
Szem Ie

Pécsi múzeumi értesítõk évtizednyi szünetelés után 1928 és 1930 között
újraindult "Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egye-

és évkönyvek repertóriuma sület" Értesítõje, az 1939 és 1942 között kiadott
Pécs Szab. Kir. Város "Majorossy Imre Múzeu-

Négy évtizede már annak, hogy Péter László, a mának" Értesítõje [évkönyve], illetve az 1956-
neves szegedi irodalomtörténész, helytörténész, tól máig folyamatosan megjelenõ A Janus Pan-
bibliográfus a Nyugat-repertórium megjelenését nonius Múzeum Évkönyve hihetetlenül gazdag
követõen két cikkben is foglalkozott a repertóri- tárháza Baranya megye természeti világának,
um-szerkesztés problémáival, és megfogalmazta helytörténetének, néprajzának és mûvészetének,
az általa helyesnek tartott s ajánlott új szerkesz- amelynek feltárása már régóta váratott magára.
tési módszerét. Elöljáróban ezekbõl szeretnék Ezért is vettem kezembe a kötetet nagy várako-
idézni egy-egy részletet: zással, s tettem le nem kis csalódottsággal.

"Ellenzem a Nyugat-repertórium módszerét, A repertórium szerkesztési módszerét tekint-
amely -szintén sok ismétlésre kényszerülve -ve nem egyedülálló, megegyezik a szerkesztõ
bonyolult, részletekig tagolt tárgyrend alapján korábbi hasonló köteteivel (így például a Bara-
adta közre az anyagot, s ezzel a keresõt majd nyai Hely történetírás címû levéltári évkönyv
mindig dilemma elé állította: hol is keressem? repertóriumával). A bibliográfiai tételeket elõ-
Am ugyanakkor elengedhetetlennek tartom ezt a ször szerzõk szerint (azon belül a megjelenés
tüzetesen kidolgozott tárgyi csoportosítást mint idõrendjében), majd külön fejezetben tárgysza-
mutatót, amely viszont megkönnyiti a kutató vak szerint rendezte. Nagy kár, hogy nem vette
dolgát! A tárgymutatóban egy tétel szám nagyobb figyelembe (vagy talán nem is ismerte) Péter
pazarlás nélkül akár tízszer is leírható, ha az László fenti sorait. Az õ -pusztába kiáltó? -

illetõ közlemény bonyolult, gazdag, sokágú tar- szavai jelen esetben nem találtak meghallgatás-
talma éppen úgy kivánná." (Magyar Könyv- ra, amit nagyon sajnálok.
szemle, 1964. 2.) Nem világos, hogy kinek is szánta repertóri-

"...a repertórium akkor teljesíti igazán hiva- urnát a szerkesztõ. Úgy tûnik, nem mérte fel
tását, ha nem különbözik az eredetitõl, hanem kellõképpen a tudományos kiadványsorozat le-
annak mintegy zsugorított, miniatûr mása. A hetséges használóinak körét. Nem volt tekintet-
szakrendi csoportositás az eredeti összefiiggése- tel a magyar nyelvet nem ismerõ kutatókra,
ket összekuszálja, s amit többletként kihoz az máskülönben közölte volna a tanulmányok ide-
irodalmi folyamatból, azt tárgymutatói szerepé- gen nyelvû címfordításait, amelyek a JPM év-
ben is megoldja. Javaslom tehát, hogy folyóirat- könyvek szinte valamennyi cikkénél megtalál-
repertóriumaink (legalább is azok, amelyek elsõ hatók. (Idegen nyelvû cikkek esetében pedig a
rendben történeti kutatás tárgyai vagy segítõi) a magyar címet kellett volna közölnie, a magyar
jövõben a szigorú idõrend elvét kövessék anyag- használók kedvéért.) Nem számított a Pécset és
feltáró szerkezetükben is. A tárgyi vagy egyéb Baranyát csak kevéssé, vagy egyáltalán nem is-
elv szerinti hozzáférhetõvé tétel követelményét merõ, de itteni témák iránt érdeklõdõ kutatókra,
természetesen ugyancsak nem szabad szem elõl mert különben nem hagyott volna el fontos ada-
téveszteni. E követelmény szerint esetenként kell tokat. Nyilván magától értetõdõnek tekintette,
aztán meghatározni, milyen mutatók segitségé- hogy minden használó tudja, ki volt Buzássy
vel oldható meg a címanyag legalkalmasabb Abel, Késmárky István, hogy Ürög Pécs része,
feltárása. " (Könyv és Könyvtár, 1963. 2.) hogy hol van Malomséd és így tovább. És nem

