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A BETŰRENDES -KATALÓGUS
/B0 Levintov cikkére érkezett reflexiók alapján*/

Bo Levintov cikke2'' , mely folyóiratunk vita-rovatában jelent 
meg, eleven érdeklődést és élénk visszhangot váltott ki a könyvtáro
sok körében* A szerkesztőségbe sok cikket,' levelet, megjegyzést küld
tek, ezek minden oldalról megvizsgálták a Levintov által felvetett 
kérdéseket* Sok reflexió azt mutatja, hogy Levintov cikkét megvitat
ták a könyvtárosok módszertani szemináriumain* Egyes hozzászólások 
szerzői Levintov tételeit továbbfejlesztve uj ellenjavaslatokat tesz
nek a betűrendes katalógus átszervezésével kapcsolatban, 111* az wEgy- 
séges címleírás! szabályok”egyes pontjainak revízióját vetik fel*.

A szerkesztőség köszönetét mond minden elvtársnak, aki v á la s z o lt  
Levintov cikkére, és m ajnálja, hogy helyszűke miatt nem volt lehető-  
sége közölni a beküldött hozzászólásokat* A bennük elmondott megjegy
zéseket ás javaslatokat figyelembe vette  a szerkesztőség, s a végkö
vetkeztetések alapjaként használta f e l*

A beérkezett anyag alapján megállapíthattuk, hogy időszerű volt 
a betűrendes katalógus szervezési kérdéseit felvetni* Majdnem minden 
szerző pozitive értékelte a cikk közreadásának tényét. Csak két cikk 
/N, Gorbaesevszkaja és E« Növikova, valamint N* Cinbal és F* Iszacsenko 
cikke/ értékeli teljesen negative Levintov javaslatait* Teljes mérték
ben támogatják a cikk tételeit hét-hozzászólás szerzői /Z, Ambareumjan,
V. Baszkarev, N, Dmitrieva, T. Drutmaa, Sz. Livslc, M. Minenkova,
Jü. Szivokonia és z. xvanova/.-P & f & m /a . frlamonot, - 
A. Teher, Ju. Dikoyszkaja, Jé # > • ; ^ v - f ^ a  ja/, '
ugyan,hogy Levintov cikkében.vannak hasznos javaslatok, ugyanakkor 
megferitizálják- néhány gondolatat'’*

Levintov cikke a betűrendes katalógus szerkesztési problémái 
közül csak egyet érints az egyes személyekről, intézményekről, szer
vezetekről, országokról é® helységekről szőlő könyvek melléklapok se
gítségével való kifejezését. Ennek a problémának az aktualitását, ,
Ugyanakkor elméleti kidolgozatlanság át olyan tények bizonyítják, mint 
Ismételt megvitatása a Moszkvai Állami Könyvtári Főiskolán, a feldol
gozási tanszék kibővített ülésein. 1953-195*~ben* A főiskola sok hall
gatójának diplomamunkája és szakdolgozata foglalkozik a ”perszonáliákn- 
nak a szak- és betűrendes katalógusokban való feltüntetésével^ de ezek 
öéha igen ellentmondó következtetéseket tartalmasnak*
V ~ ........  • ' :V 3
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Ugyanilyen ellentmondóan oldják: meg ezt s kérdést sok könyvtár 
gyakorlatában*

Levlntov cikkének alapgondolata az, hogy - mivel a betűrendes 
katalógusban a katalóguscédulákat nem a könyvek tartalma alapján ren
dezzük, hanem a szerzők és cimek betűrendjében - helytelen ettől az 
alapelvtől eltérni az egyes személyekről /intézményekről és helysé
gekről/ szóló irodalom tekintetében, s ezzel a módszerrel valójában 
nem is biztosíthatjuk az ilyen irodalom megfelelő ajánlását*

Az alapgondolatot a következő érvekkel támogatja a szerző;
1/ Ha a cédulákat a betűrendes katalógusban nemcsak a szerzők 

és cimek betűrendje alapján csoportosítjuk, hanem tartalmuk alapján 
is /személyekről, intézményekről, helységekről szólva/, valójában 
visszatértünk a szovjet könyvtárak elméletében és gyakorlatában egy
aránt rég elvetett szótárkatalógus, "keresztkatalógus" eszméjéhez*

