
E gyetem es  Tiz e d e s  Osztá lyo zás

A TELJES MAGYAR KIADÁS K É Z IR A TA I

A  Könyvtári Figyelőben (1964, 3/ 4,sz.t 1966, X, sz,) mpr többször Is ol
vashattak arról, Hogy megindultak és folynak az Egyetemes T izedes Osztályo
zás magyar nyelvű teljes kiadásának szerkesztési munkálatai, A z  egyes szak
területek kéziratai a legkorszerűbb külföldi kiadások és  az Extensions and 

éf Cerreciions to the UDC kötetei alapján készülnek. A z  igy elkészült táblázato
kat lektorálás után kéziratként kis pélciányszáribán füzetekben sokszorosítják 
és szakmai vitára bocsátják, A  megjelent füzeteket a Könyvtártudományi Szak- 
könyvtár folyamatosan beszerzi, ahol azok az érdeklődök rendelkezésére áll
nak, Eddig a következő teljes magyar nyelvű ETO~füzetek találhatók a  könyv
tárban:

0 Általános müvek -  37 Nevelés,oktatás,képzés, A  szabadidő fel- 
használása — 51 Matematika -  52 Csillagászat, Asztronómia, Geodé
zia -  53 Fizika - 57 Biológiai tudományok -  58 Növénytan -  59 
Zoológia, Állattan -  621,3 Elektrotechnika -  622 Bányászai, Bánya
üzemek - 623 Haditechnika, Haditengerészeti technika — 625 ;KözIe- 
ledési utak technikája, Vasútépítés -  66*5 Olajok, Zsírok, Viaszok -  
667 Festéstechnikai iparágak -  668 Különféle szerveskémiai Ipa
rok -  677 /Textilipar - Segédtáblázatok

A  felsorolt füzetek közös raktári jelzete: é - 1,958%
Ezen kivül felhívjuk még olvasóink figyelmét a következő kiadványra: 

BAB1CZKY Béla: Irányelvek az Egyetemes T izedes Osztályozás magyar nyel
vű teljes kiadásának munkálataihoz, lKözread, az] Országos Műszaki Könyv
tár és Dokumentációs Központ, Bp. 1965, 29 p. 3 mell. Raktári jelzete; 4-1957,

MÁSrÉL ÉV ALATT BEFEJEZIK 
AZ ETO 33 OSZTÁLYÁNAK REVÍZIÓJÁT
A FID/C3 B iz o t t s á g  b u d a p e s t i i l l é s é r ő l

A  Dokumentációs Állandó Bizottság ( a FDD magyar tagja) meghívására a 
FTD társadalomtudományi osztályozási bizottsága ( FID/ C3) 1966. április 25—28
között Budapesten tartotta meg 14. ülésszakát. A z  ülésszakon a házigazda sze
repét az M T A  könyvtára látta el. A z  üléseket az M T A  székházának K ép es 'te r
mében tartották. A  FID/ C3 eddigi ülései közül a budapesti ülésen résztvevők 
száma volt a legnagyobb: 8 ország 24 szakértője vett részt rajta. A z  ü lés je-
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lent-! Bégét bizonyltja az is, hogy azon a szakértők között foglalt helyet; a FED 
központi osztályozási bizottságának két tagja és résztvett az ülésen a Főtitkár
ság! Osztályozási Osztály képviselője is. A z  ülés elnöke H* A r n t z  professzor 
volt,

A  budapesti ülésen az FTC  33 K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k  osztálya 
revíziója keretében főként a 330 Politikai gazdaságtan, a 338 Termelés, gazda
sági helyzet és a 339 Javak elosztása, nemzeti jövedelem alosztályokat vitatták 
meg, Ebbe az utóbbiba kívánják áthelyezni a nemzetközi együttműködés,, külke
reskedelem, kereskedelem kérdéseit a 38 osztályból, amely szabaddá válna* A z  
ülésszakon különösképpen a 330 Politikai gazdaságtan és a 338 Termelés, gaz
dasági helyzet alosztályok, összefüggéseit tárgyalták meg és elhatárolták közöt
tük a tárgyköröket. A  népgazdaság irányítása és tervezése kérdéseinek a 338 
szakban való elhelyezése mellett foglaltak állást*

A  fenti témakörökön kivüi a bizottság napirendjén szerepelt a 30 Szocio
lógia szak revíziójának kérdése is. A  335 Szocializmus szakból ide kívánják 
áthozni a megfelelőképpen még nem osztályozható fogalmakat* Ez után a 335 szák 
üressé válhat.

