
A tizedesrendszer bevezetése 
a Széchényi Könyvtárban 

GSAPODI GS AB A 

Ma, amikor szinte az egész magyar könyvtári világban, a dokumentációban 
bibliográfiában a decimális szakrendszer használata az általános, amikor gyors 
egymásutánban jelennek meg a teljes magyar ETO-kiadás füzetei, s a magyar 
osztályozási szakemberek megbecsült tagjai a sorozatosan tartott nemzetközi 
konferenciáknak, amikor Magyarországot joggal lehet a „legdecimálóbb ország" 
névvel illetni, nehéz elképzelni azokat a kezdetleges körülményeket, amelyek közt 
több, mint három évtizeddel ezelőtt, a Széchényi Könyvtár akkori főigazgatója 
elhatározta, hogy a vezetése alatt álló könyvtárban elindítja a decimális szako
zási. 

Valamilyen új szakrendszerre, szakkatalógus készítésére égetően szükség volt 
már akkor a Múzeumi Könyvtárban — akkor még általában ezen a néven volt is
meretes a Széchényi Könyvtár. Mielőtt a Könyvtár 1926-ban áttért a sima nu
merus kurrens szerinti raktározásra, a könyvek felállítása természetesen itt is sza
kok szerint történt. Ez a müncheni rendszernek magyar viszonyokra 1875-ben át
dolgozott változata mindössze 12 főszakban összefoglalt 120 alszakból állt, de ezen 
belül is a Könyvtár gyűjtőkörének megfelelően az anyag zöme a magyar átdolgo
zásként bele illesztett néhány „Hung." szakba került: Hung. h. = magyar törté
nelem, Hung. e. = magyar egyháztörténet, Hung. 1. = magyar irodalomtörténet, 
Hung. j . = magyar jog, Hung. o. f. = magyar gyászbeszédek, P. O. Hung. = ma
gyar szépirodalom, L. Hung. = magyar nyelvészet; minden további tagolás nél
kül.1 Szakkatalógus pedig nem volt más, mint az egyes szakok állományának reper
tóriuma. 

Ezek a szakrepertóriumok valamennyire használhatók voltak addig, amíg az 
állomány kicsi volt. Mihelyt azonban a Könyvtár állománya a százezreket érte el, 
egy-egy ilyen szakrepertórium átnézése nagyon nehézzé, szinte lehetetlenné vált. 
Fokozta a repertóriumok áttekinthetetlenségét a Könyvtárnak az a rendszere, 
hogy az egyes szakokon belül nem a gyarapodás menetének megfelelően követték 
egymást a tételek, hanem a szerzők betűrendjében. Tehát a szakkatalógus hasz
nálója még azt se tehette meg, hogy csak az újabb gyarapodás címeit nézi át, ha 
valamilyen kérdéshez anyagot keres, vagy pedig azt, hogy a megjelenés hozzávető
leges időpontja alapján keressen meg egy munkát, amelynek szerzőjét nem tudja. 
Minden egyes esetben az egész kötet teljes átnézésére volt szükség, még hozzá egy 
olyan köteté, amelyet a szerzői betűrendet követő agyonkomplikált jelzetek, az 
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utólag beírt címek tömege, beillesztett pótlapok szinte áttekinthetetlenül kusza 
címhalmazzá tettek. 

De még ez az alig használható szakkatalógus is megszűnt akkor, amikor a 
Könyvtár áttért a numerus kurrens szerinti raktározásra, s ezzel megszűnt a szak
repertóriumok vezetése, hiszen azok tulajdonképpen raktári katalógusok voltak. 
A könyvek szakozása azért tovább folyt. A „nyomtatványtár"-nak az a tisztvi-
sslője, aki az új könyvek beszámozását végezte, tehát rájuk írta a soron következő 
numerus kurrenst, a régi szakrendszer alapján továbbra is megállapította, hogy a 
könyv tartalma melyik régi szaknak felel meg. Erre a célra részletes, de már ak
korra tökéletesen elavult, sokszor meg is mosolygott írásos utasítás szolgált. A meg
állapított szak nevét beírták a könyvbe. A címfelvevő pedig, aki a címleírást to
vábbra is a régi típusú, nagy alakú, rovatolt katalóguscédulákra írta, egyúttal ké
szített egy nemzetközi formátumú kartoncédulát is, amelyre a címfelvételen és 
raktári jelzeten kívül ráírta a szakcsoport nevét is. Ezekből a cédulákból kellett 
volna fölállítani a szakrepertóriumok folytatásaként a numerus kurrens-gyarapo
dás szakkatalógusát. Ez a katalógus azonban sohasem készült el, cédulaanyaga 
később a feldolgozás menetének 1936-ban történt modernizálásakor felállított 
szolgálati betűrendes katalógus alapja lett. 

