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VARGA Ildikó

Nem tudom, helyes-e, hogy az ISBD kapcsán az utóbbi hónapokban a Könyvtári 
Figyelőben lefolyt vitát viharnak  nevezem, s nem lett volna-e helyesebb zá p o rn a k  hívnom. 
A vihar ugyanis több kárt tesz, mint amennyi hasznot hajt, míg e vita, úgy vélem, felka
varta ugyan a port, de fel is frissítette a levegőt. Hogy mégis a „vihar” mellett maradtam, 
annak egyedüli oka, hogy címben jól hangzik.

A gondolatok, amelyekkel a részvevők ( István, D o m a n o v szk y  Ákos, F ü g ed i 
Péterné és Vajda  Erik) harcoltak, nem egyszer keserű emlékeket idéztek fel bennem. 
A régi, de jelenleg még érvényben levő címleírási szabványnak és alkalmazásának hibáival 
több éven át napról napra találkoztam a Könyvek Központi Katalógusa munkatársaként. 
Ez a „sötét” múlt tette-e, vagy az ú j csábító ragyogása, nem tudom, de ma feltétlen híve 
vagyok az ISBD-nek, olyannyira, hogy az új szabvány megtanulását gyerekjátéknak tar
tom ahhoz az erőfeszítéshez képest, amelyet ki kell fejtenem, hogy mégis tárgyilagos 
maradjak.

Miért vagyok az új szabvány feltétlen híve? Mert mióta megtanultam (megtanul
tam!), azóta nem tudok eligazodni a régin. Az új szabvány ugyanis logikusabb, kevésbé 
támaszkodik a leíró tudására, figyelmére; kevesebb szakmai tudást követel meg a katalógus 
használójától is, mivel egyértelműen rögzített helye és jól meghatározott értelme van 
minden adatcsoportnak és adatelemnek; kiterjeszthető más dokumentumtípusok leírására 
is, nemzetközi alapra épül és gépi feldolgozásra is alkalmas.

Az új szabvány logikus voltát szinte alig "onták kétségbe; inkább az így készült 
katalógus gyakorlati használhatósága ellen merült fel kifogás. Hangsúlyozom: nem a bib
liográfiai leírást magát kifogásolták, hanem a besorolási adatok rangsorát. (A „bibliográ
fiai leírás” kifejezést az új szabvány értelmezése szerint használom.) Mivel pedig rossz 
katalógusban még a legtökéletesebb cédulát sem lehet megtalálni, hadd térjek ki e kifo
gásra kissé részletesebben.

Az új szabvány szerint a leírás első adateleme a cím (főcím ), s akkor is az, ha 
a címlapon más közlés — pl. a szerző neve — megelőzi. Kétségtelen, hogy ez ellentétes az 
eddigi gyakorlattal, ám nem azért, hogy a szerző szerepét háttérbe szorítsa, hanem azért,
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hogy a szerző(k) és közreműködő(k) nevét egy adattömbbe gyűjtse (szerzőségi közlés). 
Ne felejtsük el, hogy a könyvtárakban mind gyakrabban fogunk diafilm-, film-, nangfelvé- 
tel-leírásokkal találkozni, amelyeken a rendező, az író, az előadóművész stb. nevének 
elsődlegessége nem annyira nyilvánvaló, mint könyveknél a szerzőé, de épp az egyszerű
sítés érdekében azonos felépítésű cédulákon fogják őket nyilvántartani, sőt, remélhetőleg, 
egyetlen, ún. integrált katalógusba sorolni.

Ennyit a szerző elsőbbségéről. Ami az így elkészített cédulák katalógusba való behe
lyezését illeti, hadd világítsam meg a „főlap — melléklap dogmájának” jelentőségét egy 
példával.

Egy katalogizáló könyvtáros, aki hisz e dogmában, a főlap besorolási adatául 
a szerző nevét választja, a szerző nevét úja fel a címfejbe. A szerzői rendszónál gyűlik 
tehát össze a katalógusban a szerző valamennyi műve, valamennyi kiadásban (akár egysé
gesített címen is), valamennyi fordításban stb.

