
Beköszöntő 

A gyöngyösi Mátra Múzeum - amelynek induló folyóiratával talál
kozik most az olvasó - a Heves megyei Múzeumi Szervezet intéz
ménye; a Gyöngyös város által rendelkezésére bocsátott szép mű
emlék-épületben 1951-ben kezdte meg működését. A létrehívásakor 
meghatározott feladata a maitól meglehetősen eltértta gyöngyösi 
járás ill. a Mátra-hegység körzetének területén valamennyi mú
zeumi szakág tárgyi anyagának gyűjtésére s az ebből következő 
tudományos feladatok ellátására állapították meg illetékessé
gét. Fennállása első 15 évének sokirányú munkáját az e korszak
ban megjelent 11 "múzeumi füzetének*' tárgyi megosztottsága is 
jellemzi: közöttük a szorosan vett helytörténeti kérdésekkel 
foglalkozók mellett néprajzi, régészeti, vadászat-történeti és 
természetrajzi témájúakat is talál az érdeklődő. 

Hazánkban a múzeumi hálózat mai korszerű kereteinek kialakulása 
az 1961-62-es évekre esik» Ennek során hívta létre Heves megye 
Tanácsa is a megyei múzeumi szervezetet. Ez az intézkedés az 
eddig egymástól meglehetősen elszigetelten működő múzeumi in
tézményeinket egységes irányítás alá, egységes szervezetbe tö
mörítette. A kialakult szorosabb együttműködés következtében 
lehetővé vált a megyében jelentkező muzeológiai feladatok cél
szerű megosztása is az intézmények között. Az utóbbi évtizedben 
a Mátra Múzeum így fokozatosan megválhatott a megfelelő szemé
lyi és tárgyi feltételek híján nehezen végzett néhány feladatá
tól, pl. a néprajzi és régészeti gyűjtő- és feldolgozómunkától 
(ezt a megye központi múzeuma: az egri Dobó István Vármúzeum 
vette át), és - korlátozott helytörténeti tevékenység fenntar
tása mellett - megindíthatta az adottságainak jobban megfelelő 
természetrajzi kutatómunka felfejlesztését, mégpedig azzal a 
céllal, hogy e szak tekintetében a megye egész területére vo
natkozó tevékenységet végezzen. 



Folyóiratunk megindulása mögött ez a Mátra Múzeum életében be
következett alapvető változás áll. Pontosabban ennek egyenes 
következménye: az a szükséglet, liogy a kedvezően alakuló szemé
lyi és tárgyi-feltételek által ösztönzött, fokozódó ütemű ter
mészetrajzi kutatómunka eredményeinek, termékeinek fórumot biz
tosítsunk. 

De további célunk is van folyóiratunkkal; segítségével tömörí
teni kívánjuk mindazokat, akik változatos és gazdag gyűjtőterü
letünk, továbbá az Északi Középhegység vele határos területei 
természeti viszonyainak kutatásával foglalkoznak, akár mint er
re hivatott vagy rokonfeladatú intézmények munkatársai, akár 
pedig nemes szenvedélyüknek áldozó, tudományos szinten munkál
kodó amatőrök. E tekintetben nemcsak a megyénk területén, hanem 
az országunkban másutt élő szakemberek közreműködésével is szá-
mo lünk. 

A természetkutató tudományos tevékenység az utóbbi években ha
zánkban is egyre inkább hatása, alá kerül annak a világszerte 
erősödő irányzatnak, amely törekvéseit az ember természeti kör
nyezete fenntartásának ill. védelmének szolgálatába állítja. 
Nyilvánvaló, hogy a Mátra Múzeumnak is ebben az irányban kell 
folytatnia tevékenységét, már csak azért is, mert hatósugara 
fontos üdülő és turisztikai jelentőségű területeket is érint, 
amelyek minél épebb - "természetesebb" - állapotban való fenn
tartása fontos társadalmi érdek. Folyó iratunkat e cél eszközé
nek is szánjuk s ezért benne a. természetrajz teljes területére 
vonatkozó alapkutatások eredményeinek közlése mellett helyet 
biztosítunk az azokat alkalmazó gyakorlati szakágak tudományos 
eredményei közzétételének is. 

Folyóiratunk egyelőre két évenként jelentkezik egy-egy, a mos
tanihoz hasonló terjedelmű kötettel, de gondolunk arra,.hogy a 
gyorsuló publikációs munka rövidesen évenkénti, megjelentetését 
fogja megkívánni. Miután igyekezetünk és tudományos termésünk 
külföldi szakkörök érdeklődésére is számot tarthat, a tanulmá
nyokat két nyelven - a magyarnyelvűeket idegennyelvű kivonat
tal, az idegennyelvűeket magyarnyelvű kivonattal - szándékozunk 
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közzétenni. A biológiai tárgyú dolgozatok közlésére vonatkozó 
nemzetközi irányelv szemmeltartásával külön angolnyelvű. "Abs
tract w-ot is adunk minden tanulmány címoldalán. 

Az első! kötet megjelenésekor hálásan emlékezünk meg felettes 
szerveink: Heves megye Tanácsa és a Heves megyei Múzeumi Igaz
gatóság támogatásáról, amely folyóiratunk megindítását lehetővé 
tette. Köszönet illeti szakfelügyeleti hatóságunkat, a Termé
szettudományi Múzeumot is a folyóiratunk tartalmi és formai ki
alakításához nyújtott sok hasznos tanácsért, segítségért. 

Dr. Nagy Gyula igazgató 
Mátra Múzeum, Gyöngyös 

Zum Geleit 

(AUSZUG. ) Der Direktor des Mátra Museums in Stadt Gyöngyös von 
Nordungarn kündigte den Beginn einer neuen Zeitschrift an und 
bezeichnete er deren Ziel. Die Zeitschrift wird die mit dem 
Nordungarischen Mittelgebirge beschäftigenden, naturhistori
schen Forschungen zusammenfassen und die regelmässige Veröf
fentlichung der wissenschaftlichen Ergebnisse ermöglichen. IJL 
weiteren berichtete er, dass die Zeitschrift vorläufig zwei
jährlich und die einzelnen Studien auf das voraussichtliche in
ternationale Interesse bedacht nicht nur ungarisch,sondern auch 
in fremden Sprachen erscheinen werden, ausserdem wird das Ti
telblatt ein- Sonderresüme ein einglischer Sprache enthalten. 




