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VAJDA Erik

Előzetes mentegetőzés

Hadd kérjek elöljáróban e íézést azért, hogy ezt a hozzászólást mentegetőzéssel és 
magyarázkodással kell kezdenem, ami az olvasót nyilván vajmi kevéssé érdekli. Mégsem 
javasolhatom, hogy ezt a bevezető fejezetet ugoija át: ha így tenne, akkor később joggal 
vádolhatna azzal, hogy nem arról beszéltem, ami C s ű r y  István mondanivalójának 
lényege.

C s ű r y  István cikkére reagálok ugyan, de nem az olvasók és könyvtárosok kataló
gushasználati szokásaival foglalkozom. Ennek számos oka van.

a) Hozzászólásomban eleve nem foglalkozhatok mindennel, amiről C s ű r y  István 
cikke említést tesz. Ezt a szerző módszere is lehetetlenné teszi, hiszen témájának „fény
szórózása” közben, e fényszóró nyugtalan sugárnyalábja a kérdések sokaságát pásztázza 
végig anélkül, hogy — legalábbis számomra — megnyugtatóan az egyes kérdéseknél 
megállapodna. Ha saját igényeim, különösen pedig az olvasó és könyvtárügyünk általam 
feltételezett igényei szerint kellő alapossággal és részletességgel foglalkoznék mindazzal, 
amit e fényszóró rövidebb-hosszabb időre megvilágít, akkor a cikk terjedelmét többszörö
sen meghaladó terjedelmű tanulmányt kellene írnom, és ennek megírására sem időm, sem 
felkészültségem nem elegendő. Ezért igencsak önkényesen kell kiragadnom mintegy 
két-három kérdést, hogy azokkal — mivel fontosnak tekintem őket — részletesebben 
foglalkozhassak.

b) C s ű г y István cikkéhez tudomásom szerint Fügedi Péterné is hozzászól, és 
a katalogizálás avatott és hivatott szakértőinek párbeszédébe nem tudok és nem is akarok 
illetéktelenül sokat belebeszélni.

c) Kérdéses, hogy mi is C s ű r y  István cikkének voltaképpeni tárgya. Címe szerint 
katalógushasználati szokásokkal foglalkozik. És valóban: a cikk terjedelmének mintegy 
fele a katalógushasználati szokásokról szerkesztett kérdőívek adatainak értékelésére 
épül. Ennek az értékelésnek azonban egyetlen célja van, és megítélésem szerint már 
a kérdőívnek is egyetlen célja volt (különösen akkor, ha a vizsgálati módszereket és a vizs
gált sokaságot is figyelembe vesszük): az egyéni szerzői rendszó (vagy címfej, vagy ahogy 
tetszik)„védelme” aszerepét és jelentőségét vélelmezetten kétségbe vonó „mesterkedések” 
ellen. E mesterkedések hátterében a szerző, különböző megnyilvánulásai értelmében, a pol
gári ideológia hatását látja. A hazai szabványosítás gyakorlatában és -  írásban rögzített — 
koncepciójában viszont senki sem „bántotta” és nem is „bántja” az egyéni szerzőt, amint
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nem bánt egyetlen olyan más adatelemet sem, amelynek alapján az irodalmat az olvasók 
és minden más használó részére hozzáférhetővé kell tenni. Mondanom sem kell, hogy az 
egyéni szerzők ilyetén kezelésének semmiféle „ideológiai” alapja nincs, természetesen 
eltekintve attól az általános ideológiai alapállástól, hogy az irodalmat és az abban foglalt 
információkat minden érdekeltnek rendelkezésére bocsássuk. Ez minden ország minden 
könyvtárában alapvető követelmény az adott társadalmi rend szempontjából „érdekelte
ket” illetően. Még ha abból a képtelenségből indulnék is ki, hogy valamely ország könyv
tári technológiáját ideológiai szempontok vezérlik (mert itt bizony technológiáról van szó) 
az sem változtatna azon a lényegen, hogy a könyvtárosoknak aligha lehet célja a könyvtári 
feldolgozás olyan „fejlesztése” ami nehezíti, hogy használóik megtalálják a keresett iro
dalmat.

Számomra mindebből egy a lényeges: hozzászólásomban — jóllehet röviden még 
visszatérek a „hozzáférési pontok” kérdéséhez — nem foglalkozom a kérdőíves felmérés 
eredményeivel és az „egyéni szerző versus testületi szerző” bizonyára érdekes, de egyre 
inkább időszerűtlenné váló, sőt mondvacsinált perével.

d) Ugyanakkor, amikor ezek szerint nem foglalkozom a szerző cikkének jó felével, 
azokat a kérdéseket, amelyekre rátérek, nemcsak a cikk, hanem valamelyest bővebb 
háttér alapján kell vizsgálnom. A szerző ugyanis az MSZ 34241 vitája alkalmával, majd 
azóta is több hivatalos fellépésében bírálta hazai könyvtári és dokumentációs szabványosí
tásunk módszereit és elveit. Mivel ez a bírálat — ha „tudományosabb” köntösben is — 
a cikknek is lényeges mondanivalója, megengedhetőnek vélem, hogy ne csak a cikk mon
dataira, hanem a szerző ezzel kapcsolatos általános koncepciójára is reagáljak.