A  bizottság foglalkozott a 334 Szövetkezetügy revíziójának helyzetével is*
A  budapesti ülésszak eredményei közé tartozik, hogy megkezdték a ma

gyar és  a holland javaslatok alapján a 34 Jogtudomány szak revíziós munkáit* 
Ennek menetében megállapodott a létrehívott külön munkabizottság és, előzetes 
vita folyt a 35 Államigazgatás és a 36 Népjólét, biztosításügy osztályok revízi
óját illetően is*

A  megbeszélések eredményeként több szakcsoportot illetően alakultak ki a 
javaslatok szilárd körvonalai. A  330 szak a magyar javaslat alapján bizonyos 
módosításokkal a következő ülés elé terjeszthető elfogadásra, a 338 szakkal 
kapcsolatban a, cseh javaslatot} tartalmában elfogadták, a 333 alatti jelzeteiés 
kidolgozására} a következő ülésszakra a magyar szakértőket; kérték fel* A  339 
szak javaslatát a Draft P -Notes 1965:15 és a vélje kapcsolatos egyéb dokumen
tumok alapján a belga szakértők állítják össze az 1966 november 8-11 között 
Bejd | Godesbergben (N SzK ) megtartandó 15* ülésszak számára.

A  FED/C3 bizottság elhatározta, hogy az ETO 33 osztály revízióját ami
lyen gyorsan lehet befejezi ( lehetőleg egy, vagy másfél éven belü l), de a mó
dosításokat P-Notes formában majd csak akkor és együtt publikálja, hogy az 
egyes  szakcsoportok közti szükséges egyeztetés megtörténhessék. Ez a megol
dás a  könyvtárak számára is előnyös lesz, mert igy a szükséges módosításo
kat zavartaianabbul tudják majd átvezetni a szakkatalógusokban.

A z  ETO 33 Közgazdaságtudományok osztályának revíziója, annak elle
nére hogy azon végleges határozatok nem születtek, a budapesti ülésszakon 
lényegesen előbbre haladt*

Babicsky Béla

Sehneller Károly /

A  SS POLITIKA SZAK REVÍZIÓJA

■ f
A. FID/ G . 3 bizottság az 1959-1961 években megtárgyalta és elfogadta a 

3 2 -es  szak uj szerkezetét. Keleti és nyugati országok szakértői egyaránt oda
adással munkálkodtak olyan táblázat kialakításán, amely mindkét fél számára el
fogad! a tó és ugyanakkor korszerűbb az eddiginél. Oroszlánrészt vállalt e mun
kából a magyar küldöttség, mert a tárgyalások alapját képező tervezetet az Or
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szágos Osztályozási Bizottság dolgozta, ki. A  kényszerű és kölcsönös Kompro
misszumok után maradtak még megoldatlan, vagy  félig megoldott kérdések, ezek
nek felszámolását a társadalomtudományok többi szakjának revíziójától várjuk.

A  következőkben a gyakorló osztályozó szem szögéből tekintjük át a  
32- es  szak változásait*

Rt említjük meg, hogy az egész 32- es táblázatban takarékosan bántak a 
hivatkozásokkal, holott magán a 32-esen belül is számos uj párhuzamos beso
rolási lehetőség született. A z  alkalmazásnál a rokonterületek számontartása, i- 
gen hasznos, ezért a továbbiakban — jellel közöljük azokat a legfontosabb 
hivatkozásokat -  elsősorban a politika szak más helyére utalókat — amelyeket 
az Extensions and Corrections 5/ 1, illetve a DK Mitteilungen 1963/ 6 nem tar
tott közlésre érdemesnek.

1. ALO SZTÁ SO K

A  3—as fő s zak  egészére  érvényesek a 34.01/#09 korlátozottan közös al- 
osztások ( DK, Deutsche Gesamtausgabe, Erganzungen # . . 1951., illetve DK* 
Mitteilungen 1961/4.), összhangban a 35.07/ .08-al* A  32-es szakon belül azon
ban találhatók más értelmű .0-ás al osztások .01/*02 a 321 szakra, .05 a  329 
szakra érvényesen.

Bár előnyszabály létezik, az csak a z  osztályozás műveleténél jelent se
gítséget, a katalógusban viszont zavarokra vezet, ha azonos irásképi je lzetek  
(itt; alosztások) mást-mást jelenthetnek. (M ég  szerencse, hogy a korábban ér
vényes 06.0—ás alosztások alkalmazhatóságát * a 323.3—ra korlátozták.)

Úgy véljük, a 3 -as  főszak általános rendezése során módot lehetne talál
ni az ütköző al osztás-jelzetek kiküszöbölésére. Esetleg olymódon, hogy hatályon 
kívül kellene helyezni a 34.01/.09 korlátoz ottan közös alosztások egész  3—as 
szakra kiterjedő érvényét, csupán a 35.07/*08-a.t megtartani.

