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Háromévi gyűjtőmunka után 1981 karácsonyá-
ra jelent meg a Magyar Életrajzi Lexikon III. köte
te. Nem készülhetett el hamarabb, hiszen a hazai
életrajzirodalomnak bizony kevés a használható
kortársi forrása: a három-ötévenként kiadott aka
démiai, püspökségi almanachok, a magyar anya
gukban alig változó hazai Ki kicsodá-k nem pótol
hatják az egykori név- és cimtárakat, életrajzi so
rozatokat.

Életrajzi lexikonnál a könnyen megtalálható
név-címszótól a pontos szűletési és halálozási idő

pontokig, a rövidítés és utalórendszer kialakításá
tól a könyvészeti adatok helyes közléséig. a tárgy
szerű, forráskritikán alapuló adatközlésen át a
nyelvi "tisztaságot megkövetelő. minden fölösleges
betűt kiirtó szerkesztői következetesség szükséges.
A hazai lexikonkészités szemlélete, módszere, köz
lésmódjamegmerevedett a kezdetek egyik nem ép
pen sikerűlt próbálkozásánál. máig sem tudta át
törni az Új Magyar Lexikon készítésekor kialakult'
gyakorlat korlátait,

E kötet tartalmát meghatározza kiegészítőjelle
ge. Listákat lehetne összeállítani arról, hogy kik,
arról is hogy mi okból vagy kinek ajavasiatára
maradtak ki. A nem közölt életrajzok annál na
gyobb veszteségeink. minél kevesebb egyéb forras
ból értesülhetünk azokról, akik szakrnájuk élvona
lába tartoztak.

A XX. századi magyar közéletet a számon kér
hető kihagyottak nélkül is - bar ködös foltokkal
- be tudja mutatni a kötet. Az, hogy csak egyes ne
vek, nem pedig foglalkozási ágak vagy irányzatok
hívei hiányoznak belőle, a főszerkesztő, Kenyeres
Ágnes érdeme éppúgy, mint általában a tárgyszerű,

tárgyilagosságra törekvő adatközlés. Elismerés il
leti az anyaggyűjtőket. a cikkirókat. hogy a társa
dalom mélyrétegeibőlis felszínre hoztak életsorso
kat, olyanokat, akiknek nevével csak a szakmabe
liek találkozhattak - egyébként őket is csak a vé
letlen szerencse segíthetné hozzá ezek életrajzi ada-
taihoz. .

A mai országhatáron kívül élő magyarság a kö
tet halálozási statisztikájában feleannyi életrajzzal
szerepel, mint amit aránya megkívánt volna: 433
fő, az életrajzok 15,53 százaléka.

Az életrajzok betűrendezésekoraz általános la
tin betűs ábécé besorolási szabályát alkalmazták, a
magyar ábécé önálló cs, gy, ny, Ö, sz, t, Ü, zs betűit

hozzácsapták az előző betűkhöz.

A névelőzékes neveket az előzék föloldása he
lyett, azzal egybeolvasva sorolták betűrendbe: t.

Oláh Böske (787. old.) Toláh-nak olvasva található,
nem pedig: Oláh Böske, T. - Oláh Böske, T(arnay)
- Oláh Böske, Tarnay Ernőné stb. Az egyetlen
helytelent választották éppúgy, mint F .. Vattai Er
zsébet (224. old.), Z. Papp Sándor (867. old.) stb.
esetében. Ilyen besorolásban ki találja meg ezeket
az életrajzokat? Íratlan szabály, hogy az eltérő

névalakokról, .néwáltozatokről, leánykori, illetve
asszonynevekről utalni kell. A Hét év magánzárká
ban cimű önéletírás szerzője Bone Edit (a Íexikoil
ban Bonc) - egy időben Balázs Béla felesége - élet
rajzát például Hajós Edit néven (283. old.), a szlo
vák-magyar szótárt (2. kiad.iBp. 1970) szerkesztő

T. Göbel Marianne Tamáska Jánosné Göbel Edit
néven találhatjuk (777. old.), Boneról vagy Balázs
Bélánéról éppúgy nem utaltak 'Hajósra, mint Gö
bel ről Tamáska Jánosnéra. Hogyan találhatja meg
életrajzukat az, aki csak a Bone vagy a Göbel ne
vet ismeri?