e) Végül egy személyes megjegyzés: C s ű г y Istvánt, és az általa helyesnek vélt 
elvek képviseletében tanúsított szenvedélyét, valamint ismeretanyagát egyaránt nagyra 
becsülöm. Gondolom, nem is kellene külön hangsúlyoznom, hogy ha eddig és a továbbiak
ban élesebb vagy gúnyorosabb hangon vitatkoznék, az részemről is csak hasonló szenvedé
lyen nyugszik és semmit sem változtat a szerző iránti nagyrabecsülésemen.

A változatlanságok őrei

Nem én mondom, C s ű г y István idézi Melvil DEWEY-től (bár az sem lenne baj, 
ha én mondanám; sohasem a tekintély a fontos, hanem az, hogy az állítás mennyire igaz 
és progresszív): „...Egyetlen változtatást sem szabad annak nyilvánvaló bizonyossága 
nélkül végrehajtani, hogy a változás nemcsak hogy javít, de elég nagymértékű javítást ígér 
áhhoz, hogy indokolja a költséget és az elkerülhetetlen zavart, amely belőle származik...”

Ki vitathatná a fenti szervezési vagy fejlesztési alapelvet, amely korántsem csak 
a könyvtárakra, hanem bármely más szervezetre nézve is igaz. Ez az állítás azonban nem 
jelenti azt, hogy sohasem szabad, vagy éppenséggel sohasem kell változtatni, csupán 
a változtatásokat bizonyos feltételekhez köti. Mindez a szabványosítás általános, és 
a könyvtári szabványosítás speciális ellentmondásaira, hellyel-közzel dilemmájára vet fényt.

A szabványosítás mint tevékenység, és a szabvány mint szabályrendszer, önmagában 
is e l l e n t m o n d á s o s  j e l e n s é g ,  mint ahogy ellentmondásos a könyvtár és külö-
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nősen a tudományos könyvtár is. Ezek az ellentmondások tevődnek össze, sőt hatványo- 
zódnak a könyvtári szabványosításban.

Miben rejlik a szabványosítás ellentmondásos volta? A szabvány a z  a d o t t  
k o r s z a k b a n  általánosan vagy legalább elemeiben széles körben alkalmazott korszerű, 
előremutató gyakorlatot foglal össze normatív erővel. A szabványosítás következménye 
(legalábbis ha a szabványokat betartják) az, hogy olyan termékek — és egyben gyakran 
munkaeszközök — készülnek el, amelyek egységesen annak a korszaknak technológiáján, 
szervezetén, ismeretanyagán stb. nyugszanak, amelyben a szabvány elkészült, és e termé
kekben jelentős emberi munka testesül meg. Ezek a termékek és eszközök gyakran tovább 
élnek, fejlődnek, bővülnek, mint pl. a könyvtári katalógusok is. Hogy ez a tény kellemes-e 
vagy sem, arról alighanem kár gondolkozni, mivel ez a tényen magán semmit sem változ
tat. Az is tény azonban, hogy a tudományos, technológiai és szervezeti fejlődés nem áll 
meg. №  ezt tagadnók, akkor álta ában is tagadnók a társadalmi fejlődés szükségszerűségét, 
ami nyilvánvalóan ostobaság lenne, függetlenül attól, hogy ezzel a fejlődést nem tudnók 
megállítani. Ha pedig ez így van, akkor szükségszerű, hogy az a tudományos színvonal, 
technológia és szervezet, amelyen egyes szabványok felépülnek, maga is fejlődik és — ez 
annyira nyilvánvaló, hogy immár közhely — gyorsuló korunkban g y o r s u l ó a n  
f e j l ő d i k .

Ezért idővel meg kell vizsgálni e fejlődés mértékét, az új technológia és az új körül
mények között legcélszerűbb szervezet követelményeit, és szembesíteni kell azzal a köve
telményrendszerrel, amit a szabvány összefoglalt. A mennyiségi változások szükségképpen 
elhozzák azt a pillanatot, amikor már minőségi változással állunk szemben, és a szabvány
nak , , f e j e t  k e l l  h a j t a n i a ’ ’ a változások előtt.

Csak természetes, hogy mindez kínos eredményekkel is jár. Ha a szabvány lényege
sen változik, akkor a szabvány alapján készített terméknek is lényegesen változnia kell. 
Ez szükségképpen arra vezet, hogy vagy szét kell választani a régi és az új szabályok 
szerint készülő terméket (tehát le kell zárni a katalógust), vagy át kell alakítani a termék 
korábban készült részét, hogy az a „folytatással” azonos, illetve egyértelműen azonosít
ható szerkezetűvé váljék (vagyis rekatalogizálásra, esetleg kisebb-nagyobb mértékű 
„utalózásra” stb. van szükség). Csekély hitűek lennénk persze, ha nem hinnénk abban, 
hogy éppen a fejlődés az idők során könnyebbé teszi majd az ilyen „műtétet” . Mindez 
azonban nem változtat az ellentmondás lényegén: a szabvány követelményeinek betartása 
a jövőben is átállási nehézségeket, „újraszülési fájdalmakat” fog okozni minden olyan 
— egyébként elkerülhetetlen — esetben, amikor a szabványokat meg kell változtatni. 
Ez a szabványosítás belső ellentmondása, természetesen korántsem csak a könyvtárak 
területén.