Ugyancsak al osztási probléma a személyek — 05—Ös közös al osztása, illet
v e  ennek párhuzamossága általában a .007 szempont szerinti alosztassal és 
különösen a 3-as főszakon belül <> a .08 Személyzet Jelzettel#

Ha főtáblázati számok esetében -  a tárgyalás szempontjának különbözősé
ge miatt -  elkerülhetetlen is azonos tárgyaknak párhuzamos szerepeltetése, nem 
szükségszerű ez az alosztásoknái, sőt mindenképpen elkerülendő lenne#

Bár az említett párhuzamosság eddig is fennállott, a -05  -  egyébként Ör
vendetes -  kibővülése uj problémákat is felvetett. Számos itt szereplő fogalmat 
( azaz személyeknek bizonyos körét) eddig főszámmal fejeztünk ki. -Az a  csá
bító lehetőség, hogy bármely adott tárgynál a személy al osztás segítségével 
is kifejezhető, előny is lehet ( je lzet-takarékosság), de hátrány is, ha az  ille
tő személyek önálló jelzetét használaton kiviil helyezzük* (munkás, tsz—tag, 
emigráns stb.)

'Természetesen nem minden -  most alosztási táblázatba foglalt — szem élyi 
csoportnak van egyben főtáblázati száma is. És ez felveti az e m b e r  osztá lyo
zásának sutaságát, megoldatlanságát egészében. Nem érezzük megnyugtatónak 
azt a jelenlegi gyakorlatot, hogy személyek bizonyos típusai (p l. gyermekek, 
öregek, betegek, hontalanok stb.) a 3— as fő szak elejére kerüljenek, ha nem bi
zonyos témával kapcsolatosak. Rt a társadalomtudományok összességét tárgya
ló müvek között furcsán hatnak az említett személyi körökkel foglalkozó köny
vek. Reméljük azonban, hogy a 30-as szak revíziója — a társadalmi osztályok 
és a rabszolgaság, jobbágyság besorolásával együtt -  ezt a kérdést is meg 
fogja oldani.

A  32-es szakban .0-ás alosztások a 3 2 -nél, a 321—nél, a 323.3—nál és  
a 329—nél fordulnak elő. A  .019.5 Közvélem ény — helyesen — a 32 é lére  ke—
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rülí (eddig 321-nél), a többi -  részben uj -  .01/ *02 a 321-hez. Úgy véljük, 
hogy ezeknek egy részét ( fő leg a *02 A  politikai tevékenység formái) haszon
nal alkalmazhatnánk az egész 32 szakban, ezért kár volt érvényességüket a 
3 21- re korlátozni* .*

A  közvélemény, propaganda korlátozottan közös elosztása részletezve 
van, M ivel a bel- és külpolitikában a politikai befolyásnak külön jelzetei^ van
nak 323*23 és 327c8—nál, a 32.019.5—hoz csak általános, átfogó kérdések ke
rülhetnek, ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról, hogy a közvélemény álta
lában 301*153.4—nél nyert besorolást, a gazdasági tájékoztatás (közvélem ény) 
a 659*3/.4-hez osztályozandó* (Sajnálatos, hogy ars uj táblázatban még egy 
jelzetet találunk 32.009 alatt erre a fogalomra* Mivel főtáblázati számunk van, 
ez utóbbit figyelmen kívül hagyhatjuk* Befolyás és befolyásolás -  ha a szán
dékot tekintve mást is jelent -  a gyakorlatban e megkülönböztetésre nincs 
szükség.) . . /

2* p ő t á b l á z a t i  SZÁM OK

A  321 szak felosztása áttekinthetőbb lett*

321.1 alá kerültek az uralom történeti formál, az eddiginél iogikusabb . 
rendben, míg a

321.6/ *8 alatt az újkori vagy ma is élő formákat találjuk* A  reformnak 
sikerült a kelet-nyugati álláspontokat oly módon Összehangolni, hogy a

321.7 demokrácia szakon belül helyet kapott mind a nyugati, polgári de
mokrácia 321*72, mind a népi demokrácia, proletárdiktatúra 321.74 jelzete. A z  
eddigi magyar EJTŐ kiadásokban szereplő nem-hivatalos

321*8 jelzet átjavltandő, mivel ez államok feletti uralmi rendszerek osztá
lyozására szolgál, aipennyiben nem a nemzetközi vagy közjog, hanem a poli
tikai szervezet szemszögéből közelíti meg a mii tárgyát, — 327.39; 327.7.

A  322 szak változatlan az uj szerkezetben is.

A  323— bán viszont elég lényeges változások történtek. Itt bocsátjuk elő
re, hogy a 329—es szak tartalma politikai, pártok és mozgalmakra bővült. Mi
vel a bel- és külpolitikai mozgalmaknak többnyire van saját, főszámuk, a 329- 
be e  mozgalmak szervezeti formáit osztályozzuk. Term észetesen gyakran lesz 
szükség párhuzamos besorolásra*

A  323.1 Nemzeti mozgalmak, nemzeti kérdés elejére 323.11-hez a prob
lémakör «demográfiai és emberföldrajzi kérdései kerültek, ezért az eddig 
323.114—nél szereplő Irredentizmus, terjeszkedési törekvések átkerült a 323.13- 
ba, —>» 327,35; 329.275; 329.4; 329.73. A z  alszak végén a 323.118 Paji elkü
lönítés —** 329.42 már átvezet a nemzeti és nemzetiségi politika 323.12/ .14 
alatt található jelzeteihez, míg a szak*végén 323.15/*17-nél a kérdésnek köz
jogi-politikai oldalát találjuk, —■> 341; 342*