2/ A melléklapok, melyek segítségével az egyes személyekről, 
intézményekről, országokról és helységekről szóló könyveket a betű
rendes katalógusban feltüntetik, rövidített formában készülnek, a 
könyv adatait csak igen kis mértékben tartalmazzák s ezért nem tehet
nek eleget annak a célnak, hogy az egyes személyekről, intézmények
ről, helységekről meglévő irodalmat ajánlják az olvasóknak*

35/ A betűrendes katalógus perszonália-csoportjai, amelyek a 
melléklapokból adódnak, feltétlenül hiányos tájékoztatást adnak, 
mert nem tartalmazzák az olyan könyvek analitikus leírásait, melyek 
az adott személynek nem egész életét és tevékenységét jellemzik.

4/ Az egy bizonyos személy életével és tevékenységével foglal
kozó könyvek melléklapjainak formális betűrendbe rendezése a perszo- 
náliákon belül nem biztosítja a cédulák olyan csoportosítását, mely 
megfelel ezen könyvek tartalmának és jellegének /biográfiák, egy sze
mély oeuvrejével általában foglalkozó könyvek, egyes müvekről szóló 
monográfiák, stb*/.

Kifejtve ezeket a tételeket és illusztrálva őket a könyvtárak 
gyakorlatából vett példákkal, Levlntov arra a következtetésre jut, 
hogy nem célszerű az egyes személyekről, intézményekről és országok
ról melléklapokat alkalmazni a betűrendes katalógusban. A céduláknak 
a könyvek tartalma szerinti csoportosítása a szakkatalógus feladata*
A betűrendes katalógusban az egyes személyekről, intézményekről és 
országokról szóló könyvekről készült melléklapok beosztása felesle
ges párhuzamosságra vezet, haszontalan erő- és időpazarlást követel 
a könyvtárosoktól, megbontja a betűrendes katalógus harmóniáját, és 
nehézségeket okoz használatában, ha az olvasó egy általa ismert mű 
meglétét akarja megtudni belőle.

Mindezeket, valamint B. Levlntov általános következtetéseit 
vagy támogatják, vagy kritizálják a szerkesztőségbe érkezett hozzá
szólások szerzői*

B* Levlntov első tézisét arról, hogy a személyekről, intézmények
ről és helységekről szóló könyvek céduláinak a beosztása a betűrendes
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katalógusba a az őtár-katalógus maradványa, megtámadják cikkünkben aa 
"Egységes címleírás! szabályok" összeállítói, N. Gorbaesevszkaja éa 
E. Novikova, valamint N„ Cimbal és F« Iazacsenko Is beküldött bírálatuk
ban* Az első cikk szerzői ellentmondva'Levintóvnak,azt bizonyítják, hogy 
a szakkatalógusban nem kerülnek egy osztályba mindazok a müvek, amelyek 
egy személlyel, intézménnyel vagy helységgel f oglalkoznak» A szerző 
müvei és a róla szóló irodalom katalóguscéduláinak csoportja a betű
rendes katalógusban nem azflftit a cédulák azon komplexusaival, amelyek 
a szakkatalógusban vannak,. A szerzők abban látják a perszonáliákről 
készült melléklapok előnyét, hogy "a betűrendes katalógusban egy adott 
szerző müvét kereső olvasó érdeklődését irányítja, emlékeztetve arra, 
hogy a könyvtárban van irodalom erről a személyről",.

Az "Egységes címleírás! szabályok” összeállítói azonban nem cá
folták meg azt a tényt, hogy a betűrendes katalógus perszonáliákat tar
talmazó része /a Puskinról szóló iroda lom; a Mendeleevről szőlő Írások, 
etbo/ sok esetben ugyanazt az irodalmat tartalmazza, mint amelyet a 
szakkatalógus megfelelő szakcsoportjaiban lehet megtalálni,. Vajon szük
ség van-e ilyen párhuzamosságra és csupán azért, hogy az olvasónak fel
tétlenül egy helyen mutassuk meg a szerző müveit és a róla szóló iro
dalmat *

