
csak nem állhatom meg, hogy néhány gyöngy-
szemet ki ne ragadjak az "is11}ertetés"-bõl. Ne-
hogy az a kifogás merülhessen fel, hogy az ér-
demi részre nem is válaszolok.

A repertóriumaimat a kutatóknak és az ér-
deklõdõknek szánom, akik nem keresnek a ká-
kán is csomót, hanem annak tekintik munkámat,
ami:~pusztán egy segédeszköz, amely nem old-
hat meg "mindent helyettük. De õk ezt nem is
várják el. Éppen ezért soha nem fogom megje-
gyezni, hogy Ürög Pécs része, Malomsédhez sem
fogom leírni, hogy merre található széles e vilá-
gon, és nem fogok apró térképeket sem mellé-
kelni az összes földrajzi kulcsszó mögé, mert a
repertórium csak keresõeszköz, és tárgyszavai
nem versenyezhetnek sem térkép ekkel, sem lexi-
konokkal, sem enciklopédiákkal. Nem árt tisztá-
ban lenni azzal, hogy mire való a repertórium.
Ha pedig valaki számára a szerzõi rész nem
tükrözi a szerzõgárdát kellõképpen, azzal én nem
tudok mit kezdeni. Az ismertetett könyvek szer-
zõi normális esetben nem tárgyai az ismerteté-
seknek, így nevüknek sem sok keresnivalója van
a tárgy szavas, annál több viszont a szerzõi rész-
ben. A következõ kifogás egyszeruen nevetsé-
ges, mert nem a repertórium összeállítójának a
feladata, hogy címfordítást adjon, pláne úgy nem,
hogy minden magyar nyelvûhöz idegen, minden
idegen nyelvûhöz magyar nyelvû címfordítást.
Ez nonszensz!

"Nem ritka, hogy egy fogalom s annak szino-
nimája is külön tárgyszavat képez: Restaurálás
-Helyreállitás, Kórbonctan -Paleopatho-
lógia... " Hatalmas tévedés! Építészek a meg-

mondhatói annak, hogy a restaurálás és a hely-
reállítás bizony messze nem egy fogalom két
kifejezése. A mai patológus pedig még rengete-
get tanulhatna, mire áttérhetne a paleopatho-
lógiára, mert bizonyekettõ sem egy fogalom,
hanem majdhogynem két különbözõ szakma.

"A cimbõl kiragadott szó nem feltétlenül felel
meg a tartalomnak, vagy nem pontosan fejezi
azt ki (pl. Vegyes erdõk... Erkély, Famaradvá-
nyok). Nagyon sok tárgyszó -akárcsak az elõb-
biek -semlflitmondó, s nem jutna eszébe senki-
nek sem ott bármit is keresni. (Ecet, Ellátás,

A Könyvtári Levelezõ/lap 2003. XV. évf. 3. sz.
37-39. oldalán Surján Miklós látszólag az -én
munkámat "ismertette". (A pécsi múzeumi érte-
sítõk és évkönyv repertóriuma 1908-1998.) Azért
írom: látszólag, mert valójában azt taglalja, hogy
szerinte milyennek kell lennie egy jó repertóri-
umnak, és azonnal fölemeli intõ szavát, ha a saját
szentenciáitól a legcsekélyebb eltérést is tapasz-
talja. Persze, még a saját sem egészen stimmel,
mert a negyvenéves idézeteivel más -ma már
nem is mindenben helytálló -véleményt közöl.
Arról nem is beszélve, hogy az általa javasolt
megoldások a repertóriumom szerkezete miatt
eleve nem is alkalmazhatók.

"Érthetetlen, hogy a szerzõi részben a szerzõ
egységesített neve alatt miért kell öfvenötször is
(Szõnyi Ottó) leírni ugyanazt a névalakot." -

Pedig roppant egyszerû, nemhogy érthetetlen
lenne: én csak egyszer írom le (éppen ebben van
a poén!) a szerzõt, a címet, a lelõhelyet és a
tárgyszavakat. Az egyes tételeket a Bogárdi
János kollégám által írt kitünõ programcsomag
alapján a számítógép többszörözi. A szerzõi rész-
nél ugyan feleslegesnek tûnhet, de ha a szerzõ
nevét a leírásból kihagynám, ezeknél a tételek-
nél a tárgyszavas részben egy fia szerzõt sem
lehetne azonosítani. Arról nem is beszélve, hogy
egy és ugyanaz a szerzõ nem egységesen jegyzi
a cikkeit (pl. nemesi elõnév váltakozó használa-
ta vagy házasság elõtti, alatti és utáni névhasz-
nálat: Angyal Pál -sikabonyi Angyal Pál; Hárs
Éva -Sarkadiné Hárs Éva -Hárs Éva).