A 319 utalást igénylő névváltozatból 31 utalót
találtam, 22 nőit és 9 férfit, hiányzik tehát az uta
lók 90,3 százaléka, 108 nőé és 186 férfié.

A szerkesztői munkában követelmény a rend
szeresség, egyébként hatványozódnak a hibák,
amiket még a gépírónő és a szedő is szaporíthat:
Bakach Bessenyei nem Bakách, KQrody Keresztély
Imre nem kettős nevü, Salkházi Sára előző neve
Schalkház i nélkül, Veér Imre nem Weér stb.
A lapcímekben a Hungária á-val, a nemesi előne

vek: remetei (206. old.), nagybachoni (558. old.)
kis kezdőbetűvel írandók; a horvát szabor nem
szabori (799. old.) a River Plate nem Rives (313.
old.) stb... Sorozatos ismétlődés győzött meg ar
ról, hogy szerkesztői figyelmetlenség okozta a nyi
lasuralom egybeírását Teleki Éva könyvcímében;
Keszi Imre, Radisies Elemér stb. műveinek egyesí
tését, Mérő Ferenc művéből a lexikon szó elhagyá
sát (517: old.) stb. Egy lexikonapparátustól el le
hetne várni a könyvészeti hivatkozások - MSz
J497-57 - ismeretét és olyan könyvtárhasználati
gyakorlatot, hogy ilyen elnézések ne fordulhassa
nak elő.

A szerkesztői munka minőségétmeghatározza a
cikkek adatolása, illetve, a kialakított rövidítések
egyértelmű alkalmazása. A századunkbeli 2791
életrajzból 177 (6,34 százalék) szűletési (belföldi:
118, a mai országhatáron kivüli: 59) - 178 (6,37

. százalék) halálozási adatában hiányos (belföldi:
85, a mai országhatáron kivüli 93). Minden nyol
cadik életrajz, az összesnek 12,71 százaléka cson
ka.

A rossz vagy téves földrajzi jelölésekből egész
példatárat kínál a lexikon: Pesl(szent)erzsébet 
1950 óta Bp. XX. kerületének része - 1924-ig Er
zsébetfalva és nem Pesterzsébet (480., 628., 629.
old.), Zimmer Ferenc cikke kéziratában a Pinkafő

