
Sorozatok és önálló kiadványok repertóriuma. 1945—1974.

Muzeológia, restaurálás, természettudományok, régészet, 
történelem, néprajz, művészetek, irodalomtörténet, műve
lődéstörténet. [összeáll.] Héthy Zoltán, T. Horváth Ildikó, 
Ormosi László. [Közread, a] (Múzeumi Restaurátor- és 
Módszertani Központ). Bp. 1978. 259 p. /А magyar múzeu
mok kiadványainak bibliográfiája 2./

E hasznos sorozat kezdeményezésének érdeme első
sorban HÉTHY Zoltáné; fölkarolásáért, támogatásáért 
DANKÓ Imrének, a Déri Múzeum igazgatójának és a Múze

umi Restaurátor- és Módszertani Központnak jár elismerés. A Héthy Zoltánhoz csatlako
zó és az érdemi munkából részüket alaposan kivevő munkatársak, T. HORVÁTH Ildikó 
és ORMOSI László szintén minden dicséretet megérdemelnek, hogy az ötlettől a megva
lósulásig meglepően rövid idő telt el. Mind a hazai múzeumügy, mind a helytörténeti 
kutatás, de általában a tudományos tájékoztatás fontos forrásművet kapott kezébe az 
eddig megjelent kötetekkel, és kap ezután évenkénti rendszerességgel, ha a kiadványt 
sikerül folytatni.

Kár, hogy túl bonyolult a sorozat rendszere. Fölösleges volt négy sorozatban (I: év
könyvek és folyóiratok, II: sorozatok és önálló kiadványok, III: kiállítási vezetők és 
katalógusok, IV: ugyanezek, de 1975-től kurrensen) gondolkodni, amikor egyetlen soro
zat is elég lett volna, hiszen a retrospektív rész után logikus a folytatás, az évenkénti 
kurrens kötet. Még nehezíti a dolgot, hogy a sorozat jelölésére -  minden eddigi gyakorlat
tal ellentétben — római számokat használnak, és a sorozaton belül ábécét (ráadásul 
a címlapon kisbetűt, a gerincen nagyot). A római I. sz. i betűnek is vélhető, de ha valaki 
1-nek látja, akkor is zavarja a sok 1. kötet. Ha már négy sorozatot terveztek, legalább 
a Petőfi Irodalmi Múzeum sorozatainak mintájára a sorozatokat lehetett volna A, B, C, 
D  betűvel, a sorozatok egy-egy számát 1, 2, 3 stb. számmal jelölni. A II. sorozat — úgy 
látszik — egyetlen kötetből áll; ez sem a legszerencsésebb.

Bonyolult az I. sorozat tagolási rendszere. Pl. II. A. 7. b. = Alföld. A IV. sorozatban 
már rájöttek, hogy ez fölösleges. De talán nem volna fölösleges a decimális módszerű 
tagolás: 2. 135.

Túl zsúfolt és bonyolult a borítólap is, részint az előbbiek miatt, részint, hogy 
mindjárt a borítón öt nyelven akarnak közölni mindent. Elég lett volna ez a belső címla
pon is; a borító csak a legszükségesebb tájékoztató és azonosító adatokat közölje, és 
legyen tipográfiailag nyugodtabb. Viszont a tartalomjegyzékeket lehetett volna takaréko
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sabban úgy csinálni, hogy a címeket adni egymás után (nem egymás alatt) öt nyelven 
(a helységnevek öt nyelven is azonosak), s nem megismételve magát a jegyzéket 
öt nyelven.

A mutatók áttekintése és kezelése is egyszerűbb volna, ha a névmutató, múzeumi 
mutató és földrajzi mutató egyetlen egységes betűrendben volna található, élőfejjel 
könnyítve meg a fölütést. Szükségtelen a mutatóban a vezetéknevek nagybetűs kiemelése; 
erre csak címfölvételben van szükség* ott van funkciója. A múzeumi mutató alcsoportjai 
(budapesti, vidéki, külföldi) szintén címszavakként beolvaszthatok lettek volna az egysé
ges mutatóba; utánuk elég lett volna csak tételszámot adni, nem fölsorolást. A földrajzi 
mutatóban is fölösleges az országok nagybetűs kiemelése: nincs funkciója a nagybetűnek, 
és csak zavarossá teszi a tipográfiai képet.

