
Közleményeink 3. kötete elé 

A Veszprém megyei múzeumi szervezet tudomá
nyos kiadványsorozatának megindításakor jeleztük, 
hogy a kötetek a helytörténet egészen tág fogalom
körébe tartozó, valamennyi, e tárgykörbe vágó 
témát feldolgozó tanulmány számára nyitva álla
nak. Ezáltal — Közleményeink első két számának 
tartalma a bizonyíték rá — az egyes kutatók érdek
lődési körének megfelelően igyekeztünk helyet biz
tosítani a hozzánk beküldött kéziratoknak, így az 
egyes tudományszakokba vágó értekezések széles 
skálát ölelnek fel. 

Természetszerű azonban, hogy Közleményeink 
egyes köteteinek szerkesztésénél esetenként változ
tatásokra is szükség van. Egy idő múlva az eddig, 
megfelelő közlési lehetőség híjján feltorlódott tanul
mányok közzététele befejeződik. Módunk lesz nem
csak a közlés, hanem a kutatás menetének irányí
tására is. Ennek következményeként a sorozat 
egyes kötetei nem mindig fognak ennyire sokrétű 
anyagot tartalmazni. Alkalmanként, ha kisebb ter
jedelemben is, de csak egy-egy tudományág műve
lőinek zártabb témakörű tanulmánysorozatát tartal

mazhatja egy-egy kötet. így tervezzük a természet
tudomány, a régészet, a néprajz, a művészettörténet 
stb. művelői által feldolgozandó, előre meghatáro
zott tematikájú speciális kötetek kiadását. 

Jórészt ilyen megfontolások alapján állítottuk 
össze Közleményeink 3. számának anyagát. Hazánk, 
ezen belül megyénk felszabadulásának 20. évfordu
lója alkalmat adott az 1945 óta eltelt időszak helyi 
vonatkozású részfeldolgozásainak publikálására. 
Ugyanakkor okvetlenül ebbe a kötetbe kívánkoztak 
a felszabadulást megelőző korszakok történelmi ta
nulságokkal is járó folyamatainak, jelenségeinek 
feltárását tartalmazó cikkek. Végül is más történeti 
jellegű, szinte kizárólag írott forrásokra támaszkodó 
tanulmányok közzétételével terebélyesedett ki a je
len kötet tematikája. 

Éppen sorozatunk nem rendszeres, időhöz kötött 
megjelentetése tette lehetővé, hogy az 1965. évben 
a 3. kötet mellett napvilágot láthat, ugyanezen év
ben még a 4. kötet is, amelynek összetétele előre
láthatólag hasonló lesz az 1—2. kötetekéhez. 
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Zum dritten Band unserer Mitteilungen 

Bei der Einleitung der Serie der wissenschaftli
chen Veröffentlichungen der Organisation der Mu
seen des Komitats Veszprém, deuteten wir an, dass 
die Bände für sämmtliche, in den Bedeutungskreis 
der Ortsgeschichte gehörende Themen verarbeiten
den Abhandlugen offen stehen. Dadurch — und der 
Inhalt der ersten zwei Bände unserer Mitteilungen 
ist der Beweis dafür — strebten wir dem Interesse 
der einzelnen Forscher gemäss den uns zugesandten 
Manuscripten einen Platz zu sichern, und somit um
fassen die zur einzelnen Wissenszweigen gehören
den Aufsätze eine breite Skala. 

Es ist aber naturgemäss, dass bei der Fallweise 
auch Änderungen nötig sind. Nach einer Zeit wird 
die Publication der bisher wegen Platzmangel auf
gestauten Abhandlungen beendet. Wir werden in 
der Lage sein, nicht nur den Gang der Veröffentli
chung, sondern auch der Forschung zu lenken. In 
Folge dessen werden die einzelnen Bände der Serie 
nicht immer mit so vielseitigem Inhalt erscheinen. 
Gelegentlich wird ein Band — obwohl im kleine
rem Umfang — nur die Abhandlungs-Reihe der 
Pfleger einzelner Wissenschaften, in geschlossener 
Themenkreise, enthalten. So planen wir die Aus

gabe von Büchern mit im Voraus festgesetzten spe-
iellen Themen, bearbeitet durch die Forscher der 
Naturwissenschaft, Archäologie, Volkskunde, Kunst-
gesohicht, usw. 

Gutenteils am Grunde solcher Erwägungen stell
ten wir das Material des %. Bandes unserer Mittei
lungen zusammen. Die 20. Jahreswende der Befrei
ung unseres Vaterlandes — und inbegriffen unseres 
Komitates-beten Gelegenheit zur Publikation lokal
bezüglicher Teilverarbeitungen der Ereignisse seit 
1945. Gleichzeitig aber wünschten sich unbedingt 
in diesen Band auch historische Lehren aufweisende 
Ereignisse, Erscheinungen der der Befreiung vorge
henden Periode erklärenden Artikel. Zu guter Letzt 
breitete sich die Thematik dieses Bandes mit mit 
der Bekanntgabe anderer, sozusagen ausschliesslich 
auf schritlichen Quellen sich stützenden Abhand
lungen, aus. 

Gerade diese nicht regelmässige, an Zeit gebun
dene Ausgabe unserer Mitteilungen ermöglichte es, 
dass neben dem 3. Band — mit 1965. Jahreszahl — 
auch der 4. Band erscheinen kann, dessen Zusam
mensetzung voraussichtlich den 1. und 2. Bänden 
gleichen wird. 
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