A  323*2 szak, amely A  népesség és az állam viszonya, belső viták el
nevezést kapta, áttekinthetőbb lett* A z  eddig betöltetlen 323.21 a népesség 
együttműködésének szakozására szolgál, — 329.71; 329.73, beleértve az Ön
kéntes szolgálatokat, -felajánlásokat, sőt a nemzeti ünnepeket is — 327.321; 
394*

A  323*22 most a népesség kritikai beállítottságát jelöli, ide osztályozha - 
tók a  belpolitikai feszültség, zavargások. Sajnos a 323.226 megfogalmazása 
párhuzamosságot teremt a 323.269-el, igy az elsőbe inkább a meghatározott 
cél nélküli elégedetlenség, míg az utóbbiba a céltudatos felkeiés, lázadás ke- 
rülheb

A  323*23 jelzet az eddigi "szervezett mozgalmak" helveti politikai befo
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lyásolás, agitáció értelemben használandó. Innen maguk a mozgalmak, illetve 
szervezetek átkerültek a 329-be* itt csak a politikai propaganda eszközei, 
formái ( gyűlések, tüntetések, petíciók) maradtak* Megemlítjük még az illegális 
agitáció uj 323,232,019.57 jelzetét.

A  323.24 szak teljes egészében  megszűnt és átment a  329-be* illetve 
329.7-bet — 369.

A  passzív ellenállás 323,25 jelzete lényegében válgozatlan maradt, míg 
a 323.26 némi módosuláson kívül (a  323.261 beleolvadt a 323,264-be) kibő
vült, amennyiben a 323.269 alá került az aktív csoportosulás, lázadás, felke- 
lés ( eddig 323.274— n é i ) E z  utóbbi már átvezet a

323.27—bé, ahol az említett változatlan kívül a polgárháború eddigi külön 
323,278 jelzetének megszüntetése tűnik szembe. A  polgárháború — mint fegyve
res harc -  a 355,426-hoz osztályozandó, a belpolitikában viszont esetenként 
mérlegelendő, hogy a 323.27 mely al osztásához kerüljön.

A  323.28 némileg kibővült: a politikai üldözés 323.281-nél, a politikai 
csoportok közötti terrorcselekmények 323.284—nél külön jelzetet kaptak,

A  323,3 "Társadalmi osztályok je lzete és felosztása egyelőre változatlan, 
mindaddig, míg a 301— be történő átvitelről döntés nem születik* Ettől függetlenül

323.4—nél az osztályharc uj számot is kapott, így pillanatnyilag két je lze 
te van. Kétségtelen, hogy a 32-es szakban a kérdés szakozására lehetőséget 
kell bizt psitani akkor Is, ha az osztályokkal foglalkozó irodalmat a  szocio lóg iá
ban helyezzük el. Viszont az osztályokkal összefüggésben tárgyalt osztályharc 
szakozásáról sem mondhatunk le, igy a kettős besorolás a jövőben gyakran 
elkerülhetetlen lesz,

A  politikai erkölcs megszűnt 323.5 jelzete helyett 32:17... használandó
—> - 329,8.

A  324 Választások szaknak csak a megfogalmazása módosult némileg.
Ezzel szemben a

325 szerkezetileg is megváltozott, mégpedig úgy, hogy élesen különvá
laszthatok ;a 325.1/.2 be- és  kivándorlás, valamint a 325.3/ .8 gyarmatügy kérdései.

A  325.2 kivándorlás szak lényegesen kibővült, lehetővé téve az árnyal
tabb elkülönítést Ide került 325.27 jelzettel a visszatelepü lés is (edd ig  325.6),

A  325.3 a gyarmatosítás, gyarmati politika osztályozására szolgál, ameny- 
nyíben a gyarmatosító hatalom szemszögéből tárgyalja a kérdést, e zze l szem
ben a

325.4-be a gyarmat belső igazgatása és  politikája kerül. A  gyarmati im
perializmus uj Jelzete viszont 325.46 ( eddig 325.36).

A  325.5 csupán a  325.55 gyarmatok betelepülése jelzettel bővült, egyéb
ként változatlan maradt* Uj jelzet a

j*

325.7 a földön kívüli területek feltárása címmel.

325.8-nál a gyarmatok függetlenségi, emancipációs mozgalmai külön be
sorolást rryer'ek, ezze l különváltak a  gyarmatosítás és  a gyarmati igazgatás 
kérdéseitől*

A  326 szak változatlan maradt mindaddig, amíg sor kerül a 301— ben 
való elhelyezésére.