Ügyelni kell az azonos nevűek elválasztására a mutatóban. Pl. Katona Imre kettő 
van: a néprajzkutató a 240., 1106. és 1543. tétel szerzője, a művészettörténész viszont 
a 304. tételé. Ezeket gondosan szétválasztani a bibliográfusok föladata, és ez a különbség- 
tétel az utókor számára — éppen a bibliográfia egyik rendeltetése.

Nem volt eléggé átgondolt az illusztrált írások jelölése. Az a/ [A?] kötetben négyzet 
volt, de a magyarázata nem volt található magában a kötetben. Csak a b/ kötetből derült 
ki, mit jelent; а с/ kötetben és a d/-ben, а IV. sorozat 75. évi kötetében és a most ismer
tetettben már csillagot utánzó X jel található, de ennek föloldása is különféle helyeken 
található.

Kár volt a köztörténettől elszakítani a művelődést (az irodalom, a művészet stb. 
történetét). Bár ez utóbbinak a kötete, a tervezett e/ kötet, még nem jelent meg, attól 
tartok, nem lesz következetes. Mert pl. a c/2084. tétel a munkásmozgalomhoz (is) tarto
zik, de főként művelődéstörténeti tárgyú, tehát ott (is) helye volna.

Ez fölveti a közlési rend kérdését. El tudtam volna képzelni e tárgykörnek egy 
olyan sorozatban való közzétételét, amely egy-egy kiadvány (pl. a debreceni Déri Múzeum 
évkönyvei, kiadványai; a Móra Ferenc Múzeum évkönyvei s így tovább) rendjében, egyen
ként adja időrendi repertóriumát, s egy végső kötetben gondosan, sokoldalúan kimunkált 
egységes mutatóban aknázza ki a dolgozatok minden lehetséges tárgyát. Ez esetben bizo
nyos lett volna, hogy egy tétel csak egyszer szerepel; tartalmi sokféleségét a különféle 
mutatóbeli címszavaival tükrözhettük volna. így azonban, ha egy-egy köteten belül 
ismétlés nincs is (utalások vannak), úgy látszik, különféle kötetekben vannak azonossá
gok. Pl. Kaposvári Gyulának Betkowski Jenőről írt nekrológja két kötetben is benne van 
(a/174 = d/58). De akkor miért nincs kétszer pl. László Gyula Banner-nekrológja (a/173)?

Mégsem ennek tulajdonítok nagy fontosságot, hiszen egyrészt ezen már nem lehet 
változtatni, másrészt az ígért záró indexkötet végtére is megoldhatja a szakrend szükség
képpeni fogyatékosságaiból adódott következetlenségeket. Fontos, hogy ez a mutató
kötet gondos, alapos, jól átgondolt, minden lehetséges nézőpontot figyelembe vevő 
legyen, és ne szabdalja újból föl a mutatókat, hanem egyetlen betűrendet adjon.

Ami a legfőbb aggályom, az a gyűjtőkör meghatározása. „A magyar múzeumok 
kiadványainak bibliográfiája” — ez a sorozat címe. De már Dankó Imre bevezetője az I. a/ 
kötetben azt sugallja, hogy voltaképpen a magyar muzeológia szakirodaimára volna szük
ség. S e kettő, sajnos, nem azonos. Részint vannak múzeumi kiadványokban (elsősorban
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a határszélen álló Múzsák című folyóiratban) bőven tulajdonképpen nem muzeológiai 
jellegű (nem néprajzi, nem régészeti, nem helytörténeti stb.) írások, amelyeket a repertó
rium fölvesz (pl. a IV/75. kötet 1498, 1531, 1534. tétele), ugyanakkor vannak a múzeumi 
munkához egészen közelálló, kis jóakarattal szintén (legalább oly jogcímmel, mint a Mú
zsák) határesetnek minősíthető folyóiratok, amelyek sajátosan muzeológiai tárgyú íráso
kat közölnek — ezek viszont, sajnos, kimaradnak ebből az áttekintésből. Elsősorban az 
Ethnographia című néprajzi szakfolyóiratot hiányolom, amely régen is, most is rendsze
resen közöl kiállítási beszámolókat, bírálatokat, muzeológusokról szóló méltatásokat, 
nekrológokat, múzeumi kiadványokat, katalógusokat ismertető írásokat stb.