A szovjet olvasók kívánságai rendkívül sokoldalúak, és aligha 
lehet az olvasó akármelyik kérését kielégíteni azzal, hogy az általa 
keresett összes irodalmat feltétlenül egyesitjük egy katalógus egy he_ 
lyére» Ezért épül ki a.könyvtárban a katalógusok rendszere, hogy kü
lönféle tájékoztató és utalólapok segítségével megtalálhassa az olva
só a szükséges irodalmat, felhasználva az összes katalóguato A szótár- 
katalógus hibája az is, hogy benne szoros betűrendben sorakoznak egy™
■más mögött a könyvek cédulái a szerzők betűrendjében és a tárgyi rend
szavas cédulák, melyek a könyvek tartalmának megfelelően csoportosí
tott katalóguscédula komplexusok,, Az ilyenfajta egyesítést majdnem 
minden hozzászólás szerzője elvetette.

Néhány szerző azonban, miközben a perszonáliák szükségességét 
védelmezi a betűrendes katalógusban, valójában a azőtárkatalógussá 
való átalakításért harcol. Ez különösen N, Ginbal és Iszacsenko cikké
ben mutatkozik meg.

"Az olvasónak olyan katalógusra van szüksége - Írják - mely min
den kérdésükre feleletet ad, amelyek felmerülnek benne, amelyek a mai, 
a legaktuálisabb kérdések." Ennek a mindent átfogó feladatnak a meg
oldását Cinbal és Iszacsenko a betűrendes katalógusra bizza, hangoz
tatva, hogy "a szakkatalógus mai formájában annyira tökéletlen bib
liográfiai segédeszköz, hogy nemcsak hogy az olvasónak, de még a bib
liográfusnak sem képes segíteni a szükséges anyag felkutatásában",,

N„ Cimbal és F„ Iszacsenko szemrehányást tesz Levintovnak azért, 
mert azt ajánlja, hogy térjenek vissza a "formális betűrendes kata
lógushoz", mikor pedig a betűrendes katalógusnak az véleményük sze
rint, "olyan bibliográfiai segédeszköz jellegét kell viselnie, mely 
feleletet ad korunk minden aktuális kérdésére

Baljósén érthetetlen, hogy Cinbal és Iszaesénko miért azonosítja 
a katalógust - és éppen a betűrendeset - az általános jellegű ajánló



bibliográfiával® Ez a gondolat többször ismétlődvén a cikkben, arról 
tanúskodik, hogy a szerzők teljesen hibásan értelmezik a betűrendes 
katalógus szerepét<?

A® Artamonov úgy véli, hogy "Levintov nem pgészen pontos, amikor 
arről beszél, hogy a betűrendes katalógus tárgyi rendszavaival megis
mételjük a szakkatalógus egyes részeit"., Elismerve, hogy sok esetben 
lehet ilyen ismétlődéssel találkozni, A® Artamonov azt javasolja, 
hogy ezekben az esetekben szorítkozzunk a szakkatalógusra való' utalás
ra® Véleménye szerint B® Levintov abban ia hibát követ el, hogy pél
dáit csak a nagykönyvtárak tapasztalataiból veszi, ugyanakkor, amikor 
a közművelődési könyvtárakban a betűrendes katalógus perszonáílái rit
kán tesznek ki 20-30 cédulát®

JUcDikovszkaja lehetségesnek gondolja, hogy 1«>,jD0ö kötetig a fa
lusi, városi és járási könyvtárakban ne alkalmazzanak melléklapokat a 
perszonáliákről a betűrendes katalógusban, mert az aránylag kis állo
mány mellett az egy személyre vonatkozó meglévő irodalom kiválasztá
sát a szakkatalógus használatával is el lehet végezni® A nagykönyvtá
rakban Bikovszkaja véleménye szerint a betűrendes szolgálati katalógus 
számára kőtelező az ilyen melléklapok készítése, mert a perszonáliák 
komplexusai a betűrendes és szakkatalógusban nem mindig vágnak egybe. 
Az a különbség - véleménye szerint - abból adódik, hogy a szakkataló
gus személyi szakcsoportjaiba nagy számban kerülnek bele analitikus 
címleírások, a betűrendes katalógusba viszont a személyi komplexusok
ba azoknak a könyveknek a címleírásai kerülnek, "amelyeket az egyes 
személyek szorosan vett bibliográfiai vonásai jellemeznek, s ennek 
következtében ezek nem kerülnek bele a szakkatalógus szakcsoportjaiba® 
A betűrendes olvasói katalógusokban Bikovszkaja véleménye szerint nem 
kell személyi komplexusokat létesíteni, s a nagy könyvtárakban célsze
rű az olvasók számára külön kartotékot szerkeszteni a perezónáiiákból®