A  327 Külpolitika szak tükrözi legjobban azt a törekvést, hogy a  m a  
nemzetközi életének bonyolult kérdéseit — beleértve a szocialista világrend- 
szer sajátos problémáit -  megfelelően lehessen osztályozni. E  törekvés — úgy 
véljük -  sikerrel járt.
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A  327,2 Imperializmus szak csak megfogalmazásában módosult*
— 323.13/ .14; 327.35.

A  327.3 Nemzetközi mozgalmak és célkitűzések szak tartalma jelentősen 
kibővült®

327*32—nél kapott helyet a  dolgozók nemzetközi szolidaritása* ezen belül 
Május 1* és  az Iniernacionalé, az egyes Internacionálék, a Kom intern, Komin- 
form külön-külön jelzettel. Egyidejűleg a 335.56 és alosztásai törlendők* A  mar 
gyár ETO kiadásban szereplő antifasiszta mozgalom azonban nem kapott kü
lön jelzetet* A zt javasoljuk, hogy e  fogalmat a továbbiakban viszonyítással fe
jezzük  ki: 327.3:321.64 vagy 327.3f32X.64l, illetve belpolitikai vonatkozásban 
323.26:321*64 vagy 323*26[321.64L A  népek -  nemcsak kulturális -  közeledé
sét szolgáló mozgalmak 327.33-nál maradtak, mig az el— illetve visszacsatolá
si mozgalmak

327.35- néI szerepelnek, — 323.13; 327.39; 327.58; 329.275.

327.36— hoz kerültek a békéért folyó mozgalniak (edd ig  327*4), 327,364
lett a Békeviiágmozgalom jelzete, 327.366 a hadiszolgálat megtagadásáé. A  le
szere lés  Jelzete változatlan, az egyesülési mozg&lm&Jtc is 327.39-nél maradtak, 
de az eddigi részletező elosztások helyett földrajzi és  népi ( « )  al osztással 
kell dolgoznunk* — 323.13. ,

Részletes és  a mai nemzetközi problématikát tükröző alosztásokat kapott 
a 327.5 Nemzetközi feszültség szak.

327.51-be kerülnek a konfliktusokat eredményező szövetségek, blokkok, 
mig az eddig használt 327.7 a nemzetközi és  államközi szervezetek  tevékeny
sége  címet kapta, ezze l finomabb megkülönböztetés vált lehetővé.

327.54-néi külpolitikai jelzetet kapott az eddig csak 355.014.1-nél sze 
replő hidegháború is (utóbbi teTO-ért elmezés volt! ) — 327*8:355.015*

A  327.55 szolgál, a blokkok közötti k iegyezés, az el nem kötelezett or
szágok tevékenységének osztályozására, mig a

327.56 a konfliktusok megoldására, a közeledésre (eddig  327.6),
— 341.18; 341*6.

327.57- nél a békés együttélés is külön jelzetet kapott, — 327.33; 327.36.

327.58- náál szerepei a külföldön élő állampolgárok, országhatáron kívül 
élő kisebbségek kérdése is, amennyiben nemzetközi feszültséget idéz elő,
—̂  323.113; 327.35; 329.275; 329.4.

A  327.8 tartalma jelentősen kibővült, Ide kerül a politikai befolyásolás 
más államokra, — 323,23.

A  327.82 Diplomáciai befolyásolás mellett helyet kapott

327.83—nál a nem-állami szervezetek  — pl* szakszervezetek , egyházak - 
befolyásának kérdése is, mig

327.88 alatt a felforgató tevékenység, ” fellazítás,f, ötödik hadoszlop kapott 
uj jelzetet*

A  328 Parlamentek, törvényhozó testületek címe - a  tartalomnak m egfele
lően  — kormányok szóval bővült, természetesen ide csak az áUamtani kérdé
sek tartoznak, a közjogiak 342.51/ .53— ba* Mig azonban eddig a parlament 
törvényhozási cselekményei, tárgyalások, ülések 328.14/.4^—be tartoztak, ez a 
je lze t most megszűnt és  e kérdéseket a 342.537/.538 alá kell szakozni.
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A z  egé^jz szak néhány -  eddig hiányzó -  jelzettel bővült* így helyet 
kaptak

323*126—nál a frakciók*

328.128- nál a képviselők átlépése más pártba,

328.176-nál a mandátum visszavonása* képviselők visszahívása*

328,178-nál lemondás a mandátumról* továbbá a nyilvánosság és  a park
iam ént kölcsönhatásai kozott uj jelzet

328.181.3 a rádió és  a televízió hatása á  parlamentre* kormányzatra. 
'Teljesen uj szak a

328*3 A  parlament politikai funkciói* ahol a befolyás, a törvényhozói ha— 
.taloin és a kormányzat ellenőrzése található, természetesen nem közjogi, ha
nem államtani szempontbói; 342.52/ .53.