Azt állítottam, hogy maga a könyvtár is ellentmondásos jelenség. Ezt az ellentmon
dást nem én fedeztem fel, és lényege abban áll, hogy a könyvtár, amely az emberi tudás 
dinamikájának legjobb bizonyítéka, sőt e dinamika szerény szolgálóleánya, a birtokában 
lévő, illetve az általa készített rendkívül nagy mennyiségű és nehezen változtatható adat 
miatt egyben s t a t i k u s  j e l e n s é g .  Elsősorban ez az ellentmondás tükröződik 
a katalógusszerkezet változásáról vagy változatlanságáról szóló vitákban.
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Mindebből következik, hogy DEWEY fent említett állítását úgy kell értelmeznünk, 
ahogy azt DEWEY értelmezte: nem arról van szó, hogy szabad-e változtatni, vagy kell-e 
változtatni, hanem arról, hogy m i k o r  szabad és mikor kell változtatnunk.

Nem lenne becsületes eljárás, ha azt állítanám, hogy C s ű г y István a változatlan
ság mellett foglal állást. Ez nemcsak cikkét, hanem a korábbiakban említett egyéb állás- 
foglalásait sem jellemezte a maguk egészében. Mégsem vitatható, hogy számos aggálya 
nemcsak a soron lévő változások tartalmi helyességét, hanem a változások szükségességét 
is kétségbe vonja. Az alábbiakban ezért azzal foglalkozom, hogy valóban szükség van-e 
a katalogizálási-bibliográfiai szabványok megváltoztatására.

A változások indoklása

Midőn azt vizsgáljuk, hogy valóban elérkeztünk-e ahhoz a ,.kritikus” ponthoz, 
amikor meg k e l l  változtatni a legfontosabb katalogizálási és bibliográfiai szabványokat, 
mindenekelőtt rekesszük ki a vitából azt az — egyébként nagyon lényeges — tényt, hogy 
az eddigi szabályok már megalkotásuk idején sem voltak optimálisak. Ez a veszély ugyanis 
az új szabályoknál is fennáll és mindig is fenn fog állni, mivel a szabványosítás — a koráb
biakban említett alapelveinek érvényesítése mellett is — szükségképpen kompromisszumok 
eredménye, és ezek a kompromisszumok nem mindig a legelőnyösebben hatnak a szabvá
nyok minőségére. Tekintsük tehát adottnak a korábbi helyzetet, és szorítkozzunk arra, 
hogy szükséges-e a szabványok revíziója és mindaz a kellemetlenség, ami ebből származik.

Ehhez elöljáróban néhány tézis; olyan tézisek, amelyek bizonyítását mellőzöm, 
mert számomra és — meggyőződésem szerint — a könyvtárosok túlnyomó többsége számá
ra is nyilvánvalóak:

a) A dokumentumok visszakereshető formában való leírása, vagyis a bibliográfiai 
feldolgozás többfajta követelménynek kell, hogy eleget tegyen. E követelmények közül 
kiemelkedő fontosságúak a következők:

— az adott dokumentum és a róla készült leírás a z o n o s í t h a t ó s á g a ;
— az adott leírás és ezáltal a dokumentum bármely felmerülő szempont szerinti 

, , m e g t a l á l h a t ó s á g a ’ ’ (kereshetősége).
b) Az a) alatt említett két kiemelkedő követelmény e l l e n t m o n d á s o s .  

A dokumentumok és adataik a könyvtárosok és az olvasók akaratától függetlenül, külön
féle formákban jönnek létre. A szabványosítás ugyan ezek egységesítésére is törekszik, ez 
azonban a jövő zenéje, és még hosszú ideig az is marad. Ebből következően a dokumentu
mokon szereplő adatok leírása (ami egyedül biztosíthatja a dokumentum azonosítását) 
ellentmond a kereshetőség követelményének, hiszen nyilvánvaló, hogy pl. a szerzői név
alakoknak a dokumentumokon előforduló összes variánsa ellenére egy szerző összes művé
nek keresését a katalógusnak vagy bármely más hasonló munkaeszköznek biztosítania kell.