Ily módon Ju® Bikovszkaja esak 1 5 o0t)0 kötetesnél nagyobb könyv
tárak .betűrendes szolgálati katalógusai számára tartja szükségesnek 
a perszonáliák melléklapjait. Azonban ne vitázzunk a kisebb könyvtá
rak szolgálati betűrendes katalógusairól, hiszen ilyeneket nem készí
tenek®

Ha ezek vagy hasonló elvek érvényesek, egy 1 2 -1 3 ,0 0 0  kötetes 
könyvtár a perszonáliák melléklapjai nélkül vezetné a betűrendes szol
gálati katalógust® Hogyan fogja azonban ezt kiegészíteni mellékalapok
kal, amikor állománya eléri a 15.000 kötetet? S főleg most, amikor az 
a,feladat, hogy a lehető legjobban megközelítsék egymást a nagy és 
kis könyvtárakban a könyvek címleírásának formája és módszerei, indo- 
kolt-e Ilyen radikális különbségeket bevezetni a betűrendes katalógus 
melléklapjaira vonatkozó kérdés megoldásában? ...

Z, Ambareumjaa rámutat arra, hogy a perszonáliák melléklapjai 
nemcsak azért nem biztositják az egyes személyekről szőlő irodalom 
teljesértékü ajánlását, mert e cédulák eimleÍrása rövidített és a köny 
vek tartalmát nem tárják fel, hanem más okok miatt sem® Az egyes sze
mélyekről szőlő irodalomnak a betűrendes katalógusban kialakított kom
plexusainak az a lényeges hibája, hogy a perszonáliák címleírását izo
láltan adja, annak a tudományágnak a történetével foglalkozó irodalom-
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%>ől elszakítva, amely területen működött az illető személy, A szak
katalógusban az "Ao Szó Popov" szak a rádiótechnika történet® szak
csoportban van, Majdnem minden könyvben, amelyik ebben a szakcsoport
ban szerepelj, foglalkoznak Popov tevékenységiévelo Ily módon az olva
sónak a perszonáliák között, feltüntetett könyveken.kívül át lehet 
néznie az Ss«s®a olyan müveket , amelyek adatokat tartalmaznak Popov 
felfedezésének jelentőségéről és történetéről, További előny, hogy 
a Popovr61 esőié könyvek összes,eédalája /főlapok és melléklspofc/, 
amely a szakkatalógusban van, az összes bibliográfiai adatokat tar
talmazza.

Azzal a kérdéssel, melyet Levintov cikke vetett fel, hogy tud
niillik a betűrendes katalógus perszonália egységei semmiképpen sem 
kielégitőek, alig foglalkoztak azok a szerzők, akik a melléklapokat 
védik a betűrendes katalógusban*. Csak N, Cinbal és F, Iszaöseak© 
foglalkozik ezzel a kérdéssel, ők mindenesetre azt javasolják, hogy 
a betűrendes katalógua perszosáliái közé be kell venni "mindenféle 
személyi vonatkozás® anyagot, könyveket, gyűjtemények tanulmányait, 
chrastomatiéte egyes fejezeteit, folyóiratcikkeket -meghatározott 
időre - néha vezércikkeket és bibli©gráfiákatB0 Ebben elég sok min- 
de® maradt homályos*, Tekintetbe vették-e a szerzők, hogy - ha a per
szonália egységekbe melléklapot akarnak osztásai - kötelesek a betű
rendes katalógusba beosztani minden fent említett »ü, köztük a folyó
irat- és -újságcikkek főlapjait isf Mivel N, Cinbal éa F0 Iszacsenk© 
azt ajánlják, hogy ugyanígy kerüljön be a betűrendes katalógusba -az 
®gyes intézményekről, országokról, helyekről szőlő irodalom is, ez a 
katalógus óriási méretekre nőne. N„ Cinbal éa F, Iszaesenka célsze
rűnek tartja, hogy például a betűrendes katalógus. "'Bulgária** címszava 
alatt egyesítsük az összes meglévő irodalmat, ami erről az országról 
szól - kézikönyveket , politikai, történelmi, földrajzi, stb, irodal
mat - "mindent, ami a könyvtár polcán e kérdésről található", A betű
rendes katalógus feladatainak e kiszélesítésében és a szakkatalógus 
‘'hibáinak" emlegetésében nem nehéz felismerni a szovjet könyvtáro
sok által.rég elvetett elméletet, mely szerint "előnyösebb” a tárgy
szó szerinti ©soportosltás, mint a szakszeriatf»