Nagykönyvtár, szakkatalógus nélkül. Ez volt a szomorú helyzet akkor, ami
kor Fitz József mint újonnan kinevezett főigazgató 1934-ben hozzáfogott a könyv
tár üzemének modernizálásához. Részletes, önálló osztályozórendszer kidolgozá
sáról szó sem lehetett. Ehhez Magyarországon akkor még minden előföltétel 
hiányzott, alig volt az osztályozás elméletében vagy gyakorlatában járatos szak
ember, az idő pedig sürgetett. De nem volt államilag irányított, központosított 
könyvtárügy sem. Az egyes könyvtáraknak maguknak kellett megoldaniuk a 
maguk feladatait. Természetes tehát, hogy Fitz József jó gyakorlati érzékkel a 
kész decimális rendszerhez fordult, ugyanúgy, mint másfél évtized múlva az egész 
magyar könyvtárügy. Csak a megoldás módjában volt különbség. Fitz előtt há
rom lehetőség kínálkozott: az eredeti Detí;e2/-rendszer, a brüsszeli-változat és a 
Szabó Ervin-féle átdolgozott decimális. Szabó Ervin sok tekintetben okosabb és 
jobb változatával már régóta sikeresen dolgozott a Fővárosi Könyvtár, megvoltak 
ehhez gyakorlott szakemberei, az olvasók előtt sem volt ismeretlen. A két másik 
típust ellenben Budapesten még alig ismerték2 és nagyobb elterjedésükre sem lehe
tett számítani akkor, amikor Magyarországon országos könyvtárügy, központi 
szakmai felügyelet nem volt, tehát egységes szakrendszer alkalmazására se lehe
tett gondolni, még kevésbé nemzetközi együttműködésre. Nem sok érvet lehetett 
volna fölhozni tehát a TO, vagy az ETO alkalmazására — a decimális rendszernek 
sok ellenzője, még több nemismerője volt akkor könyvtárainkban —, annál sú
lyosabb érvek szóltak a Szabó Ervin-féle változat mellett akkor, amikor a Fővárosi 
Könyvtár közvetlen közelében levő nagy könyvtárról volt szó. Az olvasók számára 
nagyon zavaró lett volna, ha két, egymás tőszomszédságában levő könyvtár két 
hasonló, de mégsem azonos rendszerű szakkatalógust kínál nekik, amelyek közül 
mindkettő a decimális elven alapszik, de jelzeteik nagy területeken eltérnek egy
mástól. 

Fitz József döntése tehát, amikor a Fővárosi Könyvtár decimális rendszerét 
választotta, az adott pillanatban a legszerencsésebbnek látszott. Akkor még senki 
sem sejthette, hogy másfél évtized múlva teljesen megváltozott körülmények közt 
nemcsak lehetővé, hanem szükségszerűvé válik az osztályozás országos egységesí-
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tése, s így azt sem lehetett sejteni, milyen súlyos tehertételt , alig rendbehozható 
örökséget hagyott ezáltal a Könyvtár a második világháború előtti időből saját 
következő korszaka számára. 

Hogyan tör tént a decimális szakozás elindítása a Könyvtárban ? A nyomtat
vány tár vezetője, Goriupp Alisz, akinek a főigazgató mellett a legnagyobb érdemei 
voltak a Könyvtár egész üzemének, de főleg a földolgozómunkának akkori újjá
szervezésében3, egyrészt maga vállalkozott arra, hogy megtanulja a decimálást és 
részt vesz ennek a munkának a végzésében, másrészt osztályának két fiatal könyv
tárosát, Clauser Mihályt4 és e sorok íróját vette maga mellé. Rendszeresen jár tunk 
á t a Fővárosi Könyvtárba, ahol az ot tani két kitűnő decimális szakozó, Németh 
Endre és Veredy Gyula közül az utóbbi taní to t t minket. 