c) A katalogizálás (vagyis a bibliográfiai tételek, rekordok összeállítása) során elvben 
mindenkor, a gyakorlatban pedig szükség szerint e l  k e l l  v á l a s z t a n i  az azonosí
tást biztosító leírást a kereső elemektől (függetlenül attól, hogy a „leíró”, ill. a „kereső” 
elem formája sokszor azonos is lehet).
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d) Az azonosítást biztosító adatok leírása lényegében minden könyvtárra kiterje
dően, világméretekben e g y é r t e l m ű e n  s z a b v á n y o s í t h a t ó ,  míg a keresést ; 
biztosító adatok leírásában több teret kell engedni — az adatközlés módjának és a mini
mumnak tekintett hozzáférési pontok körének szabványosítása mellett — a katalógus, 
illetve a könyvtár funkciójából adódó változatoknak.

e) A dokumentumok számának és választékénak növekedése folytán a bibliográfiai 
feldolgozás koncepciója rohamosan változott és változik: az ideális cél az, hogy — világmé
retekben (!) — érvényesüljön az e g y s z e r i ,  h i t e l e s  f e l d o l g o z á s  e l v e  
és a könyvtárak ne pazarolják értékes munkaerejüket a világméretekben szabványoítha- 
tóan leírható azonosítási adatok könyvtárankénti leírására, hanem használják az egyszeri 
feldolgozás eredményeit és azt egészítsék ki helyi szükségleteiknek megfelelően. Ez az 
UBC-nek az eredeti — számbavételi — céllal szinte egyenrangú jelentőségű „mellékterméke” .

f) A könyvtáraknak — az egyszeri feldolgozás eredményeinek hatékony felhaszná
lása és a munka termelékenységének növelése érdekében — egyre általánosabban kell 
alkalmazniuk a számítástechnikát (és növekvő mértékben annak on line módszereit).
A számítógép technikai lehetőségei viszont forradalmasítják a dokumentumokhoz való 
hozzáférés lehetőségeit.

E téziseket azért bocsátottam előre, mert jószerivel már ezekből következik a válasz 
arra a kérdésre, amit az imént tettem fel. Ha igaz, hogy az olvasó (és ezért a könyvtárak) 
érdeke, hogy biztonságosan megvalósítható legyen az azonosítás és a tetszőleges pontról 
induló visszakeresés; ha igaz, hogy a könyvtárak (és ezért az olvasók) érdeke az értékes 
munkaerő alkotó célra való hasznosítása, az egyszeri feldolgozás elvének érvényesítése, 
akkor a kérdésre már tulajdonképpen válaszoltunk. A katalogizálás munkamegosztáson 
alapuló szervezete és a számítógépes technológia alkalmazása (az utóbbi természetesen 
nem mint öncél, hanem a fent említett célok érdekében) hozta létre azokat a m i n ő s é 
g i l e g  új  követelményeket, amelyek megkövetelik a katalogizálás eddigieknél követke
zetesebb, egyértelműbb („algoritmizálhatóbb”), rugalmasabb és — utoljára, de nem 
utolsósorban — nemzetközi szabványosítását. Az új munkaszervezet és az új technológia 
pedig nem a holnap, hanem már a ma követelménye.

Nem célom és nem is feladatom, hogy az ISBD-k2 védelmezőjeként lépjek fel, még 
kevésbé az, hogy az ISBD-k kidolgozási folyamatának demokratizmusát védjem. A bírálók 
(Csűry István és az általa említett bírálók is) ugyanis megdöbbentő módon szinte s o h a 
s e m  m a g á t  a z  I S B D - t  b í r á l j á k ,  hanem hol a kidolgozás módját, hol 
a realizálás különböző vélelmezett lehetőségeit. Jómagam, aki híve voltam és híve vagyok 
az ISBD-ken nyugvó, új katalogizálási szabványosításnak, sokkal többször bíráltam már 
az ISBD-k néhány (egyébként nem perdöntő jelentőségű) dogmatikus vagy formalista 
megoldását, mint a „profi” bírálók.3 Ilyen — jogos — bírálat például, hogy az ISBD-k az 
azonosíthatóság érdekében gyakran eltúlozzák a dokumentumon talált adat „tükrözésé
nek” egyébként helyes elvét, és ezzel valóban többletmunkát okoznak. Hazai szabványo
sításunkban éppen ezért arra igyekeztünk és igyekszünk, hogy az ISBD-konstrukció 
fenntartása mellett egyes dogmatikus megoldásokat kiküszöböljünk vagy hatásukat 
enyhítsük.
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Ismétlem, nem az a célom, hogy az ISBD-kről beszéljek. Azt kívántam bizonyítani 
(és remélem sikerült), hogy a bibliográfiai feldolgozás lényeges, minőségi változásainak 
korát éljük, ami nemcsak az esetleg már megalkotásukkor kisebb-nagyobb mértékben 
hibás szabványok revízióját teszi szükségessé, hanem olyan, kellően rugalmas , ,  s z a b - 
v á n y - c s a l á d  ’ ’ létrehozását, amely eleget tesz a fent említett tézisekből adódó 
követelményeknek.

Nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni, ezért csak röviden említem meg, hogy a kata
logizálási-bibliográfiai célokra készülő magyar szabvány-család a szabványok következő 
három csoportjából áll:

— a szűkebb értelemben vett (az azonosítást és általános tájékoztatást biztosító) 
bibliográfiai leírás dokumentumonként! szabványai, a nemzetközi szabványosí
tással ésszerű összhangban;

— a visszakeresést szolgáló legfontosabb — egységesített — „besorolási elemek” 
(személyek, testületek, címek stb.) közlés módjának szerkezeti és formai szab
ványai;

— a katalógusok és a katalogizálási tételek (régi és rossz terminussal: „címleírások”) 
szerkesztésének szabályai („alkalmazási szabványok”), ide értve a minimumként 
meghatározott, illetve ajánlott besorolási elemek körét, a besorolási adatelemek és 
a leíró szakasz viszonyát stb.

Ma már talán célszerűbb lenne, ha a szabványalkotás metodikáját ért (egyébiránt 
nézetem szerint általában jogosulatlan) bírálatok helyett magával ezzel a koncepcióval 
foglalkoznánk, és amennyiben a koncepció elfogadható (mindeddig érdemi bírálata nem 
hangzott el),akkor arra fordítanánk erőnket, hogy a létrejövő szabványok minél magasabb 
színvonalon biztosítsák a tézisekben is felsorolt (C s ű г y István és — ki nem mondottan — 
az általa megkérdezett olvasók és könyvtárosok részéről is hangzotatott)követelmények 
teljesítését.

E kérdés kapcsán végül néhány szót a c é d u l a k a t a l ó g u s o k  s o r s á r ó l .  
A szabványok változása valóban igen jelentős problémákat okozhat a nagy terjedelmű 
cédulakatalógusok (nyilván elsősorban a leíró katalógusok) szerkesztésében. Ezt tagadni 
értelmetlen lenne.

Megemlítendő ugyanakkor, hogy a tételek leíró részének elkülönítése és struktúrá
jának megváltozása nem feltétlenül tesz szükségessé akár rekatalogizálást, akár számottevő 
„utalózási” munkát. Természetesen kényelmetlen dolog, hogy az olvasó különböző 
szerkezetű leírásokkal találkozik. Bizonyos „megszokási” idő után azonban az ilyen 
értelemben „vegyes” katalógus használható, és egyre inkább természetessé válik. A besoro
lási adatok közlésmódjára vonatkozó szabályok változása már nagyobb problémákat okoz, 
de a már kidolgozott javaslatot és a további elképzeléseket figyelembe véve, nem tételez 
fel teljes rekatalogizálást vagy elviselhetetlen munkát és keresési többlet-fáradtságot okozó 
utalózást. Végül az alkalmazási szabványok — az előzetes tervek szerint — nem abban 
különböznek majd a jelenlegi szabályoktól, hogy „hozzáférési pontokat” szüntetnek meg, 
hanem abban, hogy egyes újabb hozzáférési pontokat tesznek kötelezővé, illetve — főleg — 
ajánlottá.
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Remélem, hogy a fentiekből világossá válik: maga a szűkebb értelemben vett 
katalogizálási-bibliográfiai szabványosítás (legalábbis annak tervbe vett iránya) nem 
állítja megoldatlan probléma elé a nagy leíró katalógusok szerkesztőit. Sokkal nehezebben 
megoldható problémákat okoz a t r a n s z l i t e r á c i ó  ésa b e t ű r e n d b e  s o r o -  
1 á s nem kevésbé szükséges üj szabványosítása. Nincs itt helyem és módom arra, hogy 
e revízió elkerülhetetlenségét részletesen bizonyítsam. A transzliteráció esetében ennek oka 
(a jelenlegi szabvány egyéb hiányosságai mellett) valóban elsősorban a nemzetközi 
kompatibilitás igénye. A betűrendezési szabványnál viszont nem a nemzetközi együttmű
ködés, sőt még csak nem is elsősorban a számítógép az ok, hanem a jelenlegi betűrendezési 
szabvány számos súlyos fogyatékossága, például az, hogy nem terjed ki olyan általánosan 
használt jelekre, mint a számok. Ebből adódik könyvtári (katalogizálási) gyakorlatunknak 
(és szabványainknak) az a katalogizálástörténetileg is számottevő ostobasága, hogy ha 
a besorolási elem (a rendszó) szám, akkor azt szövegesen (ráadásul-általában nyelvtől 
függően—különböző szavakkal) „feloldjuk”, és így reménytelenül szétszórjuk katalógu
sunkban ugyanazt a szegény, de egzakt arab számjegyet. Vajon hány évtizedig tartsunk 
fenn olyan szabványokat, amelyek rossz katalógusok „továbbépítésének” alapjául 
szolgálnának, bármennyi munkát fordítottunk is a katalógusokra?

A szabványok megváltoztatása tehát valóban súlyos katalogizálási nehézségekkel jár 
együtt. Még nagyobb problémát okozna azonban, ha tovább halogatnék a változásokat, 
és még sokkal terjedelmesebb katalógusokat, még sokkal radikálisabban kellene (ráadásul 
felkészületlenül) megváltoztatni két, öt vagy tíz év múlva.