A  329-es szak tartalmi kibővülése -  politikai pártok és  mozgalmak -  ki
hatással van a 32-esen kiviil más szakokra is. Mindenekelőtt a  belpolitikából 
kerülnek ide maguk a szervezetek. ( A z  érintett szakoknál már utaltunk erre, 
ezért itt külön nem 1 avatkozunk a párhuzamossúgókra.) Ezen kívül vannak 
olyan -  ma is érvényes — ETO- szakok, amelyek a nem szorosanvett párt— 
mozgalmak szakozására módot adnak. Ilyenek elsősorban a 363-ban található 
politikai reformmozgalmak, továbbá a 369-ben a  társadalmi, hazafias és  ifjúsá
gi szervezetek. (Lehetőség van ezen kiviil a 061.233 segítségével, az ETO 
bármely szakjában a politikai mozgalom-jelleg k ife jezésére.) A  36-os 
szak említett részeinek átdolgozása a közeli jövőben meg fog jelenni. Add ig 
is -  úgy véljük - a politikai mozgalmak 2 helyen való nyilvántartása szükség
telen, ezért a kimondottan politikai célú mozgalmak, egyesülések osztályozásá
ra kívánatosnak tartjuk az uj lehetőségek igénybevételét a  329-ben, (k iv é v e  
a nők emancipációs mozgalmát, •- ;>-» 396* 1 ), mig a nem— vagy  csak félig—poli
tikai egyesüléseket továbbra is a 36 megfelelő helyére szakozhatjuk, illetve 
a 061.2 segítség ével a tárgynak megfelelő helyre.

A  329 uj szerkezete tesz néhány engedményt az egyszerűbb besorolás 
érdekében. így lehetővé teszi, hogy a mozgalmakat nem részletező  jelzetek, ha
nem nevük (illetve közismert névrövidítésuk) segítségével osztályozzuk.* Ha v i
szont a 329- es szak alosztásait használjuk, az *( aposztróf) jelű különleges 
közös alosztás segítségével összetett célkitűzésű pártok, mozgalmak egyetlen 
jelzettel való osztályozására nyílt mód. A  földrajzi aiosztás közbeékeiése ( 329 
vitán) természetesen mindkét esetben ajánlatos*

A  .05 korlátozottan közös olosztások segítségével pártcsoportok és  irány
zatok pontosabb m egjelölése vált lehetővé, még pedig a .051/,054 alosztások a 
pártoknak az uralomhoz (kormányzathoz) való viszonyát határozzák meg (ú gy  
véljük, hogy e fogalmak osztályozására helyesebb a 328.12 használa ta ), mig a 
.055/ .058 a párton ( mozgalmon) belüli irányzatok, állásfoglalások k ife jezésére 
szolgál.

A  szak részletező  aiosztásaiból kimaradtak mindazok a jelzetek, amelyek 
létező pártokra vonatkoztak, követve azt az irányelvet, hogy csak alapbeállitott- 
ság, irányzat kaphat konkrét számot.

Másfelől több irányzat kapott uj jelzetet. Ezek közül csak néhányat emlí
tünk meg:

329.146 és 329.147 revizionizmus, illetve dogmaiizmus a szocia lista irány
zaton belül,

329.156 és 329.157 revizionizmus, illetve dogmaiizmus a kommunista irány
zaton belül,
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329.26 revansistö^

329.4 faji vagy nyelvi célokért küzdő irányzatok

A  különleges érdekeket ( vagy osztályokat) képviselő irányzatok osztályo
zz  íiw  a 329:0/9, Illetve ha a részletező elosztásokat használjuk, a 329.63:0/9 
szolgál*

Számunkra talán leglényegesebbek itt azok az osztályozási lehetőségek, 
amelyek a 329.7 bevezetésével születtek* A  nemzeti és  politikai mozgalmak kö
zött itt helyet kaptak a tömegszervezetek:

329.71 a Népfront, a

329,73 nemzeti mozgalmak között

329.733- nál a honvédelmi, katonai előképzést szolgáló szervezetek, 
355.233.11,

329.734- nél a rendfenntartó mozgalmak, pl. Munkásőrség* 355*743,
i

3 29.7 5-nél a veterán, partizán mozgalmak, végül

329,78-nál a politikai és nemzeti ifjúsági mozgalmak, — 369.4.

A  329.8 Párttaktika jelzet pártszervezet, pártstratégia fogalmakkal bővült. 
Szívesebben láttuk volna, ha ezt a kérdést a 329-en belüli .05-ös korlátozotton 
közös alosztás segítségével fejezhetnénk ki.

Úgy véljük, hogy a szakkatalógus— szerkesztőknek segítséget jelent, ha 
most végezetül felsoroljuk mindazokat a jelzeteket, amelyek a régi táblázatban 
is megvoltak, de a reform során jelentésük me gváltozott ( ütközések).

321.1, 321.6, 321.7, 321.8 (csak  magyar ETO), 323.11, 323.112, 323.17,
323.2, 323.22, 323.23*> 323.26, 325.1, 325.3, 325.4, 327.32! (csak  magyar ETO), 
327.8, 327.82, 328, 328.188, 329, 329.8.