halálhelyet Pinkafeld, Ausztriára ,javították". E
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nyelvi genocídiummal kiirtható 8-9000 magyar
helynév - ember legyen a talpán, aki azután követ
ni tudja a Kárpát-medence helyneveinek vihari
ramban változó áradatát. Ahogy a Lajtán innen
Ausztria' nem Österreich, Grác nem Graz (193.
old.), Breslau (ma Wroclaw) viszont Boroszló..
Csak a konyhanyelv használja Dobra (Hunyad
vm.) helyett azt, hogy Hunyaddobra. Szatmárné
meti helyett a Szatmár, a magyarul és szerbül egy
aránt Kula (v. Bács-Bodrog vm.) helyett a Bácsku
la, Szerdahely (~eben vm.) helyett az Erdélyszer
dahely (687. old.), Komárom helyett a Révkomá
rom (249. old.) elnevezést. Nuseni bizonyára Apa
nagyfalu (v. Szolnok-Doboka vm.), románul Nu
seni, s-sel! Farkas István 1975-ben Szentgyörgyön
(v. Pozsony vm.) és nem Sváty Jur-on halt meg, a
volt szabad királyi város szlovák neve 1960 óta
egyébként Jur pri Bratislave, Szalatnai Rezső nem
a bihari Nagyszalontán. hanem a zólyomi Nagy
szalatnán, Farkas Lujza Mezdkaszonyban (a-val!)
~~~tt ,

Hajdu Helga 1907-ben nem születhetett Kameni
ca faluban, hiszen ez már az 1898-as helységnév
tárban is csak a Hont vármegyei Kemence község
utal6jaként található. Mivel Kamenica a szlovák
községnevek szóösszetételében gyakori, a lehetsé
ges változatok: Tarkő (Sáros vm., szlovákul Ka
menica), Nagykemence (Zemplén vm. 1920: Ka
menica, ma: Kamenica nad Cirochou), Garamkö
vesd (Hont vm., 1948-t61 Kamenica nad Hronom),
Alsókemence (Abaúj-Torna vm., szlovákul Nizná
Kamenica és Felsőkemence, Vysná Kamenica) stb.

Nehéz rnűfaj a lexikon szerkesztése, hiszen a
munka során nemcsak ilyan apróságokra, de a
nyelvi tisztaságra is ügyelni kell. E kötetbeR még
az adathiányoknál gyakoribbak a magyartalansá
gok és szószaporitások. Igényes szerkesztő nem
hagyhat meg ilyen mondatokat: "Jelentős vers
mondói tevékenységet folytatott" ... "Alapító tag
jai közé tartozott a Terűletvédő Ligának (468. old.
I-2. h), " ... tanulmányozta az idegen testek nyeIé
séből származó elváltozásokat" (699. old.). Sinka
Istvánnak "a parasztmítosz és a faji ideológia
terhelte meg szecicgrafikus anyagót is mozgató ön
életírását ís" (701. old.), vagy az, hogy " .. .1975
től megindult a válogatott művek sorozata is"
(785. old.). Lexikonban a volt szó használatát
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csak az irály indokolhatja, ugyanabban a cikk
ben legfeljebb 3-;-5 mondatonként nem hat szóis
métlésként. Érdemes lenne összeszámlálni, hány
ezer volt feszít itt büszke öntudattal a mondatok
végén. I

Nem hallgatható el, hogy egy-egy cikkből lénye
ges adatokat töröltek. Például: Pá/fy György (586.
old.) Szeged főispánja (1945. nov.-I 946. dec.),
nyugdíjazásáig h.polgármester (1947. jan.-I 949.
dec.), - Rácz Vilmos Krúdyt adott ki, művei: Pár
bajkódex (Bp., 1923, 1924, 1938), Szúrás kizárva
(München, 1975) stb.; öngyilkosnak neveznek
oryan szernélyt aki nem volt az (416. old.); miért
szlovákiai író a Magyarországon született és még
halt Kazimir Károly, aki 55 évéből 19 évet töltött a
mai határokon kívül? Hogyan kerűlt be XIX. szá
zadban elhunyt személy (868. old.) a XX. századi
összeállításba?

A legtöbb elírás, hiányos születési-halálozási
adat a művészek életrajzában található. Úgy tűnik,

ezek gondozói a szerkesztést a gépírási hibák javí
tásával elintézettnek vették. Szembeötlő, hogya
Magyar NéprajziLexikon cikkeit, azok kiegészíté
se nélkül ültették át, s az írói életrajzok gyakran
aránytalanul hosszúak, néhol műveket ismertet
nek, ami nem feladatuk.

A lexikon lapozgatásakor tapasztaltam, hogy a
szöveg végső formáját megadók elfelejtették rövi
dítéseiket egyeztetni. Bár két (!) rövidítésjegyzé
kűk van, ez nincs összhangban a cikkekben fellel
hető rövidítésekkel. Budapest rövidítése általában
Bp., a lapok címében náluk Bpesti; az m. = ma
gyar, megye, de az M. = műve(i) - csak műve(i)

- a magyar, ha tulajdonnév. akkor Magy., a cik
kekben, ha egyetemen elvégzett szak, akkor ma
gyar. E szerint a M. Nők Demokratikus Szövetsége
(MNDSz) = Művei Nők Demokratikus Szövet
sége lenne? Ha az L. = Lap, az egyes lapok címeit
miért közlik külön is a jegyzékben, s ott miért je
lent az L. még Lapjá-t, Lapok-at is?

Szőrszálhasogatásnak tűnhet a hibák, elirások,
tévedések csokorba szedése. A lexikon azonban
nemcsak egy könyv - adattár, hivatkozási forrás,
sokak számára az ismeretszérzés elsőrendű kézi
könyve, esetleg egyedüli forrása.
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