Külön ki akarom i t t emelni ennek a taní tásnak két fontos alapelvét. Olyan 
alapelveket, amelyeknek érvényességét később is mindig igazolva lá t tuk. Az egyik 
az, hogy a szakozónak mindig a lényeget kell minél tömörebben és világosabban 
megragadnia és kifejeznie jelzettel. Tehát jelzetek halmozása, túlzot t alosztás-
kombinációk gyártása helyett a könyvtári szakozónak csoportképzésre, katalógus
építésre gondolva kell dolgoznia. A másik alapelv j^edig az volt, hogy mindig az 
egész decimális rendszer ismeretében, a rendszerbe való beleéléssel kell osztályozni. 
A tanulás folyamán tehát sohase használtunk tárgymutatót . Nem ötletszerűen 
megtalált jelzetek kiírása volt a cél, még kevésbé jelzetszámok betanulása, hanem 
a beszakozandó kérdés helyét a rendszer egészének, a rendszer sajátos fölépítésének 
szempontjából kellett keresni és megtalálni. 

Mikor azután a rövid, néhány hetes tanítási idő véget ért, addigra elkészült a 
nyomtatvány tár ügyrendje, megérkezett a katalóguscédulák sokszorosítására 
szolgáló adréma-gép. Az osztályozáshoz szükséges táblázatokat megkaptuk a Fő 
városi Könyvtártól . 1936. január 1-től tehát megindult Magyarországon az első 
pontosan átgondolt „futószalagszerű" könyvtári feldolgozómunka, s vele együt t 
a kezdő szakozók birkózása az osztályozás gyakorlati problémáival. Veredy ebben 
a munkánkban még sokáig segített nekünk. 

A „futószalag" napi teljesítménye 100 címfölvétel és természetesen ugyan
ennyi mű beszakozása volt. A szakozók feladata volt a címfelvételek revíziója is, 
abból az elgondolásból kiindulva, hogy a szakozónak kell úgyis a legalaposabban 
foglalkoznia az osztályozandó könyvvel, tehát a címfölvétel esetleges tar ta lmi 
hibáit ő veszi észre leginkább. A címfölvétel-revízióban arra is tekintet tel kellett 
lenni, hogy ha betoldás vagy kihagyás miat t a címfelvétel sorainak hosszúsága 
megváltozott, az új sormetszeteket is be kellett jelölni, mert az adréma lemezpré
selő jenek fárasztó munkáját csak mechanikusan lehet megfelelő gyorsasággal 
végezni, tehát pontos betűszámra beállított címfölvétel-sorokat kell kapnia. 

Jól bevált a nyomtatványtár ügyrendjének az az előírása is, hogy a szakcédu
lákat maguk a szakozók osztották be, ők építették és revideálták folyamatosan 
saját szakkatalógus-részüket, és ők adták a tájékoztatószolgálatot a szakkataló
gusból, amely egyelőre elfért munkahelyükön. A cédulabeosztás fegyelmező, egy
ségesítő, nevelő módon ha to t t visssza a szakozói munkára, amelyben a jelzetalko
tás végső szentesítését akkor kapta meg, amikor a hasonló szak jelzetű cédulák 
címei azonos csoportban egymáshoz kerültek a katalógusban. Felvilágosítást pe
dig természetszerűen legjobban maga a szakozó tud adni a saját maga által szako
zott és katalógusba rendezett anyagból. 

Mai szemmel nézve elég sokrétű, súlyos feladatok hárultak így a szakozókra, 
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napi 5 órai munkaidejükben, de az is bizonyos, hogy a munkafolyamatok változ
tatása pihentető is, amennyiben más és más irányú szellemi igénybevételt jelent. 
A szisztematizáló, képesség a tapasztalat szerint aránylag hamar kimerül. A lé
nyeg igazi, gyors fölismerésének lehetősége a munkavégzés folyamán egyre csök
ken. Az igazán nehéz osztályozási feladatok elvégzése kétségtelenül az első órák
ban a legbiztosabb ós leggyorsabb. A munkaidő többi részében elég más feladat 
elvégzésére kellett még sort keríteni. Persze az is bizonyos, hogy akkoriban a szako-
zásra kerülő anyagban igen nagy mennyiséget tettek ki a problémátlan feladatok: 
magyar nyelvű szépirodalom, tankönyvek stb. Másrészt pedig azt se kell elfelejteni, 
hogy a Fővárosi Könyvtár szakrendszere ekkor még sok tekintetben elnagyolt 
volt, nemigen lehetett nagyobb terjedelme, mint ma egy rövidített ETO-kiadás-
nak. Főleg egy ponton volt ez a rövidség túlzott, az orvostudományban. Igaz 
ugyan, hogy orvosi könyv kevés volt, a tömegesen érkező különnyomatok pedig, 
mint 16 lapnál kisebb terjedelmű aprónyomtatványok, nem kerültek rendes 
könyvtári földolgozásra. 