Mit tesz az a könyvtáros, aki nem hisz e dogmában? A most készülő alkalmazási 
szabvány által kötelezőnek előírt besorolási adatokat úja — ha kell, egységesítve — a cím
fejbe, s mivel biztosak lehetünk benne, hogy ezek közt a szerző neve is szerepelni fog, 
a szerzői rendszónál gyűlik össze a katalógusban a szerző valamennyi műve, valamennyi 
kiadásban, valamennyi fordításban. Röviden: a két katalógus e szempontból nem fog 
eltérni egymástól. Ez nyilvánvaló is: ha a főlapot olyan lapnak fogjuk fel, amelyik kötele
ző rendszót hordoz, a melléklapot pedig olyannak, amelyik szabadon választottat vagy 
nem kötelezőt, akkor ez a kétféle lap az üj szabvány szerint is megmarad, továbbra is lesz 
kötelező rendszós cédula és nem kötelező rendszós. A „fő- és melléklap” elnevezést nem 
használjuk, mert arra utal, hogy az egyik fontosabb, mint a másik, pedig előfordulhat, 
hogy egy könyvtárban csak a kötelező rendszavakat használják, s ekkor minden lap főlap 
lesz, vagy pedig a nem kötelező rendszavak kapnak a kötelezővel azonos visszahívási sze
repet. Nem hibás tehát e megkülönböztetés, csak felesleges. (Ha a felesleges fogalmak 
kiküszöbölését valamely filozofikus műveltségű könyvtáros a Mach-féle pozitivista gon- 
dolkodásökonomiai elv alkalmazásának és német befolyásnak tartaná, annak azzal vála
szolnék, hogy ha ketten ugyanazt teszik, nem biztos, hogy ugyanazért is.) Ez a kérdés 
egyik fele : miként épül a katalógus.

A másik fele, vagyis hogy miként lehet használni az új szabvány szerinti cédulákból 
álló katalógust: jobban-e, mint a régit, vagy rosszabbul, valóban megválaszolhatatlan. 
Egyrészt, mert még nincs ilyen katalógusunk, másrészt, mert amilyen most van, annak 
használatát sem vizsgálták, legalábbis egyesek ezt állítják.

Olvasási szokások vizsgálatában nem vagyok szakember, ezért szívesen olvasnék 
a Könyvtári Figyelőben arról, hogyan .áll ez a kérdés nálunk és a nagyvilágban. Örömmel 
olvasnám el azt a cikket is, amelyben Csűry István, Domanovszky Ákos biztatására, 
ismertetné kérdőívét, a válaszok kiértékelését; még jobban örülnék, ha ehhez sokan hozzá
szólnának, vagy vitatkoznának (de ez tényleg zápor legyen, ne vihar!) mindazok, akik 
a kérdőíves vagy egyéb felmérő módszerek szakemberei, akár arról írva, mekkorának kell 
lennie egy felmérésnek ahhoz, hogy reprezentatív legyen, akár, hogy milyen matematikai 
és lélektani módszerekkel küszöbölhető ki, vagy csökkenthető a sugalmazásból, félreértés
ből eredő niba, s végül, hogy az így elkészült felmérésből milyen következtetést vonha
tunk le a jövőre nézve.
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Igen, a jövőre nézve, s nem a jelenre, „...a szabványhullám már nemcsak elvégezte 
művét, de levonulóban van” — írta az egyik vitázó fél, a címleírási szabályzatok nyugati 
divatjának tulajdonított új szabványokról. Az, hogy az ISBD-n sok az angolszász vonás 
(bár csak egyet neveztek meg a vitázó felek), és kevés a magyar, egyáltalán nem meglepő, 
így van ez a tudomány sok területén, a könnyűzenéről nem is beszélve. Ámde miért 
„sputnik” a szputnyik angolul? Mert orosz nyelvterületen született. A tanulság: aki 
hamarabb hozza létre a jo b b a t, annak előnye van azzal szemben, aki a jo b b a t szeret
né — de nem csinálja.