Van egy íratlan szabálya az ismertetéseknek.
Vagy a címben, de legkésõbb az elsõ bekezdés-
ben illik megnevezni, hogy kinek a munkájáról
van szó. Jelen esetben én ezt már a címben
megtettem.. .

Eredetileg tételes választ akartam írni, mert
az "ismertetés" hemzseg az alapvetõ tárgyi téve-
désektõl. De a cikk hangneme, személyesk-edése
és a velem kapcsolatos valótlan állításai miatt
elálltam ettõl a szándékomtól. Ennek ellenére
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Hagyaték, Jövedelmek, Kultúrtáj, Utánpótlás,
Színek stb.)" Hát kérem, a vegyes erdõ halál-
pontosan megfelel a tartalomnak, mert nem attól
vegyes az erdõ, hogy megyünk, mendegélünk,
aztán hol van erdõ, hol meg nincs, vegyesen,
hanem azért, mert fái különbözõ fafajtákhoz
(családokhoz, rendekhez és növénytársulási ága-
zatokhoz) tartoznak. Nem látom be, hogy az
erkély, a famaradványok és a színek miért ne
lehetne kulcsszó, mikor a cikkek azokról szól-
nak, pl. "Színek a heraldikában". Itt bizony a
színek nagyon fontos tárgyszó, mint ahogy az a
többi is. Az ecet!kulcsszó alatt Zentai János írt
Két adat Ormánság népének régi életéhez cím-
mel. Mivel volt szerencsém megállapítani a bel-
sõ tartalmat magából a cikkbõl(!), megtudhat-
juk, hogy régi eleink az Ormánságban maguk
készítettek ecetet. Sõt azt is, hogy hogyan. Hát
akkor miért is ne legyen tárgyszó az ecet? Ha-
gyatékot kereshet többek között az is, aki csa-
lád- vagy gazdaságtörténettel foglalkozik, a jö-
vedelmek érdekelhetnek gazdaságtörténészeket,
szociográfusokat, a kultúrtáj agrár- vagy környe-
zetvédõ szakembereket. Tehát vigyázni kéne
ezekkel a kijelentésekkel, mert ha engem valami
nem érdekel, az még közel sem biztos, hogy
mindenki más számára felesleges.

A tárgyszavakhoz tartozó tételek számát soha
nem az összeállító szabja meg önként s dalolva,
úri kedve szerint, hanem azt maga a folyóirat
adja. Azt tudtam elõre, hogy a Mecsek tárgyszó-
nál sok tétel lesz, de hogy mennyi, azzal elõre
nem is foglalkoztam. Akit a Mecsek érdekel,
egyszer biztosan átfutja az egész Mecsek-részt,
utána válogathat a tételek közül. Mert megke-
resni minden cikknek az eredetijét, az már nem
kötelezõ. "... kisebb alcsoportokra kellett volna
bontani. " Kérem, ez betûrendes, szerzõi és tárgy-

szavas szerkezet! Egy tárgyszó kisebb egységre
már nem bontható. Netán szótagoljam???

Az meg egyenesen valótlan állítás, miszerint
nem a cikkek tartalmából, hanem a címekbõl
tárgyszavaztam volna (lásd: az ecet sincs a cikk
címében!). Engedtessék meg nekem: osztályoz-
ni, tárgyszavazni, az egyes cikkek belsõ tartal-
mát kihámozni nem most fogok megtanulni, mert
azon én egy kicsit régebbrõl már túl vagyok.
Nem folytatom, pedig még tudnám. A ciszterek
valóban zsargon (szíves elnézést kérek'- elsõ-
sorban a ciszterciektõl, hiszen egyáltalán nem
állt szándékomban megbántani õket).