Már említettem és még említeni fogom, hogy a cédulakatalógus és minden más 
jegyzékkatalógus fogalomrendszerének több tagja (pl. a főlap és a melléklap), akárcsak 
számos, sok vitát kiváltó besorolási probléma, egyre inkább elveszti jelentőségét. Nem 
én mondom, hanem a nemzetközi szaksajtó és a nemzetközi gyakorlat, hogy küszöbön 
áll a számítógép memóriájában tárolt katalogizálási adatoknak, az on-line katalógusoknak 
a korszaka, és ez a korszak számos kellemetlen problémától szabadítja majd meg a kataló
gusok készítőit és használóit. Az újszerű lehetőségek azonban újszerű szemléletet is 
igényelnek. Vajon akár Debrecenben, akár Budapesten addig akarjuk-e halogatni ennek 
az új katalogizálási szemléletnek az érvényesülését, amíg ténylegesen el nem érkezik ennek 
a „rekatalogizálásnak” az időszaka?

A nemzetközi környezet hatása

Nyilvánvaló, hogy a világméretekben is „egyszeri” feldolgozás abszolút értelemben 
(legalábbis az általam áttekinthető időben) csak elképzelés marad, és kérdés, hogy valaha 
is teljesen megvalósulhat-e. Az azonban, hogy általában a munkamegosztásra és különösen 
a nemzetközi munkamegosztásra kell alapoznunk dokumentum-feldolgozási tevékenysé
günket, az aligha vitatható, és aligha szükséges, hogy ezzel kapcsolatban akár az 
UNISIST program alapozó tanulmányát4, akár az NTMIR5 számos dokumentumát, akár 
Kaltwasser híres UBC cikkét6 szövegesen idézzem.
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Bizonyítottnak tekinthetjük, hogy növekvő mértékben kell katalogizálási adatokat 
szolgáltatnunk a „világnak”, (függetlenül attól, hogy ez a „világ” az adott esetben 
a KGST tagországait, vagy éppenséggel a világ összes országát jelenti), illet ve (ami számunk
ra még fontosabb): az egész „világból” kell fogadnunk a dokumentumok leírásait. Nem 
kevésbé nyilvánvaló, hogy ezeket a leírásokat minél kisebb és minél automatizáltabb 
munkával kell átalakítanunk olyan leírásokká, amelyeket katalógusainkban, bibliográ
fiáinkban és egyéb termékeinkben, illetve munkaeszközeinkben elhelyezhetünk. Vajon 
kell-etöbb érv amellett, hogy hazai szabványosításunknak a nemzetközi szabványosításhoz 
kell igazodnia?

Ebből egy igen fontos következtetés is származik: a magyar szabványok jelentős 
része tulajdonképpen nem a magyar szabvány kidolgozásakor és megvitatásakor születik, 
hanem akkor, amikor a nemzetközi szabvány létrejön. A KGST-szabványok nemzeti 
szabvánnyá történő adaptálása (mégpedig tételes adaptálása) a KGST-országok megálla
podása értelmében k ö t e l e z ő ;  a nemzeti szabvány csupán kiegészülhet olyan szabá
lyokkal, amelyek nem állnak ellentmondásban a nemzetközi szabvánnyal. Az ISO7 
szabványok, illetve az ISO-szabványokban növekvő mértékben adaptált nemzetközi 
szabályzatok (pl. ISBD-k) átvétele „törvényesen” nem kötelező. A bibliográfiai adatcsere 
fent említett követelményéből adódik azonban, hogy akkor számíthatunk szabványosan 
közölt adatokra, ha mind saját adatközlésünkben, mind „fogadókészségünkben” a nemzet
közi szabványokhoz alkalmazkodunk. Ez pedig nemcsak azokat a könyvtárakat és tájé
koztatási intézményeket illeti, amelyek konkrétan végrehajtják a nemzetközi információ- 
cserét, hanem mindazokat, akik ezeknek az adatoknak használói lesznek, akár „csak” úgy, 
hogy tájékozódnak belőlük, akár — és főleg — úgy, hogy ezeket az adatokat saját (nyilván 
azonos szabvány szerint készítendő) katalógusaikba és bibliográfiáikba építik be.

Az a tény, hogy „saját” nemzeti szabványaink jelentős mértékben nemzetközi 
szinten születnek meg, nyilván nem jelenti azt, hogy eleve fejet hajtunk az előtt, ami 
— sajnos néha nélkülünk, máskor csak formális vagy korlátozott részvételünkkel — nem
zetközileg „megszületik”. A megváltozott körülmények megváltozott hozzáállást tételez
nek fel. Az utóbbi években éppen ezért számottevően fokozódott a Magyar Szabványügyi 
Hivatal, a magyar könyvtárak és tájékoztatási intézmények aktivitása a nemzetközi 
könyvtári és tájékoztatási szabványosításban. Amit tettünk, az számottevő, de nem elegen
dő. Mind az ügyrendi (procedurális), mind a tartalmi kérdésekben f o k o z o t t a n  
k e l l  h a l l a t n i  s z a v u n k a t  és — legalább az elvi alapok tekintetében — a nem
zetközi szintű magyar állásfoglalásnak széles körű hazai egyeztetésen kell alapulnia. Nem 
egyes mondatok, illetve részletszabályok egyeztetéséről van szó: ezt nyugodtan rábízhatjuk 
az eljáró szakértőkre; eddig sem vallottak szégyent. A fokozott részvétel természetesen 
pénzt, energiát és — főként — magas szintű nyelvismeretet, szakismeretet stb. igényel. 
Könyvtárügyünknek minél nagyobb mértékben kell biztosítania ezeket a feltételeket.

