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Levintov B. ;
A BETŰRENDES KATALÓGUS

Általában az a vélemény,, hogy a közművelődési Jüinyvtárak vqaatkozá- 
sáfcan a betűrendes katalógus szerkesztési kérdései és használatának mód
ja eléggé feldolgozott problémák® Az OSzSzSzK Művelődésügyi Minisztériu
mának Könyvtári Igazgatósága 1953-ban kiadta az '•Egységes cimleirási sza
bályok. kisebb könyvtárak ás bibliográfiai jegyzékek számára" c. rendele
tét. A könyvtárak most ennek alapján végzik a könyvek elmleÍrását és a 
katalógus szerkesztését® Úgy lítszik, minden ck megvan arra, hogy a betű
rendes katalógus szerkesztési elveit szilárdan megalapozottnak tekinthes
sük. A valóságban azonban véleménykülönbségek tápárztalhatók az "Egységes 
cimleirási szabályok" kiadása után megjelent cikkekben®

Go Firszov "A betűrendes katalógus szerelése" /«=Bibliotekar* A Könyv
táros 1954. 5oSZ. 32.láp0/ plakátmintát mutat be "Hogyan használjuk a be
tűrendes katalógust?" cimnel.

A plakáton azt olvassuk, hogy a betűrendes katalógus az alábbi kér
désekre ad feleletet;

—  Megvan-e a könyvtárban egy bizonyos könyv?
—  Egy meghatározott szerzőnek mely müvei találhatók a könyvtárban?
A betűrendes katalógus többi funkciójáról itt r.em történik említés. 

Sok könyvtáros egyébként szintén csak ennyiben lltja 3 betűrendes kata
lógus feladatát.

Ez az értelmezés homlokegyenest sllenkeklk "Egységes cimleirási 
szabályok" egyes szakaszaival. A 98.§. pl. az egyes személyekről szóló 
müvek /"perazonáiiák"/ címleírásáról.intézkedik, 3 lehetőséget teremt, 
hogy válaszolni lehessen egy másik kérdés.re is; /'.-ilyen könyvek vonnak 
agy meghatározott személy életéről és munkásságáról a könyvtárban?"

A 99.§. megteremti a lehetőségét annak, hogy még arra is válaszolni 
lehessen; "Milyen könyvek találhatók a könyvtárban valamely intézményről
1 1 1. szervezetről?”

A 10G.§. a címleírások olyan formáját is megengedi, ami alapjáéi & 
katalógus arra a kérdésre is válaszolhat, hogy; "Milyen könyvek vannak 
a könyvtárban egy bizonyos országról, helységről, városról?"

Az "Egységes cimleirási szabályok" előírásainak szett előtt tartásá
val tehát a betűrendes katalógus nem két, barett;öt kérdésre adhat választ, 
amit a három utóbbi esetben melléklápok révén lehet elérni.

A hírlléklapökről szóló 34.§. kijelenti, hogy melléklapokat kell ké-
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sziteai "arról a személyről*, Intézményről illő szervezetről, vagy hely** 
ségről, amelyről a aü szőlő® /29olapo/

Ennek következtében az az értelmezés, amit a fenti plakáttal szem
ben az "Egységes ciaieiráai szabályok" adnak, jóval tágabfeo.így a betű
rendes, katalógus jellege, tartalma megváltozik, s - véleményünk szerint «* 
nem előayérso

Különösen elterjedt a közművelődési könyvtárak gyakorlatában a per- 
szonáliákról szóló melléklapok készítéséé Így például A0 Klenov ezt a 
következtetést vonja les "a “perszonáliák® fogalma szélesebb körű, mint 
a '“bibliográfiáé0,, ezért az egyes személyekről szóló irodalmat eélsz®- 
rübb a betűrendes katalógusban egybefoglalnii" /*Bibliotekar® A Könyv
tárosa 1954q éoazo 25olapo/

Ez a fontos kérdés a könyvtár egész katalőgusrendszerét érintio 
Éppen ezért alaposabban kell vele foglalkoznunk

Arról, hogy hány olyan könyv található a közművelődési könyvtárak
ban, amely egyes személyek életéről és munkásságáról szól, a járási 
könyvtárak mlntakatalógusáből győződhetünk meg9 Egyedül a "Művészet" 
szakban 20 személyről van szóo