Goriupp Alisz sokrétű osztályvezetői elfoglaltsága mellett, nemcsak hogy 
maga írta rá a szakkatalóguscédulákra a szakjelezeteket és ugyanezeket össze
sítve a helyrajzi naplóba, hanem egy ideig még a szakozói munkában is részt 
vett. Később ettől az utóbbitól egy harmadik szakozó beállítása mentesítette. 

1939 őszéig, amíg magam is a szakozók egyike voltam, a következő kollégák 
működtek itt ebben a munkakörben, hosszabb-rövidebb ideig: Gáspár Margit 
(később a Könyvtár szerzeményi osztályának vezetője), Halász Gábor (irodalom
történész, esztéta, a második világháború áldozata), Sárkány Oszkár (irodalom
történész, eltűnt a második világháborúban), Clauser Mihály és Dezsényi Béla. 

A szakkatalógussal való munkát, a katalógusépítést mindig a szakozói 
munka egyik leglényegesebb feladatának láttuk, annyival inkább, mert akkoriban 
még a tizedes rendszer a könyvtárhasználók körében általában annyira idegen
szerű valami volt, hogy minden módon igyekeznünk kellett arra, hogy a katalógus 
valóban használható is legyen.5 A Fővárosi Könyvtárban még olyan szakkataló
gust láttunk, amelynek a fiókjain csak decimális jelezeteket lehetett olvasni. 
Ez pedig a közönség számára meglehetősen elriasztó látvány. Mi a decimális jel
zeteken kívül tartalmat jelölő feliratokat is tettünk a fiókokra. Ma már ez egészen 
természetes követelménye a szakkatalógusoknak, de akkor újításszámba ment. 
Ugyanis újítás volt a katalógusok gondos belső szerelése: sűrűn elhelyezett, jel
zeteket és feliratokat viselő osztólapok, az egyes osztályok és alosztályok felosz
tását föltüntető lapok, rokonterületek jelzeteire utaló lapok. Hogy jobban érthető
vé tegyük a decimális rendszer alapelvét és megkönnyítsük a tizedes és nem tízes 
számrendszerben való tájékozódást, a fiókokon a jelezetek első számjegyét vörös 
számjeggyel emeltük ki. Az első fiókban pedig fokozatosan építettük ki a tárgy
mutató cédulakatalógust (ezeken a lapokon is megfelelő utalásokkal a rokon
területekre) a közönség számára, mert ilyennel magunk se rendelkeztünk. Külön 
meg kell itt említenem, hogy utóbb decimális rendszer egy lelkes és önzetlen 
hívének, Rafanidesz Mihálynak köszönte a Könyvtár, hogy megajándékozta egy 
saját készítésű, részletes, gépírásos decimális tárgymutatóval. Hosszú évekig ez 
volt a Könyvtár egyetlen ilyen segédeszköze. 

Volt még egy katalógusszerkesztési újítás, ami a magam ötlete volt, és ma
gam kísérleteztem vele, ez pedig a szorosan vett számrend helyett a csoportképzés 
alapján való szakcédulabeosztás.6 Ez a kísérlet azonban még akkor annyira új-
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szerűnek hatott, hogy még osztályvezetőmnek se mertem bevallani, csak köz
vetlen szakozókollégáim tudtak róla. Mikor azután röviddel a kísérletezés kezdete 
után más munkakörbe mentem át, az Országos Magyar Történeti Múzeumba, 
igyekeztem még a nyomait is eltüntetni ennek a kísérletnek, mert félbemaradt 
formában csak zavart keltett volna. Ezt a rendszert alkalmaztam azonban már 
az Akadémiai Könyvtár 1950-ben fölállított szakkatalógusában, s utóbb a 