Ha már az egyeztetésnél tartunk: az itt szóban forgó cikkben elsősorban a nemzet
közi szabványosítás, de bizonyos mértékig a hazai szabványosítás kapcsán is olyan vádak 
hangzanak el, mint „az eljárás abszolutizmusa” , a „végrehajtásért felelősök meg nem 
kérdezése” stb. Nem a cikk keretében szeretném az ügyrendi kérdéseket megvitatni. 
Az ezekkel kapcsolatos észrevételekre megfelelő fórumon választ adtam (és adtak mások
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is). Itt csak annyit kell elmondanom, hogy a szabványosításban az egyeztetés eddig sem 
jelentette és a jövőben sem jelentheti az összes egyedi különvéleményekhez való igazodást. 
Minden lényeges szakértő és több lényeges intézmény véleményét meg kell hallgatni. 
Minden lehetséges módon elő kell segíteni (a kérdés jellegétől is függően), hogy minél 
többen mondhassák el véleményüket a készítendő, készülő, vagy elkészült, de még nem 
jóváhagyott szabványról. Ez azonban ne jelentse azt a jövőben sem (annál is inkább, mert 
akkor sem nemzetközi szabványokra nem tudunk hatni, sem hazai szabványokat nem 
tudunk készíteni), hogy a szabványosítás népszavazássá válik. Az objektív helyzetből és 
az érdekeltek többségének véleményéből adódó alapelveknek kell a döntő szót 
kimondaniuk.

A „hozzáférési pontok”

Bevezetőben azt Ígértem, hogy nem foglalkozom C s ű г y István cikkének azzal 
a részével, amely a katalógushasználók igényeivel (pontosabban: a besorolási adatok iránti 
igényeivel) foglalkozik. Ezt az ígéretemet be is tartom, egyetlen kivétellel: néhány szót 
szeretnék szólni egyik vagy másik besorolási adatelem (rendszótípus) fetisizálásáról.

Egy-egy dokumentumfajta tekintetében is, a könyvtárak gyűjteményeinek egészében 
is rendkívül eltérő és nagymértékben változó lehet azoknak az ismérveknek a köre, amely 
szerint az olvasók (vagy hadd beszéljünk itt olvasók és könyvtárosok helyett általában 
használókról) az irodalomhoz hozzá akarnak jutni.

Helyes-e — és különösen tudományos erőfeszítéseket igényel-e — olyan vizsgálatok 
lebonyolítása, amelyek arra irányulnak, hogy meghatározzák: vajon a használók a „leg
gyakrabban” vagy „általában” , vagy (nyilván a többszöri pillanatfelvétel módszerének 
analógiájára) „most” milyen besorolási elem alapján kívánják megtalálni a nekik szükséges 
irodalmat?

Azt hiszem, hogy az ilyen vizsgálatok — bár az alábbiak értelm&en főként az a fon
tos, hogy melyek a l e h e t s é g e s  hozzáférési pontok, és ez ilyen vizsgálatok nélkül is 
ismeretes — hasznosak lehetnek! Jelentőségük azonban elsősorban akkor lehet, ha az 
ö s s z e s  hozzáférési pontot és azok leggyakrabban előforduló kombinációit tárják fel. 
Ezzel hozzásegíthetnek ahhoz, hogy a szabványok, illetve a könyvtárak meghatározzák: 
manuálisan vagy számítógéppel, milyen hozzáférési pontok és ezek milyen kombinációi 
szerint kell lehetővé tenniük a keresést.

Nem sokra megyünk azonban olyan vizsgálati eredményekkel, amelyek egy bizonyos 
besorolási elem primátusát akarják vagy vélik bebizonyítani. Az a tény, hogy egy adott 
hozzáférési pont szerint történetesen csak az olvasók vagy a könyvtárosok 5 %-a keres, 
egyáltalán nem indokolja, hogy ezt a hozzáférési pontot a jövőben figyelmen kívül hagyjuk. 
Még akkor sem indokolná, ha az ilyen jellegű felméréseket nem torzítaná szükségképpen, 
hogy mindenki aszerint keres, ami szerint tud, és hogy mi szerint tud, az nagyon is függ 
a jelenlegi katalógusoktól. Nem kell bővebben részletezni például, hogy — bár számos leíró 
katalógus állapota is elég sanyarú — a különféle tematikus (szak-) katalógusok könyvtá
raink átlagában még sokkal gyengébbek. Nem kell bizonyítani, hogy bizonyos lényeges
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hozzáférési pontok (nem könyvtáraink hibájából, hanem a fokozatos fejlődésből adódóan) 
ma még teljesen hiányoznak besorolási elemeink közül (pl. ISBN és egyéb azonosító 
számok). Talán azt sem kell bizonyítani, hogy katalógusaink jelentős része (éppen 
a ,/őlap-melléklap dogma” ,8 a jelenlegi szabvány/ок/ hiányosságai és következetlenségei, 
a gyakorlat lustaságai stb. miatt) „megtorpan” a rendszónál (besorolási adatnál),és a „má
sodadatot” vagy éppenséggel „harmadadatot” besorolási szempontból már nem is veszi 
figyelembe. Ez még azokat a keresési pont-kombinációkat is „megöli”, amelyeket a cédula- 
katalógus (és minden jegyzék) mellérendelési szempontból tökéletlen szerkezete egyéb
ként „életben hagyna” .