A  32-es szak átdolgozásával a FED/C 3-as bizottság értékes munkát v é g 
zett. legfontosabb eredmény, hogy az uj szerkezet mind a kelet, mind a nyugat 
DK-használói számára elfogadható és ezze l a szakrendszer egysége ©zen a 
részterületen biztosítva van. A z  uj fogalmak -  különösen az államközi kapcso
latok terén -  bekerültek a táblázatba, ezze l korszerűbbé, rugalmasabbá vált a 
szak. A z  alkalmazók szemszögéből nagyra értékeljük azt az igyekezetei, hogy 
a korábbi szerkezet lényeges megbontása nélkül kívánták a  célt elérni,

A  fennmaradt problémákat részben -  remélhetőleg - megoldja a társada
lomtudományok többi szakjának reformja. Mindamellett nagyon kívánatos, hogy 
a gyakorló szakozók intenzív együttműködésével szülessenek döntések az al
kalmazás egységének biztosítására,

Pethea  Ipán

NÉHÁNY ÉSZREVÉTEL A Z  ETO 78/79 OSZTÁLYAINAK PROBLÉMÁIHOZ

A z  ETO . magyarországi teljes kiadása során többek között fordításra került 
a#7 főosztály, ezen belül a 78/79 osztály is. Jelen összefogla lás rövid áttekintést 
kiván nyújtani azokról a problémákról, melyek a fordítás és  a gyakorlati osztályo
zási munka során felmerültek. Miután az Extensions and Correotions 5/6 kötete a 
79 osztály területén már közölte a szükséges módosításokat, ezért az áttekintés 
első részében ezekkel kívánunk foglalkozni. így különös tekintettel elsősorban 
azokra a pontokra, ahol a módosítás elmaradt, illetőleg tévedésen alapulva félre- 
é ilés re  adhat okot*

Mindjárt a 79 bevezetésében szükséges lenne az ” Érvényességi terület**

318



feliratú, és ezen a helyen teljességgel feleslegesnek tekinthető bekezdést törölni, 
hiszen az osztály ilyetén áttekintése a valóságos felosztásnak eddig is ellentmon
dott* A  79 korlátozottan közös elosztásai szintén módosításra szorulhatnak, de ha 
nem elégszünk meg ezek törlésével, úgy ajánlatos lenne a 7.0l/ .09-nek megfele
lően, de a 79-re vonatkoztatva c s a k  két  s z á m j e g y  erejéig közölni. Kifejtésük
kel ugyanis a 791*43, 792, 796 stb. területeken amugyis lépten-nyomon találkozha
tunk.

A z  első nagy átrendezés a  791 alosztályban már korábban megtörtént. A z  uj 
elrendezés valamivel szerencsésebbnek mondható. A  legnagyobb, még fennálló 
probléma a 791.4 rendezése most már nem várathat magára sokáig és érdemes 
lenne a szaknak a 77-be való esetleges áthelyezésére is gondolni. Ami strukturá
lisan megoldatlan a 791—ben, az az a r t i s t a  m ű v é s z e tn e k  a rendszeren belüli 
kifejtése. Ma ugyanis ez kizárólagosan a 792.73 Varieté-, Kabaréelőadások ai- 
szakban nyert részletes tagolást. De hiányzik a 791 R3 Cirkuszok aisz ükből ( il
letőleg viszonyítással oldható csak meg), pedig alosz&ályozása a 792*73—hak meg
felelően egyértelműnek és kézenfekvőnek látszik olymódon, iragy az üres 
79'2.79:63ó«•. az álleatprodukclónak maradna fenn. Érdemes mindjárt megemlíteni itt 
azt is, hogy a 792-ben sem a *027 sem a .028 között nem találtak jelzetet az “ar
tisták. számára, pedig előbbiben a »027,6f utóbbiban a .028.9 jelzetek erre pre
desztináltalak.

A  valóban jelentős -  bár néni hibátlan - re dezés a 792/ 799 alosztályokban 
most történt meg. Néhány gondolat kívánkozik ide. Csak helyeselni lehet a 792 ilyen 
alapos és mindenre kiterjedő bontását; a feloszt; s mégis egyes helyeken homályos
nak tűnik. Elsőként érdemes megemlíteni a s z ín h á z i  d ra m a tu rg ia  kérdését,mely
re ma csak önkényes elhelyezési lehetőség van a .026 vagy .027 formájában. De 
nincs egyértelmű helye az előadás értékeléséről szóló dokumentumoknak sem. Na
gyobb baj, hogy kimarad a rendező szerepe és személye, mind a. .027- bői -  itt 
a .027.1 üresen kináikozik mind a .071-ből, pedig utóbbiban csak a 791.44.071 
mintájára kellene eljárnunk.

Nincs jelzete a 792.027 alatt a kar, s t a t i s z t é r i a  -  énnek az eléggé jelen
tős színpadi csoportnak -  i r á n y í tá sá ra ,  vezetésére, Illetőleg a •028-bán magá
nak a fogalomnak a meghatározására.