-Széchényi Könyvtár is erre tért át. 
Szerény kezdetek voltak mindezek. Azóta a méretek és feladatok meg

sokszorozódtak. Azok közül pedig, akik akkor útjára indítottuk a szakozói munkát 
a Széchényi Könyvtárban, ma már senki sem dolgozik ebben a munkakörben. 
Mégis, gondolom, mindnyájan — akik még megvagyunk — mindig jóleső érzés
sel gondolunk vissza fiatal korunknak talán nem egészen eredménytelen könyv
tárosi munkájára. És jóleső érzéssel gondolunk vissza arra az igazán baráti szellemű 
munkaegyüttesre, ahol Fitz József elgondolásai alapján, Goriupp Alisz vezetésével 
túlnyomó részben 25—30 év közti korú könyvtárosok végezték a munkát: a 
sorok összeállítását Berlász Jenő, Varjas Béla, WaczuUk Margit, a katalogizálást 
Varjas Béla, Honti János7, Pallós Kornél, Zolnai Klára, a sorozatok munkálatait 
Waldapfel Eszter, Szent-Iványi Béla8, Katona Lajos9, Katona Lajosné, Kornfeld 
Hanna, a katalógusmunkát Csapodiné Gárdonyi Klára, Eperjesi János, az adréma-
korrektúrát Gronowski Iván, Györké József. Majdnem mind fiatal bölcsészdok
torok, tudományos ambíciókkal és munkássággal, mégsem érezte egyikünk se 
másodrendűnek „a tudomány magasságából való száműzetésnek" a sokszor 
mechanikus könyvtári munkát, hanem szívvel-lélekkel akartunk jó munkát 
végezni, és örömet is találtunk benne. 
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Introduction du systems de la classification décimale 
á la Bibliothéque Nationale Széchényi 

CS. CSAPODI 

En 1934, quand József Fitz, directeur general de la bibliothéque, entreprit de moder-
niser les t ravaux de la bibliothéque, il désigna comme l'une des táches les plus importantes 
la creation d'un catalogue systématique moderne. En effet, ä la Bibliothéque Nationale 
Széchényi, depuis 1875, ce fut le Systeme d'emmagasinage qui faisait fonction la classification 
des livres. Ils étaient ranges sur des rayons suivant la discipline qu'ils représentaient. Puisqu'il 
y en avait 120, et que chacune de ces disciplines avait son rayonnage ä part , la cote d'un livre 
emmagasiné indiqua ä la fois la place qu'il occupa dans le magasin et la discipline oü il avait 
été classé. Cependant, l'accroissement des collections a rendu ce Systeme de plus en plus 
insuffisant e t insoutenable. Le registre d'entrée des livres établi selon les cötes topographiques 
ne suffit plus. Le temps était venu oü la bibliothéque fut obligee de substituer ä l'ancien 
Systeme d'emmagasinage surpassé le nouveau Systeme consistant a placer sur les rayons 
les livres par l'ordre d'entrée (de «numerus currens»'). Depuis ce temps, aucun catalogue 
n'indiqua la discipline ä laquelle appertenaient les nouvelles acquisitions. Le manque du 
catalogue-matiéres se fit sentir, et la táche s'imposa de remédier aussi vite que possible aux 
maux causes par cette absence. Ce fut une táche lourde. Etablir un catalogue systématique 
tout neuf selon de nouveaux principes, cela aurait exigé trop de temps et trop d'énergie, 
— le Directeur general Fitz ne l'ignora pas. Aussi a-t-il résolu d'adopter le systéme de la 
classification décimale, plus précisément le systéme de la CDU modifié par Ervin Szabó ä la 
Bibliothéque municipale de Budapest oü, sous cette forme modifiée, il avait déjá été intro-
duit . — Hélas, cette solution d'adopter au lieu de la Classification décimale universelle une 
modification forcée álla devenir la source de maintes difficultés, mais en 1934 personne s'avisa 
encore d'introduire un systéme de classification unifié sur un plan national, voire mérne de 
regier centralement les bibliothéques et leur travail. 

La classification décimale a eile aussi son histoire á la Bibliothéque nationale Széchényi. 
Ce fut Gyula Veredy, spécialiste eminent de la classification et collaborateur de la Bibliothéque 
municipale de Budapest, qui se donna la peine de pour voir de renseignements rudimentaires 
trois personnes de la Bibliothéque Nationale Széchényi. II mit egalementi ä leur disposition 
les tableaux de la classification. La bibliothéque en fit usage définitivement ä partir du I e r 

Janvier 1936, date qui marque le commencement de la classification décimale a la Bibliothéque 
nationale Széchényi. Par la suite, on a de plus en plus reconnu la nécessité de coordonner le 
travail de classification et l'établissement du catalogue systématique, ce dernier s'étant 
révélé l'une des táches principales de la bibliotháque. Permettre au lecteur l'accés ä ce 
catalogue et en faciliter 1'usage, ce fut un but ä atteindre et Tun des devoirs les plus urgents. 
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