Három, egymástól független, mégis határo- számított a távoli jövö kutatóira sem, akik szá-
zott kontinuitást képviselõ pécsi idõszaki kiad- mára valóságos rejtvény lesz egy-egy cím, fóld-
vány repertóriuma készült el a közelmúltban rajzi név megfejtése. Meggyõzõdésem, hogy egy
Pécsett. Az 1908-1917-ben megjelent, majd egy repertórium szerkesztésénél semmi sem tekint-
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hetõ evidensnek, minden tételt el kell látni a szük- Feltüntet viszont nemesi elõnevet. Nem oldja fel
séges kiegészítõ adatokkal, magyarázatokkal. a P.J. monogramot, jóllehet csak bele kellett

Az idõrendi rész, tehát az egyes folyóiratszá- volna olvasnia a cikkbe, melybõl egyértelmûen
moknak tartalomjegyzék-szerûen történõ leírá- kitûnik: Péter Józse! rendõrfõtanácsosnak, a
sa, amit Péter László javasolt, igen hiányzik. E Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület egyik
nélkül a repertórium nem tükrözheti a három alapítójának és elsõ titkárának nevét rejti. Re-
kiadvány sajátosságait, az egyes számok szerke- cenziók esetében nem csak azok írój át, de az
zetét, szerzõgárdáját, értékét vagy esetleges ér- ismertetett mû szerzõjét is a szerzõi mutatóba
téktelenségét, a mindenkori szerkesztõk munká- veszi fel, holott ennek -szerintem -a tárgysza-
jának színvonalát. vas mutatóban lenne a helye, hiszen ebben az

És persze az is csak körülményesen állapítha- esetben a cikknek tárgya, és nem alkotója.
tó meg, hogya repertórium mennyiben teljes, A tárgyszavas rész jóval több problémát rejt.
nem maradt-e ki belõle néhány cikk, ami sajnos A tárgyszavak megállapítása gyakran a cím, s
a jelen esetben meg is történt. Az 1962 óta kö- nem a tartalom alapján történik. A címbõl kira-
zölt éves múzeumi beszámolók egy része hiány- gadott szó nem feltétlenül felel meg a tartalom-
zik (1962-1983, 1986-1988), nem csupán a szer- nak, vagy nem pontosan fejezi azt ki (pl. Ve-
zõ nélkül megjelentek (hiszen a cím nem illeszt- gyes erdõk, Megbízólevél, Budapesti lerakatok,
hetõ a szerzõi mutatóba), hanem a múzeumigaz- Nyilvántartás, Erkély, Famaradványok). Nagyon
gatók, Hárs Éva és Újvári Jenõ által szignált öt- sok tárgyszó -akárcsak az elõbbiek -semmit-
tíz oldalas, fontos adatokat tartalmazó jelentések mondó, s nem jutna eszébe senkinek sem ott
is. Hasonlóképp hiányzik Újvárinak a Baranya bármit is keresni. (Ecet, Ellátás, Hagyaték, Jö-
Megyei Tanács 1990. évi ülésére készült beszá- vedelmek, Kultúrtáj, Utánpótlás, Színek stb.)
molója a megye múzeumügyérõl (megjelent az Igen nagy az aránytalanság a tárgyszavakhoz
1989. évi kötetben). Mindezek után további té- sorolt tételek számát illetõen. Egyes tárgyszavak
telek hiánya is valószínûsíthetõ. alatt túl sok tételt találunk, melyeket a használ-