Nem találunk jelzetet a s z ö v e g k ö n y v e k ,  m ű so r fü z e tek ,  s z in l a p  ok, és 
ehhez hasonló 'kiadványok számára, mert a. 792.026 ezt más szempontból tárgyalja. 
Ezeknek a 79*089 mintájára 792.089 alatt, vagy az üresen álló 792.026.9 alatt fel
tétlenül helyet kell találni.

A  792 főtahlázati felosztásában' uj e lem ek e t  találhatunk. Ezek kőjéül talán 
a legkirívóbb hiba, hogy továbbra, is elszakadnak egymástól a zenés színpadi mű
fajok (792.5) és a balett, valamint színpadi táncok (792.8) a közbeékelődött Va
rieté ( 7 9 2 .7 ) miatt. Ez hiba, mert most lett volna a legjobb alkalom a régi ano
máliák rendezésére. A  792.58 jelzet ennek megoldására igen alkalmas lett volna. 
(Való igaz, hogy ez a probléma a 782-ben ma is fennáll, de rendezésére e dol
gozat .végén konkrét javaslatot kívánunk tenni). Ugyanehhez a problémakörhöz 
tartozik továbbá, hogy végre ki kellene dolgozni a ba le t t  é s  s z ín p a d i  tá n c  
a l o s z t á l y o z á s á t .  Rendezése mind a 792-ben, mind a 793-ban feltétlenül kivánar* 
tos. Helyet kell Itt vagy másutt találni a balett és színpadi tánc valamennyi problé
májára, mint pl, a koreográfiára, a balett gyakorlat módszereire stb. vonatkozó kér
éseknek.

Végezetül, de nem utolsósorban meg kell említenünk, hogy most már elhelyezé
si lehetőséget kell találni a rád ió  é s  t e l e v í z i ó ,  mint ö n á l l ó  műfaj számára.
A  jelenlegi ,0.96 és .097 korlátozottan közös alosztások ugyanis nem oldják meg a 
jelzetalkotás problémáit. Mindkettőnek egykori közvetítő szerepe a fejlődés során el— 

már az önálló mlrv zet formáját. Ma már egyik sem csupán hírközlő és müsor-
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sugárzó műfaj, hanem a technikai művészetből Önálló - bár technikai eszközökkel 
dolgozó — művészetté fejlődött* Önálló műfaji törvényszerűségei, dramaturgiája, forrna  ̂
nyelve, közlésmódja stb. van, amely ugyan hasonlatos a színházéhoz, de azzal csaK 
részben azonos* Ezeknek kifejezésére pedig ma az ETO-ban egyáltalán nem, vagy 
csak igen bonyolult jelzetalkotással tudunk eleget tenni.

A  793—bán — az eddig már említett, és  rendezésre váró tánc kérdésein túlme
nően — csupán két probléma akad. A z  első: a 793.8 területén az aiosztályozásban 
eltérés mutatkozik a Pb 52,5 szám alatt jelzett és a 2/ 6 Extensions-ben, valamint 
az 1965/ 5. DK— Mitteilungen— ben közölt jelzetek között, A  másik probléma a 
794.78 alatt elhelyezett Asztali tenisz uj jelzete. Ezt helyesebb lett volna a 796.34 
aiosztásai között, vagy legalább itt is  elhelyezni. Ugyanis ennek a rna mór inkább 
sport jellegű játéknak ez lenne a korszerű elhelyezése.

Áttekintésünk ezen első részének befejezéseként megemlítjük azokat. a sajtó
hibákat, melyek az 5/6-os Extensions and Corrections, 79/ 795 közlése során be
csúsztak és javítást igényeinek:

137. p. 1* h*

2. h.
138. p. ru h.

2. h.

139. p. 1. h.

2. h.
140. p. 1. h.
141. p. 1. h.

792.027.5 jelzetnél két utalás, nemlétező jelzetre 793.02 és 793.37
792.032.6 Clossificai Greek helyesen Classicol Greek 
792.267
792.245 ... morality plys helyesen plays
792.8 téves utalás a 793.37-re.
792.91 ( Court ceremonies cancel,) ... helyesen (Court ceromoriies)
792.027 .5 Német szövegben téves utalás a 793.37-re t
792.028 alatt két hibás jelzet

-58 helyesen —058 és \
— 55 helyesen —055 egyben a sorrend megcserélendő

792.04 ( Theatermaterial ...Beleuchtung Streichen, S. 792 .022/ 0 ,24 . 
helyesen (Theatermaterial ... Beleuchtung) Streiclien,
S .  792.022/ *024 . . .  /

792.07... (3 . a. 82-2 Dramatiked) ... helyesen ( ... Dramatiker) 
792*8 téves utalás a 793.36-ra törlendő '
794.4.01 jelzet helyesen 794.4.01/ .09
794.45 és 794.51 jelzetek közötti 795.5 je lzet rossz, helyesen 794 .S
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