Hogyan juthatunk oda, hogy több magyar (legyünk szerényebbek: több szocialista 
vagy több nemzetközibb) vonás kerüljön az ISBD-t követő rendszerbe?(Hiszen a fejlődés 
gyorsulása miatt erre talán már 25 évet sem kell várni.) Először is teljesen fel kell zárkóz
nunk az élvonalhoz, mégha bármily meggondolásból fenntartásaink is vannak a jelenlegi 
élvonallal szemben. Mindent tudnunk kell, ami ma modern, s csak ezután törekedhetünk 
arra, hogy va lam iben  va lam ivel tö b b e t tudjunk, s e lő b b , mint a többiek. Ha a már emlege
tett felmérések például megbízható adatokat szolgáltatnak az új szabályzatok alapján 
készített katalógus használhatóságáról vagy használhatatlanságáról, akkor ez magyar ada
léka lehet a mi offenzívánknak. Ennek azonban az a feltétele, hogy mielőbb bevezessük és 
használjuk az új szabványokat, mégpedig lehetőleg kevés változtatással, hogy a mi tapasz
talataink nemzetközi tanulsággal is szolgálhassanak.

A nemzetközi porondon való fellépésünket azonban elő kell készíteni. Először 
egymást közt, majd a szocialista országok közt kell megvitatnunk javaslatainkat, mégpedig 
demokratikusan. Elismerem, hogy a bizottságosdi csak annyira demokratikus, amennyire 
a vita részvevői állították, akik valamennyien tagjai voltak az új szabványokat megvitató 
egyik vagy másik bizottságnak, tanácsnak. A vita maga azonban épp arról tanúskodik, 
mennyi minden maradt bennük kimondatlanul. Használjuk akkor a könyvtárosi nyilvá
nosságnak azt a fórumát, amelyen a vita folyt: folyóiratainkat. A szerkesztőségek eddig 
sem zárkóztak el ez elől, hiszen a Párizsi Konferenciával, az UBC-vel, az ISBD-vel stb. 
kapcsolatos valamennyi külföldi és hazai lépésről a kezdet kezdetétől tájékoztattak 
bennünket, olyannyira, hogy visszatekintve csodálkozom, miért a hazai bevezetés küszö
bén pattant ki ez a vita, ahelyett, hogy öt vagy akár tíz éve kezdődött volna. De a korabeli 
jegyzőkönyvek és belső tájékoztató anyagok tanúsága szerint az ilyen vagy olyan témában 
felkért szakértők egy része „elfoglaltságára való tekintettel” nem mondott véleményt, ha 
igen, csak szóban, vagy éppen távoltartotta magát az ülésektől. Késő bánat...

Nem foglalkoztam részleteiben az új szabvány azon előnyével, hogy nemzetközi 
alapú, hogy egyéb dokumentumtípusokra is kiterjeszthető, sőt azzal sem, hogy gépi fel
dolgozásra alkalmas anyagot állít elő. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az ISBD 
és a hozzá kapcsolódó, most kidolgozás alatt álló alkalmazási és besorolási szabvány 
a h a g yo m á n yo s  könyvtárosi teendőket tekintve is megkönnyíti a munkát, jobb eredményt 
ad, mint a régi. Hogy ehhez a könyvtárosnak néhány központozási jelet és szabályt meg 
kell tanulnia, csak annak jelent ellenérvet, aki úgy véli, hogy a magyar könyvtáros társada
lom szellemi színvonala ehhez túl alacsony. Mivel azonban az utóbbi időben a Könyvtár- 
tudományi és Módszertani Központ megkezdte az új szabvány oktatását, nyugodtan 
állíthatom, hogy a meglevő gárda alkalmas a tanulásra és a szabvány helyes használatára.
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