Érdeme® megvizsgálni a ©imleirásofc elrendezését perszonáliá- ( 
kon bslülo Bök cikkben bizonygatták Levintov tételének igazát, mely 
szerint a betűrendes katalógusban a perszonáliák elrendezése nem 
syujt lehetőséget az olvasónak a szükséges irodalom kiválasztására,
A hasonló, jellegű és tartalmú könyveket /pl, visszaemlékezések vagy 
kritikai cikkek gyűjteménye/ szétválasztja, Z, Ambareumjaa véleménye Lávint«*yal’öá#ahangbafi megjegyzi, hogy a betűrend nem’ teszi 1léié
ivé, hogy elég jól kihasználjak a betűrendes katalógus perezonálláiban 
feltüntetett irodalmat. Ez ' - 2, Aiabarcumjan véleménye s z e r in t - újabb 

az'ellsz» hogy egyes személyekről - szőlő melléklapokat osszunk a 
^türeades katalógusba,

NA 0 1 8s©vszkaja h e l y t e l e n í t i , hogy az "Egységes c im le Írá s i szabá
lyok” j / 1 9 5 3 « 1# r é s z ,  2® k ö t« 26—2-7, lap . /  á l l í t ó l a g  a betűrendes é lro n -helyett a betürendeö-szakszerintit ajánlja. Váltjában a 26, lapon 
* hetürendes-szakszerinti elrendezést olyan könyveknél ajánlják, arael ■ : 
lyeknak a címleírásai ugyanázzal a betűvel kezdődnék /"NtasitáS^., 
'®rűg>anaB»*/«...Ei -g^éltaláao m A "*onat fcozifc.-az egyes 'személyekísSl' ,
*52őXő irodalomra. A 45, lapon lévő illusztráció nem példa
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a perszonáliák betttrendes-szakszerinti elrendezésére az "A® Sz« 
Puskinról szőlő irodalom" osztólap után a szokásos betűrendben kö
vetkeznek a szerzők neveit viselő további osztőlapoko

Cinbal és Xszaesenko azt ajánlják, hogy a betűrendes katalógus 
perszonáliáin belül további felosztást kell alkalmazni.. Az általuk 
felhozott példán - "A L. N® Tolsztojról szóló irodalom” - sok al
osztályt ajánlanak egészen az egyes müvek /"Karenina Anna” , "Hábo
rú és béke", etbo/ kritikáit tartalmazó könyvek speciális felosztá
sáig®

Aligha lehet egyetérteni azzal a javaslattal, hogy a betűrendes 
katalógusban tartalmi alapon ilyen csoportosítást végezzünk® Valójá
ban a betűrendes katalógusban a Szovjetunió Kommunista Pártja doku
mentumait, egy szerző munkáinak különböző kiadásait /összegyűjtött 
müvei, válogatott művei, stbo/, végül az ilyen anyagot, mint a "prog
ramok" ,"utasítások” , stbo szisztematizáljuk® Az ilyen anyagok cédu
láinak szakrendi elrendezését főleg azért alkalmazzuk, hogy az olva
só az általa ismert könyveket könnyebben megtalálja, ha nem is em
lékszik pontosan a cimre0 A szak- és tárgyszókataíógusokban a müvek 
tartalom szerinti csoportosítása más célból történik, főképp azért, 
hogy segítsünk az olvasónak az adott kérdés általa ismeretlen könyvei
nek a kiválasztásában® A cédulák szakszerinti elrendezésének széleskö
rű alkalmazása a betűrendes katalógusban teljesen komplikálttá teszi 
azt és megnehezíti használatát®

A B® Levintovval vitázó szerzők többsége igyekszik fokozni a 
betűrendes katalógusban a könyvek szisztematizálását tartalmuknak meg
felelően és ezáltal még jobban eltávolodunk a katalógus feladatainak 
helyes megértésétől®

Milyen következtetéseket lehetne levonni azokból a nagyszámú és 
gyakran ellentmondó véleményekből, amelyek a Levintov cikkére érke
zett hozzászólásokban találhatók?