Egy példát. Az I/a kötet a túrkevei múzeumról három tételt ad (622, 623, 752). 
Szerénytelenség nélkül idetartozónak vélem a magam írását: Az első magyar termelőszö
vetkezeti múzeum (Ethnographia, 1951). Mellőzésével a tárgyra vonatkozó lehetséges 
irodalom 1/4-e marad figyelmen kívül. S nem is biztos, hogy a mennyiség egyben minősé
get is azonosat jelent; elképzelhető más esetben, hogy egyetlen mellőzött írás fontosabb, 
mint három fölvett.

Javaslom tehát, hogy ne szűkítsék le — legalább a kurrens sorozatban, a jövőben — 
a múzeumi kiadványok bibliográfiájára és repertóriumára az anyaggyűjtést, hanem — eze
ken fölül! — vegyenek föl minden más hazai (sőt esetleg az OSZK Hungarica-bibliográfiá- 
jának tervszerű átnézésével: külföldi) muzeológiai tárgyú írást is. Ekkor a bibliográfia 
a magyar múzeumok kiadványainak és a magyar muzeológiának a bibliográfiája is lesz, 
s így töltheti be igazán a neki szánt hivatást.

Ez a leglényegesebb észrevételem, javaslatom a jövőre nézve. Néhány kisebb meg
jegyzésem is van még.

Az ismertetéseket nem e formai ismérv alapján csoportosítanám (minden szaktu
domány anyagának végén), hanem beosztanám a könyv (kiállítás) tárgya szerinti szak
csoportba.

A személyi változások annotáció nélkül semmit sem érnek. Akkor válnak művelő
déstörténeti forrássá, ha a címfölvétel után távirati tömörséggel föltáljuk tartalmukat. 
Tehát pl. a IV/75/44. tételben az igazgatóhelyettes nevét, esetleg a dátumot, amelytől 
működni kezdett.

Annotáció másutt is hiányzik. Érdekes, hogy a mutatóban találom Csonka János 
nevét, de a hivatkozott tételszám alatt (IV/75/1131) csak a címet: „A legöregebb magyar 
gyártmányú gépjármű.” Dicséretes, hogy Csonka János neve így sem maradt ki a névmuta
tóból, de ott kell lennie a tétel annotációjában is. Mert ha pl. egyetlen szám hibás a muta
tóban, az összefüggésre soha senki nem jön rá.

A most tárgyalt II. sorozat (= kötet) is alapos és hasznos kimutatást közöl a földol
gozott kiadványokról, még a példány számukat is megadva, ahol lehetett. A fő közlési 
csoportokat a muzeológia tudományágai magától értődőén adják: előbb általában 
a muzeológia és a vele összefüggő restaurálás (A), azután a természettudományok (B), 
régészet, történelem (C), néprajz (D), művészettörténet, irodalomtörténet, művelődés- 
történet (E). A nagybetűk helyett, amelyeket már a sorozatok jelölésére is fölöslegesen 
használtak, célszerűbb, világosabb volna a tizedes osztályozás mintájára alkalmazott 
arabszámú tagolást használni. E főcsoportokon belül az osztályozás a tárgy természetéből
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fakad. A C. rész történelmi korok szerint, a D. részletezettebb tárgykörök szerint; az E. 
részen belül az irodalomtörténet megint időrendet követ, a művelődéstörténet ismét tárgy 
szerint tagolódik. Kár, hogy a legutolsó rendező elv nem az időrend (legalább a megjele
nésé), hanem a mechanikus betűrend.

A vállalkozás a kifogásolt részletmegoldások ellenére nagy jelentőségű, és óriási 
tudományos anyagot tesz hozzáférhetővé. Az évenkénti folytatást, amely nyilván tökéle
tesíti a bibliográfiai módszereket, érdeklődéssel várjuk.

PÉTER László
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