereit igyekezett feltárni, számos érdekes régészeti példán 

keresztül. E témakör a modern nemzetközi régészeti kutatások homlokterében áll, így e 

lapszámunk ebbe a trendbe is kiválóan beleilleszkedett. 

 Nyári számunk, a „Rejtélyes földhalmok”, a szerte az országban látható titokzatos 

emberek által emelt földépítmények nyomába eredt. Áttekintette a különböző régészeti 

korszakokban emelt földhalmok/kurgánok építésének hátterét, kitérve ezek régészeti 

kutatástörténetére is. 

 Különösen a Covid19 járvány tette aktuálissá 2020. évi harmadik számunkat, mely a 

„Beszélő holtak” címet kapta. Ebben a hazai történeti embertannal foglalkozó kutatógárda 

színe-java foglalta össze a magyarországi történeti embertani kutatások legfrissebb 

eredményeit, különös tekintettel a különféle egykori járványok, járványos megbetegedések 

antropológiai bizonyítékaira. 

 2020. december 1-én jelent meg ez évi utolsó számunk, mely a „Sosemvolt állatok”  

címet kapta. Ebben az őskori, az ókori és a középkori régészeti leletanyag azon részeit vettük 

górcső alá, amelyeken különféle mítikus lények, emberi képzelet által alkotott különleges 

állatok jelennek meg. Utánajárunk az egyiptomi vagy épp a viking kultúrában, vallásban és 

mitológiában meghatározó szerepet játszó sosemvolt állatoknak is. 

 Eredeti terveinken csupán egyetlen ponton változtattunk. A két utolsó lapszám 

megjelenési időpontja helyet cserélt, máskülönben az eredeti tartalommal, az eredeti 

célkitűzéseinknek megfelelően jelentek meg az egyes lapszámok. (Arculatváltást egyelőre 

nem látunk indokoltnak.) A lap példányszámai továbbra is 4500 és 6000 példány között 

váltakoztak, a tematikától függően próbáltuk „belőni” az eladható példányok számát.  
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A lap példányszámai továbbra is 4500 és 6000 példány között váltakoztak, a tematikától 

függően próbáltuk „belőni” az eladható példányok számát. Fogyasztói ára: 990 Ft. Eladott 

példányszámok száma 2020. december 31-ig bezárólag lapszámokra lebontva: 2020/1. 3437 

db, 2020/2. 4556 db, 2020/3. 3867 db 2020/4. 51 db. Előfizetők száma: 525 fő 

Lapszámok elektronikus elérhetősége:  

https://moramuzeum.hu/nka-palyazat-hatreg-2020/ 

 A növekvő Facebook követéseknek, az előfizetéseknek, valamint a hírlapi eladásoknak 

a lassú növekedése alapján továbbra is úgy ítéljük meg, hogy az érdeklődés a magazin iránt 

lassan, de biztosan növekszik. Kitartó, szívós munkára van azonban a továbbiakban is 

szükség, hogy az olvasók bizalmát megháláljuk. Ezért a 2021-es év leendő lapszámait is 

ennek jegyében terveztük meg: 

 2021/1: „A félhold hosszú árnyéka: a törökök Magyarországon” 

 2021/2: „Inkák, aztékok, maják” 

 2021/3: „ Pénz, pénz, pénz” 

 2021/4: „Régészek a víz alatt” 

  

2020. évi támogatásukat még egyszer köszönjük! 

 

üdvözlettel: 

Szeged, 2021. 01. 25. 

 

        Dr. Felföldi Szabolcs 

               főszerkesztő 

                              Határtalan Régészet 

 

 