A mintakatalógus számos kiváló személyiségről emlékezik még a ter
mészettudomány, a földrajz, a technika és az orvostudomány területéről 
iso De hány ilyen müvet lehet találni a "Szovjetunió népeinek irodalom- 
története", vagy a "Külföldi irodalomtörténet" c» szakokban! Ehhez még 
azt is hozzá kell számítanunk, hogy a könyvtáraknak a valóságban jóval 
több könyvük van, mint amennyit a mintakatalógus felsoroló

Az "Egységes cimleÍrási szabályok" első számú mellékletében ezt 
olvassuk; "a perszonáliák olyan kiadványok, amelyek egy bizonyos sze
mély életéről és munkásságáról közölnek anyagot, vagyis; gyűjteményes 
kötetek a szóbanforgő személy tiszteletére illő emlékére, bibliográfiák , 
emlékezések, sikkek, stbe"

Ennek a meghatározásnak az alapján a perszonáliák közé igen sok 
könyvet, brosúrát, gyűjteményt, stbo sorolhatunko

A gyakorlatban a perszonáliák fogalmának különféle értelmezésével 
találkozunk még ugyanabban a könyvtárban iSooo

Leggyakoribb persze a perszonáliák legszélesebbkörü érteIsnezéseo 
A cimleirők melléklapot készítenek minden olyan névről, ami a könyv cím
lapján - akár melléknévi' formában is - szerepelő Már perszonálisnak szá
mit az a mü is, ahol a címlapon több név szerepelő Vegyük például V D lo 
Prokof ®ev "Az orosz forradalmi demokraták ateizmusa" /Ateizm ruszszklh 
revoljuciannüh demokrstov, Moszkva, 1950o 4 0 lapo/ című előadásáról ké
szült brosuráto Minthogy pedig a kiadvány címlapján szerepel Belinszklj, 
Gercen, Gsernüsevszkij, Dobroljubov és Piszarev neve, mindegyikről ké
szül melléklapo

Éppilyen tágan értelmezik a perszonáliák fogalmát olyan intézmények 
is, amelyek központi katalogizálással foglalkoznak Az Összszövetségi 
Könyvkamara nyomtatott katalóguscéduláján, ami Prokof®ev fenti brosú
rájáról szól /1950oévi 16o430oSZo cédula/, öt személyi rendszó szerepel*
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Ha a betűrendes katalógus feladatait igy értelmezzük* a la záporod- 
aak benne a tárgyra vonatkozó rerdazevako A katalógustól elvárjuk* hogy 
segítse az olvasót a tudomány;, a technika* az irodalom* a művészet kép
viselőiről, a történelmi személyiségekről* a különböző intézményekről 
és szervezetekről, valamint az egyes országokról* helységekről ill* vá
rosokról szóló müvek gyors megtalálásábano Ez azonban már nem betűren
des katalógus, hanem a betűrendes és a tárgyszókatalőgus vegyes vál
faja; inkább szótár- vagy Uoa. **keresztkatalógus*o

Ennek az Amerikai Egyesült Államokban igen elterjedt katalógusfaj
tának harminc évvel ezelőtt voltak szovjet párthívei is» ügy látszik a 
gondolata nem enyészett el egészeno Visszhangját az "Egységes eimleirá-
si szabályok" számos paragrafusában is megtaláljuko

Természetesen nem beszélhetünk a keresztkata.lógaa újjászületésé- 
rőlo Elvben senki sem védelmezi felállításának szükségességét* de a 
betűrendes katalógus feladatainak ez a kiszélesítése* amit a gyakorlat
ban megfigyelhetünk* a betűrendes katalógust a szőtárkatalőgUéhos köze
líti és elmossa a.közöttük lévő különbségeto

o o 0 o o
Hogy ezekre a cédulákra semmi szükség* nyilvánvaló lesz akkor* ha 

meggondoljuk* hogy a betűrendes katalógus mellett 'ott a szakkatalógus*
A szakkatalógusban ugyanezek a könyvek* - ugyancsak egy helyen -. tel
jes címleírásaikkal szerepelnek*

Van aztán még a perszonáiiák rövidített címleírásainak más fogya
tékossága is*

Vegyük például a Szaltükov-Scsedrin Könyvtár tudományos olvasóter
mének olvasói betűrendes katalógusát* Itt a perszonáiiák teljesszövegü 
nyomtatott címleírásokkal szerepelnek* Az elrendezés azonban nem kielé
gítő; a cédulák nagy tömegben* betűrendben* minden további tartalmi is
mérv alapján történő bontás nélkül sorakoznak egymás után? így például 
a "Szuvorovről szőlő müvek" c* választélap mögött 48 cédulát találunk* 
Egymás mellett van itt egy.röplap /"Az ifjú tisztiiskolásnak Szuverén
ről"/ címleírása mellett az orlevi Területi Könyvtár ajánló bibliográ
fiájának ée egy nagy négykötetes* mintegy 3*000 lapnyí műnek a cédulá
ja is* Ezek a könyvek meg a többiek* amelyek oly "különfélék tartalmi 
szempontból* teljesen egyforma címleírásokkal szerepelnek*

