
Veszprémi Szemle, 26–50. szám – 2012–2018 Repertórium

3

Veszprémi Szemle, 26–50. szám
2012–2018

Repertórium

Bevezetés

2012-ben Kolozs Barnabásné elkészítette a Veszprémi Szemle első huszonöt szá-
mának tartalmi feldolgozását a várostörténeti folyóirat önálló tematikus számában.
(In: 26. 14. évf. 2012. 3. sz.) A repertóriumot azonos szerkesztési szempontok (26.
14. évf. 2012. 3. sz. p. 3–4.) szerint folytattam, azzal a céllal, hogy egykor majd
könnyen összedolgozhatók legyenek. Ebben a kötetben az azóta megjelent huszon-
öt szám tartalmi feltárása olvasható 2012. 3. számtól a 2018. 3. számig.

Kibővítettem Évának a periodikáról készített bibliográfiai leírását. (26. 14. évf.
2012. 3. sz. p. 5–6.) Úgy gondoltam, hogy az 50. szám megjelenésével egy korszak
zárul le, ezért a folyóirat „háttérmunkásait” is felvettem. Adatsorba kerültek pl. a
szerkesztőségi titkárok, technikai munkatársak, a kuratórium és a szerkesztőségi
címváltozások. Csiszár Miklós főszerkesztői munkássága alatt (20–51. sz.) rend-
szeresen, negyedévenként láttak napvilágot a számok, melynek alapját többek
között a kiszámítható anyagi háttér biztosította. Kezdetektől támogatták testületek
és egyének a periodika megjelenését – részben a szerzők, akik lemondtak honorá-
riumukról, másrészt az egyéni befizetők, akik számonként fizettek tetszőleges
összeget –, ők a folyóiratban csak a 23. számtól olvashatók. Az adatsorban jól
követhetők a támogatók létszámának folyamatos növekedése, valamint a város
határain túlról is egyre többször érkező patronálók nevei, akiknél zárójelben feltün-
tettem a lakhelyet.

A repertórium szerkezete megegyezik a Kolozsné Éva által kidolgozott felépítés-
sel: „a számok megjelenési sorrendjében, egy számon belül pedig lapról lapra halad-
va regisztrálja a közleményeket. Egy-egy tétel tartalmazza a publikáció címét, szer-
zőjét és a terjedelmi adatokat: oldalszámot, képanyagot, mellékletet, térképet, grafi-
kont. Megjegyzésként szerepelnek a közölt jegyzetek, bibliográfiák. A több részből
álló közleményeknél utalás történik minden egyes rész tételszámára. A tételekhez
rövid annotációk is kapcsolódnak, ha a cím (alcím) nem kellően informatív.” (In: 26.
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14. évf. 2012. 3. sz. p. 5.) A könyvismertetések általában nem kaptak külön címet,
az ismertetett művek rövidített bibliográfiai leírása képezte azt. A recenzióírók
készítette leírások sokfélék, nem egységesek. Ezeket a folyóiratban megjelent for-
mában vettem fel, ami sokszor nem egyezik az érvényben lévő bibliográfiai leírás
szabványaival. A publikációkban megjelent képanyagok készítőit többször kiemel-
ve vettem fel, (nem a bibliográfiai leírás szabályai szerint) mert helytörténeti szem-
pontból jelentős személyek is vannak közöttük, pl. Mészáros István, Vajkai Aurél,
id. Zeitler Gusztáv stb.

Két mutató segít a tájékozódásban, melyek a tételszámokra utalnak. A Szerzői
névmutatóban mindenki szerepel, aki a folyóirat egyes rovataiban (Tanulmányok,
Közlemények, Megemlékezések, Évfordulók, Veszprémi kutatók és műhelyek,
Nekrológ, Értéktár, Diákírások, Bibliográfiák, Dokumentumok, Forrásközlés,
Könyvszemle) és a folyóirat borító oldalain bármilyen szerzői minőségben megje-
lent. Nem szerepelnek külön fotósként azok a szerzők, akik saját írásukban publikál-
ták fényképeiket. Nem jelennek meg külön a fényképek tulajdonosai sem, így pl.
Balogh Gyula képeslapgyűjtő, vagy az intézmények pl. Eötvös Károly Megyei
Könyvtár, Laczkó Dezső Múzeum, Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára
stb. A névváltozatokban való eligazodást utaló segíti, pl. Bontó Józsefné Horváth
Elvira lásd Horváth Elvira.

A Tárgymutató a folyóiratban megjelent írások tartalom szerinti feltárását pre-
zentálja. Tárgyszavakat a címből, alcímből, a tételekhez tartozó rövid annotációk-
ból, valamint a publikációk egészéből hoztam létre. Ezért van olyan tartalom, ami
csak a tárgymutató használatakor tárul fel.

Személyek, pl. Páldy Róbert; intézmények, pl. Csermák Antal Zeneiskola; szer-
vezetek, pl. Veszprémi Római Katolikus Legényegylet (1863–1948); történelmi ese-
mények, pl. Isonzói csata (1917. május 12 – június 6.); emlékjelek, pl. Latinovits
Zoltán, mellszobor (Latinovits–Bujtor Játékszín); épületek, pl. Dubniczay-palota
szerepelnek tárgyszóként. Tömör, egyértelmű és lehetőség szerint egytagú kifejezé-
sek használatára törekedtem a szövegekben rejlő tudás lényegének sok szempontú
leírásához. Többtagú tárgyszavaknál inverz alakot pl. Nekrológ, Vajda Ilona
(1941–2018) vagy alárendelő szerkezetet pl. Egyesület-történet, Veszprémi
Evangélikus Leány Egyesület (1927–1950) alkalmaztam. Névváltozatok esetén uta-
lót készítettem pl. Horváth Jenőné lásd Porkoláb Éva vagy Feltámadt Üdvözítőről
elnevezett templom lásd Károly-templom. Az oktatási intézmények jelenlegi elneve-
zésük alapján kerültek a mutatóba pl. Közgazdasági és Közigazgatási Szakközép-
iskola lásd Veszprémi Szakképzési Centrum Közgazdasági és Közigazgatási
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Szakgimnáziuma. Egyes tárgyszavakat magyarázatok egészítenek ki zárójelben, pl.
Elenchus (zenei napló) vagy Turistamozgalom (1922–1944). Rövidítésjegyzék segít
a repertórium használatában.

A folyóirat huszonöt számának leírása és a hozzá kapcsolódó mutatók után,
Kolozsné Éva módszerét követve, kiegészítettem a szerkesztőség által elindított
Veszprémi Szemle könyvek sorozat eddig megjelent köteteinek, valamint további
kiadványainak bibliográfiai leírását is.

Bízom benne, hogy a repertóriumot haszonnal forgatják a kutatók és munkám-
mal sikerült megkönnyíteni adatgyűjtésüket.

SZABÓNÉ VÖRÖS GYÖRGYI
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Dubniczay palota Veszprémi Szemle könyvek 7.
(2014. 08. 28.)

Veszprémi Szemle könyvek 7.
Maróti Rezső

(2014. 08. 28.)

Veszprémi Szemle könyvek 8.
dr. Gelencsér András

(2014. 12. 05.)