Eddigi hat bibliográfiámmal és tizenhét re-
pertóriumommal 1401 évet dolgoztam fel 6642
oldalon. Az elsõ hazai számítógépes egyedi re-
pertóriumot 1980-ban adta ki a KSH Könyvtára.
Bátorkodtam elkövetni.

"Nemfolytatom. Defelteszem a kérdést: nem
kellett volna-e a kéziratot egy szakemberrellek-
toráltatni?" -Kire gondolt titokban? Sejtem a
választ.

"S netán a külsõ borítót tervezõ grafikus
munkáját is ellenõrizni? (Akkor talán idõben
felfedezték volna az érthetetlen módon ott hibá-
san közölt évszámokat is: 1912-1930.)" -Bra-
vó! Igyekszik belerúgni egy kicsit a Dialóg
Campus Kiadóba is. Mint ahogy nem létezik
hibátlan bibliográfia és repertórium sem,. úgy
idõnként incselkedik a nyomda ördöge is. Elõzõ
munkámat is a Dialóg Campus adta ki: A Tör-
téneti Szemle repertóriuma 1912-1930. Való
igaz, amikor a borítót összeállítottuk, ez az év-
számsor került az újabb munkámra, mert a borí-
tón minden kellõ dolgot kicseréltünk, csak ezt
nem. Természetesen idõben felfedeztük. Nem így
jelent meg, hanem helyesen. Csak merõ ,jóin-
dulatnak" tûnik, hogy egy ilyen példányt -amit
partizánakcióval szerzett meg, ki tudja honnan -

"ismertes sen", mert lám-lám, még a borító is...
De ezzel bizony árnyékra vetõdött.

Nem kellett hosszas kutatás annak megállapí-
tásához, hogy az "ismertetõ" önállóan még egy
fia repertóriumot sem készített el. Ez tény. (Aki
tudja, csinálja, aki nem, az "ismerteti".) Itt már
nem a lóláb lóg ki, hanem az egész ménes. Szá-
mítógépes repertóriumaim szerkezete nem kö-
veti a már negyven éve is kissé túlhaladott szer-
kesztési elveket. Ezt vállalom. De ha valami
csoda folytán a régi elképzelés ma is maradék-
talanul helytálló lenne, még mindig nem jelent-
heti azt, hogy csak az és csakis az az egyedüli
üdvözítõ módszer, a létezõ más megoldásokkal
szemben.

Minden, a lovagiasság szabályai szerint is
megalapozott kritikát nagy örömmel és köszö-
nettel várok és veszek mindenkitõl, hogy mun-
kám jobb legyen. De -mint láthattuk -a súlyos
szakmai tévedésektõl sem mentes "ismertetés"
nem ebbe a kategóriába tartozik, nem is emiatt
készült.

Ám örömmel várnám az általa elsõként, vég-
re önállóan készített valódi repertóriumot. Szí-
vesen bemutatnám az érdeklõdõknek. Kizárólag
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szakmai alapon, amitõl az õ jelenlegi "ismerte-
tése" -kedvenc szóhasználatával: mondjuk ki -

fényévekre van.
Dr. Hernádi László Mihály

nak az egységesített névre. (Ugyanilyen egysé-
gesítésre szükség van pl. a fóldrajzi nevek, tes-
tületek esetében is.) A repertórium hasmálója
szempontjából elõnyös, ha a különféle változat-
ban elõforduló nevek egy helyre kerülnek, ám
ha a névváltozattól, álnévtõl nincs utalás az egy-
ségesítettre, a használó nem találhatja meg a
számára szükséges információkat.

Az "íratlan szabályokhoz": Szemle rovatunk
mûvekrõl s nem szerzõkrõl szól, S. M. írásá-
nak címe ehhez az elvhez igazodik. (Ha merõ
véletlenségbõl nem fordulna elõ az ismertetõ-
ben a szerzõ neve, a mû bibliográfiai leírása
az h-ás végén mindenképpen tartalmazza -

ahogyan most is.)
Ha abban van elvi megegyezés, hogya re-

pertórium feladata, értelme, célja: minden lehet-
séges módon segítse használóját a repertorizált
periodikumok tartalmának minél sokrétûbb ke-
reshetõségében, akkor nincs mit hozzátenni, miért
van S. M.-nek hiányérzete. Azt minden bizonnyal
nem várja, hogya repertórium összeállítója le-
fordítsa a címet, ha az eredeti közlésben sincs,
ám ha ott van, miért ne lehetne közölni -éppen
az imént említett elv alapján. Mint ahogy az egy
tárgyszó alatt nagy tömegben összegyûlt tételek
további tárgyi finomítása sem mondvacsinált
kívánalom.. .