Még nehezebb a Puskinról szőlő irodalomban tájékozódni* A cédulák 
nagy része /157 -■ 214 közül/ minden további bontás nélkül sorakozik 
egymás után* Itt találjuk V* £J* Beiinszkij "Puskin müvei” e* kritikái
nak gyűjtőkötétét a "Ki tudja jobban" e« irodalmi Játék címleírását* 
továbbá V* Malialn "Puskin filozófiai nézetei” c» könyv és "Pétsa?»
vár látképe. Puskin leprákéit* «e* kiadvány céduláit * .....

Ha az ilyen tárgyi rendszavafc alatt található irodalom összetéte
lét vizsgáljuk* további jellegzetes fogyatékosságra bukkanunk* a fel
sorolt irodalom tartalmi szempontból nem teljes*

A tárgyi rendszavak alatt található irodaiam teljességét és magas 
eszmei színvonalát még az sess biztosítja* ha odasorolunk minden müvet*
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amely a könyvtárban feltalálható és a tárgyra vonatkozik,,
Az egyes széné ly okról szálé válasz télapók mögé u.i. azokat a müvekét 

soroljak,, amelyek teljes egészükben egy maghatározott személyről szólnak. 
Az általánosabb jellegű müvekben szereplő kiváló személyiségek itt nem 
szerepelnek.*, Fődig önnek a kérdés tanulmányozása terén elsőrangú jelentő® 
sége lehető

Nézzünk egy példát.
1951“b©n Kurganban jelent meg Terontij Szemanovies Mal®öev "A ta

pasztalat utján a tudomány felé" /Gserez opüt - knauktt/ c. müve» A mü 
egy kolhozista tudós élenjáró tapasztalatát ismerteti és népszerűsíti, 
aminek a mezőgazdasági dolgozók számára nagy jelentősége vaa, A könyv 
egyik részében leszögezi álláspontját Vil*jamsz akadémikus elméletével 
kapcsolatban. T„ Sz. Mai®eev többször is hangsúlyozza hogy Vil* jamsz» 
Micsurin és Lüszanko tételeiből indul ki, de a tapasztalat arra bírta, 
hogy Vil®jamsz némely tételétől eltérjen,, BSal’oev ezt írja: wVilttjom8B 
tudományos örökségének számos *let 4tcraónyos® * rossz néven fogja venni, 
hogy néhány agrotechnikai előírását nem tartottuk meg, de ezek a betűk 
rabjai,..

No Sió Hruscsov az SzKP KB 1954® február 23.-Í plénumán birólta 
Vil*jamsa követőinek és tanítványainak doginat izmusát. Hruacsev elvtárs 
•egt mondottal "Vil*jamsz nagy tudós. Kidolgozta a földművelés vetésfor- 
t{ős rendszeréto Néhány követőja azonban figyelemén kívül hagyja, hogy 
Vil8jamsz Oroszország középső övezetét tanulmányozta, a hogy ennek kö
vetkeztében nem állíthatjuk, hogy megállapításai az ország minden vidé
kére,, különösen a déli vidékekre érvényesek,, „ . Mindig tiszteltük ős tisz
telni fogjuk Vil*jamszot és tanítását. De tanítványainak azt mondjuk, ha 
Vil*jamsz élnes már régen helyreigazította volna a vetésforgóé földműve
lésről 3zőló tanítását, hisz a gyakorlatból, az eleven tapasztalatból in
dulna ki, mint mindig is tette. Ezt azonban követői és tanítványai saj
nos nem teszik.”*/

Vajon teljes-e a "Vil*jamszr61" elmet viselő csoport a betűrendes 
katalógusban, ha nincs mag benne Hruscsov beszámolójának címleírása? 
Persze, hogy nem. Pedig a Szaltükov-Scsedrin Könyvtár fent említett ka
talógusában ezen a helyen ez a cédula nem található. De B5al*csv müve is 
hiányzik,|pedig az állományban megvan. Lám ilyen "hiányok" csökkentik a 
katalógus eszmei színvonalát.