A cikkek bibliográfiai leírásával kapcsolat- hatóság érdekében kisebb alcsoportokra kellett
ban három alapvetõ hiányosságra szeretném fel- volna bontani. Néhány példa: Síri életek (66),
hívni a figyelmet. A már említett idegen nyelvû Mecsek (64), Festészet (50), Temetõk (35), Le-
címfordításokon kívül nem utal a rejtett bibliog- velek (30) stb. Ugyanakkor viszont sok az egy-
ráfiákra sem. Így elsikkad a tanulmányok több- két tételes tárgyszó, közöttük bõven olyanok,
ségéhez csatlakozó igen jelentõs irodalomjegy- amelyeket össze lehetne vonni nagyobb csopor-
zék. A legszükségesebb annotációk is elmarad- tokba.
nak, aminek következtében a közlemények egy Nem ritka, hogy egy fogalom sannak
részérõl nem lehet megtudni, valójában mit is szinonímája is külön tárgyszavat képez: Restau-
tartalmaznak. (Elég talán Angyal Pál Spanyolok rálás -Helyreállítás, Kórbonctan -Paleo-
nálunk címû írását említeni.) pathológia, Pécsi múzeum -Városi múzeum,

A továbbiakban a szerzõi részt és a tárgysza- Moldvai csángók -Moldvai magyarok, Hiedel-
vas részt szeretném részletesebben elemezni. mek -Hitvilág stb.
Elõrebocsátom, hogy csupán az Évkönyv 1956- A szerkesztõ láthatóan nem híve a generikus
1995. évi köteteit hasonlítottam össze a repertó- tárgyszavaknak. Nincs például Szerzetesség, akit" rium anyagával, az Értesítõt és a Városi Múze- ez a téma érdekel, kénytelen végiglapozni az

[ um évkönyve it nem. Olyan hibákat teszek szó- egész mutatót. Talál is Ágostonrendieket, Ir-
~ vá, amelyek többször is elõfordulnak, ám hely galmasokat, Jezsuitákat, Kapucinusokat, Feren-

hiányában csak egy-két példára szorítkozhatom. ceseket, Klarisszákat és Notre Dame apácákat,
A szerzõi rész nem mentes a hibáktól, követ- Pálosokat, Kolduló szerzeteket, és Cisztereket

kezetlenségektõl. Utalókat névváltozatokról, (helyesen: cisztercieket). Ebben és más hasonló
összetett nevek második tagjáról, feloldott mo- esetekben nem lehetett volna legalább utalókat
nogramokról nem ad. (Kell-e tudnia a használó- elhelyezni?

! nak, hogy például Sarkadiné Hárs Éva késõbb A következetesség sem erénye a kötetnek. A
" Hárs Éva néven publikált, vagy hogy Lantosné történelem folyamán nevüket megváltoztatott

Imre Máriát Imre Mária L. alatt kell keresnie?) községek hol az új, hol meg a régi névhez sorol-
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tattak. Régi nevéhez például Németpalkonya (a rõ névváltozatokat feltüntetni (esetleg a címet
mai Palkonya) és Gusztávmûve puszta (Király- követõ / után), ezzel takarékoskodhatott volna.
egyháza), de az újhoz Mecseknádasd (az egyko- Az is sok helyet vesz igénybe, hogy az alkalma-
ri Püspöknádasd). Utaló itt sincs. Foglalkozást zott módszer lényegébõl fakadóan a bibliográfi-
jelentõ tárgy szavak is akadnak (nagyon helye- ai leírásokat többszörösen ismétli. Róna Jenõ

sen), pl. Botanikusok (két tétel), Teológiai taná- egyik cikkét például kilencszer! Nem folytatom.
rok (egy tétel). Ugyanakkor viszont nincs tárgy- Végezetül hadd tanácsolj am a jövõ repertóri-
szavuk a muzeológusoknak vagy a püspökök- um-szerkesztõinek: fontolják meg Péter László
nek, szobrászoknak. Itt jegyzem meg, hogy kí- fenti szavait. Higgyék el, javaslatait érdemes
vánatos lett volna a személynevek mellett leg- megszívlelni. És talán az is jó lenne, ha egyszer
alább a foglalkozást feltüntetni. (Ki tudja már, valamilyen fórumon közösen, kellõ alaposság-
ki volt Kisasszonyfalvi vagy Stenge Ferenc?) gal beszélhetnénk a repertórium-szerkesztés kér-