Ismételten hangsúlyozom: nem egyfajta hozzáférési pontnak (például az egyéni 
szerzőnek, vagy más szerzőségi funkcióval rendelkező személynek) a többi hozzáférési 
ponthoz (például különböző szerzőségi és egyéb funkciójú testületek megnevezéséhez) 
való viszonya, primátusa vagy alárendeltsége a probléma, hanem az, hogy milyen adatele
mek felöl kell és mely adatelemek felöl célszerű hozzáférhetővé tenni a dokumentumot, 
továbbá,hogy a keresési adatelemek (hozzáférési pontok) milyen (alárendeltségen, illetve 
mellérendeltségen alapuló) kombinációs lehetőségeire van szükség. Ez már ismereteink 
mai szintjén is nyilvánvaló, és különösen egyértelművé válik a számítógépek katalogizálá
si-bibliográfiai célokra való használata révén.

A számítógép valóban csak s z o l g a ,  vagy legalábbis az kell, hogy legyen. Legalább 
annyira szolga, mint amennyire szolga a katalogizálási szabvány, a katalógus, sőt maga 
a könyvtár. Ennek a szolgának azonban van egynéhány lényeges érdeme, sőt — ami nem 
első eset a történelemben — ez a szolga számottevően „átírja” a gazda, a katalógusok 
történelmét:

— a számítógép rákényszeríti a könyvtárakat arra, hogy — pl. a hozzáférési pontok 
tekintetében — az áltudományos elméletekről áttérjenek a gyakorlati rendszer- 
szervezés egzakt szabályaira;

— lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző hozzáférési pontok (ismérvek) 
szabad kombinációi szerinti keresést.

A szolga egyre növekvő mértékben áll „urai és parancsolói” rendelkezésére. Ezeknek 
a parancsnokoknak nem szabad elfelejteniük, hogy egész szakmai létük, gyakorlatuk, 
vagy — ha úgy tetszik — „tudományuk” egyetlen jogosítványa a könyvtárhasználók, az 
információhasználók szolgálata. Ennek érdekében olyan szabályokat kell teremteniük, 
amelyek — az új technika szolgálatának felhasználásával — lehetővé teszik, hogy az iroda
lom használója valóban megtalálja azt, amit keres.
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melyik az elsődleges. Ezzel kapcsolatban mindenekelőtt rögzítendő, hogy minden kötelező 
besorolási elem, illetve az ezek bármelyikéhez besorolt tétel egyformán elsődleges jelentőségű, 
sőt ezekkel azonos jelentőségűek azok a tételek (lapok), amelyek a fakultatív, de a könyvtár 
által alkalmazandónak vélt egyéb besorolási elemnel találhatók. Ilyen értelemben minden lap 
(vagyis a tétel minden megjelenése) főlap. A főlap fogalma tehát tulajdonképpen idejétmúlt; ha 
mégis fennmarad, ennek az az oka, hogy számos esetben nem „fejelik át” a különböző besorolá
si elemeknél megjelenő tételeket, bibliográfiákban pedig általános, hogy a tételnek egyetlen 
adatsorrendje van, és ez a sorrend egy (vagy több, egymásnak alárendelt) meghatározott 
besorolási elemmel kezdődik, a többiekre pedig csak a mutatók utalnak. Hogy milyen rangsor 
szerint kell az ilyen értelemben vett ,fő lap” besorolási elemét meghatározni, az szabványosít
ható, de a szabvány e részének meggyőződésem szerint nincs számottevő jelentősége.

KMK-KIADVÁNYOKRÓL számolt be a közelmúltban az NDK két szakfolyóirata. 
A Bibliothekar (1978/3.) A munkások könyvtári ellátásának feladatai c. szöveggyűjte
ményt és — a Fővárosi Pedagógiai Intézettel közösen kiadott -  Órák a könyvtárban c. 
gyűjteményt ismerteti, — a Zentralblatt für Bibliothekswesen (1978/10.) pedig az NTMIR 
keretében orosz, angol és magyar nyelven megjelenő „Információ a könyvtári és informá
ciós munka eszközeiről és berendezéseiről” c. szolgáltatást.
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