
A SZERKESZTŐK ELŐSZAVA 

Nem gyakori, hogy negyedfél évtizede megjelenő periodika szerkesztői szót kérnek 
kötetük elején, ezt esetünkben is különleges helyzet indokolja. Az 1955-től kiadott A mis
kolci Herman Ottó Múzeum Közleményei című sorozatunk eddigi 28 száma, vala
mint A Herman Ottó Múzeum Evkönyve című periodikánk eddig 26 kötetben megjelent 
XXXI. száma a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében folyó múzeumi tudományok és más 
társadalomtudományi diszciplínák, kutatások egyik szervező ereje volt, s rendszeresen 
közreadták a múzeumokban dolgozó, tevékenységükkel más munkahelyekről oda kapcso
lódó, illetve a régióban rendszeresen kutató, de az ország más közgyűjteményeiben, tu
dományos intézeteiben dolgozó szakemberek tanulmányait, közleményeit. A nagyközön
ség számára (is) készülő Közlemények maga köré gyűjtötte az elmúlt évtizedekben a 
megyénkben dolgozó amatőr kutatók legjavát is, helyet adva kutatási eredményeiknek. 
A mindenkori gazdasági nehézségek ellenére, néha kicsit megkésve, összevonásokkal, de 
a két periodika rendszeresen napvilágot látott, mintegy 400 cserepartnert, velük felbe
csülhetetlen értékű könyvanyagot biztosítva múzeumi könyvtárunk számára. 

Ettől az évtől kezdve a két periodikát közös kötetben jelentetjük meg, kétfelé 
bontva a terjedelmet a tanulmányok és a közlemények számára. Döntésünket több 
tényező is indokolja. Az egyik - mint mai világunkban oly sok minden - anyagi ter
mészetű: csak ilyen módon tudjuk biztosítani az évenkénti rendszeres megjelenést. 
Lényegesen leegyszerűsödik ezzel a kiadványcsere is, ami ugyancsak jelentős ener
giákat igényelt. A szorító kényszerek mellett van azonban döntésünknek pozitívnak 
minősíthető oka is. Az elmúlt években a megye könyvkiadói tevékenysége örvende
tesen fellendült, s új társadalomtudományi kutatóhelyek is keletkeztek. Különösen a 
Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézetét kell itt megemlítenünk, ami évről 
évre érezhetőbben válik a társadalomtudományok szervezőjévé. Folyóiratok, periodi
kák jelennek meg Borsod-Abaúj-Zemplénben, ily módon megoszlanak azok a publi
kációk, amelyeket korábban a múzeum gyűjtött egybe kiadványaiban. 

Úgy gondoljuk, hogy a múzeummal kapcsolatos tudományos publikációkat, 
mind a megyei közgyűjteményekben, mind másutt dolgozó múzeumi szakemberek 
munkáit ily módon az eddigieknél hatékonyabban tudjuk egybegyűjteni. Köteteink el
sősorban a régészet, a néprajz, helytörténet és művészettörténet új múzeumi ered
ményeinek közreadására koncentrálnak majd, nem kirekesztve persze hasábjaikról a 
közgyűjtemények vonzáskörében dolgozó külső munkatársaink eredményeit sem. 

* 
A kötet nyomdába adásakor még nem gondolhattuk, hogy a szerkesztőknek szo

morú kötelességük is lesz. Ezúton ajánljuk kiadványunkat volt társunk, Kunt Ernő 
emlékének, aki 1974-től 1992-ig volt a Herman Ottó Múzeum néprajzos munkatársa. 
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