Mindenekelőtt el kell ismerni annak teljesen indokolt voltát, hogy 
felvetették az "Egységes eimleirási szabályok" ama pontjainak revízió
ját, amelyekben a könyv tematikájának megfelelő melléklapok készíté
sét ajánlják® A dolog nyilván nem olyan egyszerű, mint ahogy az "Egy
séges eimleirási szabályok" összeállítói, Gorbacsevszkaja és Novikova 
gondolják, hangoztatva, hogy a könyvtárosok túlnyomó többsége hasz
nosnak és szükségesnek tartja a perszonáliák céduláit a betűrendes 
katalógusba n«

Számos ellenkező vélemény lehetetlenné teszi az ilyen általá
nosítást® A szabályzat szerzőinek arra való utalása, hogy "a perszo
náliák melléklapjainak a célszerűségét az idő igazolta", szintén nem 
találó® A Könyvtárközi Katalogizáló Bizottságnak figyelembe kellene 
vennie a Levintov-vita eredményeit és eldönteni a kérdést, vajon ér
vényben marad a perezonáliákról szóló melléklapok szabálya a betűren
des katalógusban, vagy elvetjük ezt a szabályt® 1

A második következtetés, mely a Levintov-vitából származik, a 
szakkatalógusra vonatkozik® A szakkatalógusok szerkesztésénél előre 
kell gondolni arra, hogy a "perszonális" jellegű teljes irodalmat meg
találhassa az olvasó a minél nagyobb mértékben alkalmazott utalók és
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tájékoztató kartonok utján. Teljesen helyesen írja T. Drutman? "Pon
tosan meg kell határozni a szakkatalógusban az egyes személyek tevé
kenységével általában foglalkozó irodalom főhelyét, s ezt ki kell f e 
jezni az osztályozási táblázatban."

A harmadik következtetés az, hogy nem lehet elfeledkezni a per- 
szonáliák kartotékjáról, éppen eléggé elterjedt ez területi és köz- 
társasági könyvtáraink gyakorlatában.,

Arról a tényről szólva, hogy a szakkatalógusban nem kerül össze 
minden irodalom, amely egy személyről szól, Z. Ambarcumjan azt ajánl
ja, hogy a nagy könyvtárakban állitsák fel a perszonáliák kartotékját, 
beletéve messzemenően nemcsak a könyveket, hanem a folyóiratcikkeket, 
gyűjtemények anyagát és egyes könyvek fejezeteit.

Cinbal és Xszacsenko elvtársnak, de több más szerzőnek is fel
tétlenül igaza van, amikor azt követeli a könyvtártól, hogy a lehető 
legteljesebben választ adjon az olvasók által felvett kérdésekre?
A betűrendes katalógust azonban nem szabad általános jellegű ajánló 
bibliográfiai segédeszköznek tekinteni.

Az olvasók minden követelményének kielégítése a könyvtár egész 
katalógus-rendszere, a kartotékok, valamint a sokoldalú bibliográfiai 
segédkönyvek széleskörű felhasználásával történik. A betűrendes ka
talógus tág értelmezése a gyakorlatban oda vezet, hogy a könyvtáro
sok egyáltalán nem képesek elkészíteni. Pedig az OSzSzSzK Művelődés
ügyi Minisztériuma külön rendelete kötelezővé teszi betűrendes kata
lógus felállítását a városi, járási és falusi könyvtárak számára.

Segíteni kell a könyvtáraknak e feladat megoldásában, megszaba
dítva a betűrendes katalógust minden járulékos és nem sajátszerü 
funkciótól. Nem kétséges, hogy az "Egységes cimleirási szabályok" 
összeállítói figyelembe vesznek minden véleményt és megjegyzést, a- 
mely Levintov cikkére való válaszként a szerkesztőségbe érkezett, 
és elfogadják a könyvtárosoknak azt a kívánságát, hogy egyszerűsít
sék a betűrendes katalógust.

Bibliotekar*, 1955. 8.sz. 35-58.1