Azt sem hallgathatjuk el, hogy az egész kö- déseirõl, a már napvilágot látott jó és rossz pél-

tetet nagyfokú felületesség jellemzi. Elsikkad- dák tanulságairól.
nak értékes tartalmak, mert a cikkekbe bele sem A Janus Panonius Múzeum közel fél évszá-

nézett, tárgyszavazásukat fõleg a címek alapján zada megjelenõ rendkívül színvonalas évkönyv-
végezte. Különösen nagy hibaként említem, hogy sorozata és elõzményei -mondjuk ki -jobb

nem található a repertóriumban a Bándi Gábor- repertóriumot is megérdemeltek volna.

nekrológhoz csatlakozó Bándi-biblio gráfia, a A .'. ., t ' t d k é é kö, , "" , " pecsJ. muzeumJ. er esJ. o s v nyv
Nador Tamas "Hallhato muzeum Clmu soroza- repertóriuma 1908-1998 / Összeáll.
tában közölt interjúk, többek között Takács Jenõ Hernádi László Mihály. -Pécs: Dialóg
zeneszerzõvel, Halász Béla orgonamûvésszel és Campus, 2002. -348 p.
más jeles pécsi személyiségekkel stb. Kimarad- Surján Miklós

nak (kifelejtõdnek) egyes tételek a teljesen adek-
vát tárgyszavak alól (Baranyai fõkötõk a Népvi- A Já..\'zság biblioglAáfi4;a
sele,tb~l, ~ Sell~e~ ~l?ash~ a Népi építész~tbõl, tanulsá g ai

a Pecsl var a Vareplteszetbol). Az Avarok targy- ,

szónál összesen egy tételt találunk, pedig az avar a lektor szemevel

vonatkozású tanulmányok száma legalább húsz.
A Ciszterek (helyesen: ciszterciek) tárgyszó alatt Miért fontos ez az összeállítás?

egyetlen tétel szerepel (aminek az iskoláknál
vagy az önképzõkörnéllenne a helye, hiszen nem Világszerte megnövekedett az érdeklõdés a he-
a rendrõl szól), viszont ide kellett volna helyez- lyi információk iránt. Ú gy látszik, az embereket
ni a Buzássy Ábel-életrajzot is, mert õ ciszterci a globalizálódás szinte mindent elsöprõ, feltar-
szerzetes volt. tóztathatatlan áramlatában fokozott mértékben

Nem folytatom. De felteszem a kérdést: nem érdekli mindaz, ami közvetlen környezetükben,
kellett volna-e a kéziratot egy szakemberrellek- lakóhelyükön, szülõföldjükön történik és valaha
toráltatni? S netán a külsõ borítót tervezõ grafi- történt. Sokak számára ez a lokálpatrióta érzés

kus munkáját is ellenõrizni? (Akkor talán idõ- adhat fogódzót, erõt a mindennapokban.
ben felfedezték volna az érthetetlen módon ott Az utóbbi másfél évtizedben hazánkban is

hibásan közölt évszámokat is: 1912-1930.) számottevõ mértékben fellendült helyismereti-
A kötet igen terjedelmesre sikeredett, aminek helytörténeti kutatás megköveteli a jól használ-

nyilván súlyos anyagi vonzatai is voltak. Ahhoz ható segédleteket, köztük a bibliográfiákat. A

képest, hogya repertórium csupán mintegy 1250 címben jelzett, nemrég megjelent összeállítás
cikket tár fel, nagyon soknak tûnik a 348 Iapnyi szépen gyarapodó helyismereti bibliográfiai iro-
terjedelem. (A Péter-féle módszer ennek legfel- dal munk számottevõ terméke. Tartalmilag és
jebb a felét-kétharmadát igényelte volna.) Érthe- metodikailag egyenes folytatása, méltó társa a

tetlen, hogy a szerzõi részben a szerzõ egysége- korábbi sikeres tájbibliográfiáknak.
sített neve alatt miért kell akár ötvenötször is Tartalmilag igen fontos munkáról van szó,
(Szõnyi Ottó) leírni ugyanazt a név alakot. Talán mert a jász népcsoport története nemzeti históri-
elég lett volna csak az egységesített névtõl elté- ánk jelentékeny szelete, a Jászságnak nevezett

-

Könyvtári levelezõ/Iap. 2003. március. 39