Hogy mennyire nem csak "majdhogynem
két különbözõ szakma" a kórbonctan és a
paleopathológia, abban igaza van H. L. M.-
nek. Az Új orvosi lexikon szerint pathológia:
kórtan, kórbonctan: anatomia pathologica,
paleopathológia: az õslények maradványainak
betegségeivel foglalkozó tudomány. Válasz
nélkül hagyja azonban S. M. néhány érdemi
tárgyszavazási kifogását, pl. Avarok.

A számítógép segítségül hívása a repertori-
zálásban óriási lehetõség, éppen ennek révén
lehet sokrétûbbé tenni azt a szolgáltatást, amit a
repertórium kínál, ha több évtizednyi forrás-
anyagban szeretnénk keresni. (Nem keresgélni,
mert ezt repertórium nélkül is megtehetjük.) A
számítógépes program természetesen visszatük-
rözi a szerkesztõ koncepcióját.

Végezetül: nem szeretnénk tetszelegni az igaz-
ságosztás (egyébként is nagyon kellemetlen és
kényelmetlen) szerepkörében. Õszintén sajnál-
juk, hogy egy szakmai szempontokat képviselõ
rovat személyes indulatok összecsapásának szÍn-
terévé vált. Reméljük, csak egyszeri alkalom-
mal. Az iggzi döntnök úgyis az olvasó, a reper-
tórium használója lesz. -A szerk.

Szokatlan s szerencsére nem sûrûn elõforduló
helyzetbe került a szerkesztõség e repertórium-
vita kirobbanása kapcsán. Könyvkritikákra, bí-
rálatokra nem szokott észrevétel érkezni, most
azonban megtörtént. A "szólaltassék meg a másik
fél is" elve és joga, okán természetesen helyt
adunk a megbírált mû szerzõjétõl érkezett ellen-
véleménynek is.

Megkérdeztünk ma is élõ, ismert repertóri-
umkészítõket, akik szívesen elmondták vélemé-
nyüket, de arra nem vállalkoztak, hogy megis-
mételjék a szakma által már korábban megfo-
galmazott alapelveket. Észrevételeiket megpró-
báltuk teljes szakmai pontossággal feljegyezni,
de fellapoztuk azok állásfoglalásait is, akik már
nincsenek közöttünk.

Kertész Gyula írta: "A szerkezet és a mutató-
zás szorosan összefüggõ módszertani kérdései
váltották ki a legtöbb vitát szakmai körökben. A
betûrendes, a tematikus vagy az idõrendi reper-
tórium-e a "legjobb"? ...A választ a periodikum
tematikai-mûfaji profiljának, a használók várha-
tó igényeinek, a feltárás mélységének és a »tech-
nikai szintnek«, vagyis az elõállítás módjának
figyelembevételével lehet megadni." (Az egyedi
sajtórepertorizálás újabb eredményei és problé-
mái. In: Könyvtári Figyelõ 1985. 4. sz. p. 387-

397.)
A bírálat és a válasz alapvetõen eltér egy fon-

tos dologban: Surján Miklós a kezében lévõ re-
pertóriumról ír, Hernádi László Mihály viszont
sokkal inkább Surján Miklósról.

A Surján Miklós által hiányolt törzsrész,
amely "az eredetinek miniatûr, kicsinyített mása"
egyszer (de csak egyszer!) idõrendben közli a
lap összes írását, s valamennyi mutató ezekre
hivatkozik tétel számain keresztül. Ez helytaka-
rékos megoldás, bár mindig oda kell lapozni, az
meg munka. Van azonban két fontos szerepe:
képet ad magáról a periodikumról és csökkenti a
veszélyét annak, hogy a szerzõ nélküli írások
kimaradjanak a feltárás ból.

A szerzõkkel kapcsolatban van a könyvtáros/
bibliográfus szakmának egy szabvánnyá' 'vált
megállapodása az egységesített szerzõi névalak-
ról. Az ettõl eltérõ névformákról utalók mutat-