Szándékosan választottuk a Szaltükov-Scsedrin Könyvtár katalógusát 
példának, nehogy azt lehessen ellene vetni: véletlen esátről van szó.
E könyvtár katalógusaiban annál kevésbé Volna szabiad ilyen hibáknak 
előfordulniok, mert dolgozói kiválóan képzett szakemberek, a könyvtár 
az anyagi eszközöknek sincsen hijjával. S ha mégis előfordulnak ilyen 
hibák, ennek ez a magyarázata, hogy nem a dolgozókban, hanem a rendszer
ben van a hibái helytelen az a kísérlet, hogy a betűrendes katalógus 
feladatkörét ki akarják terjeszteni.
1 / Hruscsov, N . S z 0 dalnejsem uvelicsenii proizvodsztva zárná v sztrane 

i ob oszvoenli celinnüh i zalezsniih zenei11, /A gabonatermelés további 
fokozásáról és a szUzföld^k felhasználásáról./ Beszámoló az SzKP Köz
ponti Bizottságának 1954. febr. 28.-án tartott plénumán. Moszkva, 1954 
Goszpolitizdat, j8-19.lap. /oroszul/.
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Valóbun lijha követelhetjük, a Mimiéi rőt cl, hogy Mal'cev könyvének: fel
dolgozásakor VÜ» jaarázrögond öljön.

Sa ofedk: ez saztélyozáískos* VI ;tóa« ;ük meg. Az ez olvasó, aki a 
szakksta 1 íguaban kér*- irodalmat Vil*j mezről, ott találja - a megfele
lő iS-sakbao - mind Hvuecsev beszámolóját, mind pedig íls» 1 *cev cikkeinek 
gyűjteményét és a többi hasonló természetű könyvet, amelyek Vil*járnáz 
tanításával foglalkoznak.

A betűrendes katalógus tárgyi rendszámai mintegy megismétlik a 
szakkatalógust. Az 03zSzSzK Művelődésügyi Minisztériuma könyvtári igaz
gat óságának utasítása szerint a szolgálati betűrendes éa a-z U
a sakkat alájus felkot ja a technikai minimumot. így toli át az olvas él betű
renden katalógus esek a második olvas.6i katalógua lehet, vagyis azok a 
könyvek, amelyek címleírásai a betűrendes katalégusfaan mint per. sonáliák 
szerepelnek, iár m ó d  megtalálhatva: a 8<s«kkatalóguu megfelelő bolyén.

A tárgyi i’oadszav A'. ?£ *• <U lléklup.’k tömege következtében - meg is 
nehezítik a betűrendes katalógus használatát. Ugyanakkor ne tév*--ia*Uk 
esem elől a dolog következményeit a munkasze rvezés és technika szempont
jából se, A persz.on-áliák a betűrenden katalógus jelentős részét alkot
ják, hogy a katalógusban szerepeikbe -snek, százával, ezrével kall készí
tő nünk melléklapokat életrajzokról, emlékkönyvekről vagy a tudomány, a 
technika, az irodalom és a művészet kiválóságainak életét ée munkássá
gát bemutató müvekről. E cimleiráaokra sok időt és munkaerőt fordítunk, 
a eredménye nem a bot'irendas katalógus javulása, hanem romlása.

Ka a betűrended katalógusból el 1 -gyjak a tárgyi rend-azsvá* persze- 
Dáliákat t nőne:'‘k megszűntetjük a katalógusok közötti párhuzamod a ág ot, 
hanem í«l tudjuk használni a betűrendes katrlógust arra, hogy orvas óin
kat a linkkatalógus használatára szoktassuk. E tekintetben érdekes a 
leningradi Központi Városi Majakovszkij Könyvtár eljárása.

A szokásos melléklapok helyett itt utaló jellegű osztólapokét hasz
nálnak. Az osztólap kiemelkedő sávján nagy betűkkel olvasható a szóban- 
forgó személy neve, alább pedig kbzlik, hogy a szakkatalógus melyik 
szakjában vagy alszakjában található a róla szóló irodalom.
Példa:

PUSKIN élőte és munkássága.
Ld«. a szakkatalógusban a BR szakot.

Ha kereaattk, találhatunk más kapcsolatot is a betűrendes és a szak
katalógus között. Ugyanekkor azonban gondosan el kel* határolnunk funk
cióikat, és ügyelnünk arra, hogy az egyik a másik szurrogátumává ne 
váljék.

- Bibliotékát* 1?55« >.ez. 23-27. lap.


