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Abból az érdeklődésből, melyet a közművelődési könyvtárak kotta- 
gyüjteményei keltettek az 1952» évi találkozón, azt várhatta volna az 
ember, hogy hamarosan aj gyűjtemények fe lá llítására  kerül sor« Látszó
lag senkinek sem volt kifogása az ellen, hogy a közművelődési könyvtár 
zenekultúrális feladatot is válla ljon  és ezért szorgalmazni kezdték a 
legfontosabb elő fe ltéte lek  megteremtését, annak érdekében, hogy mielőbb 
hozzá lehessen látr.i ehhez a feladathoz«

Ehhez döntő eegitséget nyújthatna a már hosszú idő óta készülő 
mlntakatalógus. Ez a katalógus valóban döntő segítséget jelentene a 
könyvtáraknak a zeneanyag kiválasztásában... De nem ez az egyetlen 
e lő fe lté te le  annak, hogy az e téren megnyilvánuló kezdeményezés Si
kerről kecsegtessen*

Nem elegendő csak annyit tudnunk, hogy milyen zenemüvek legyenek 
mes a gyűjteményben* Azt is  lényeges megtudnunk, hogy miképpen ke ll 
kezelnünk a kottaanyagot. Egy kottagyüjtemény fe lá llítá sa  ezért egész 
sereg - főleg technikai jellegű  - problémát vet fe l«  Kottát katalogi
zálni egészen más valami, mint könyvet katalogizálni. Különös f ig y e l
met igényel az anyag kötése és fe lá llítá sa , az osztályozási rendszer 
részletkérdései pedig külön v ita  tárgya-, képezhetik. Eelmerül a könyv
táros képzettségének és a gyűjtemény folyamatos kezelésének kérdése is , 
amelyhez minden könyvtárosnak értenie ke ll ugyan, de szintén Bzttkséges- 
eé tesz némi Útmutatást. A technikai problémákat sem szabad alábecsül
nünk. Ezek azok a  kérdések, amely.k a megindítás nehézségeit je len tik , 
legyőzésük tehát e lő fe lté te le  annak, hogy a mintakatalógus eredményt 
érhessen e l,  ha megjelenik. Jelenleg még sok kérdésben te ljes  bizony
talanság uralkodik} az alább következő kísérletet a technikai nehéz
ségek tisztázására éppen ezért inkább a problémák megoldására irányu
ló próbálkozásnak kell tekintenünk*

Katalogizálás

A zenemüvek szabványos katalogizálása k e ll, hogy e lfog la lja  az 
első helyet a mintaketalóguore vonatkozó ki^á&ságcéduláü, Mindazon
á lta l ehelyütt nem szándékozunk k ísérletet tenni arra, hogy f e lá l l í t 
sunk egy sereg standard-szabályt. Ezакnoк több olyan könyvtár együttse 
munkájából ke ll zr.osazületiuiük, amelyeknek már van tapasztalatuk ezen a 
téren. Az utóbbi néhány év alatt örvendetes haladás volt tapasztalható 
a közművelődési könyvtárak cé lja it szolgáló zonemtt-katalogizálás kér-
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désében, de mag nem tisztázták г összes kérdéseket és & részle
tek még sem kapták meg véglege' formájukat« Ezzel szemben nem lehe
tetlen nagy körvonalakban némi fogalmat adni arró l, milyen is  less 
hát ez a katalogizálás*

Pár éve még a kottákat ugyanúgy katalogizálták, mint a könyve
ket* Időközben azonban belátták, hogy a címlap alapján történő kata
logizálás a zenemüveknél teljesen illuzórikusnak bizonyul, bármily«: 
következetes legyen la* A zenei közlés eszköze nemzetközi, a mti ó i
mé ezzel szemben annyi nyelven és annyi formában szerepel, hogy oly
kor osak az opus-szám marad meg szilárd támpontnak, néha még annál 
is  kevesebb. A olmlap lemásolása ezek szerint a tiszta  véletlen áb
rázolásával lehetne egyenlő* Ezzel együttJár, hogy egy zeneszerző 
összes müveinek céduláit végiglapozhatjuk anélkül, hogy bármi bizto
sítékunk is lenne a keresett mü megtalálására* Mert vajon annyira 
kézenfekvő-e példának, okáért az, hogy Saint-Saëns Concerto en sol 
mineur-je azonos a ü. zongora- és zenekari hangversennyel /op* 22, 
g-moll/?

Semmiféle ok nem szól amellett, hogy a zenemüvek kikölosönzől- 
nek útjába nyelvi akadályokat gördítsünk, A kotta a zene iránti ér-, 
deklődőkhöz mint előadókhoz fordul és Így nyilvánvalóan aok olyan 
emberhez is ,  aki aem ért idegen nyelven* Ezért annyi feloldáat kell 
létrehoznunk anyanyelvűnkön, amennyit osak lehet és közölnünk ke ll 
a mü óimét la minden olyan esetben, amikor annak van hazai fordítása. 
Hogy ez mit je len t, azt az alábbi példák mutatják, ahol betűrendbe 
szedtem t iz  olyan Mozart-clinet, amely megvan a zenemüvek régi koppen
hágai katalógusában* /А.példa/ А Б.példában ugyanazok a müvek néme
tül vannak úgy, ahogy azt a olmlap után történő katalogizálás akarja 
előírn i* A B*példában nyugodtan előfordulhattak volna a német elmek 
között angolok és franciák is*

A»példa

1. Dalok.
2* Figaro házassága.
3* Koncért hegedűre é9 zenekarra A-durban.
4. Koncert kürtre éa zenekarra Esz-durban.
5* Koncert zongorára és zenekarra Esz-durban*
6» Koncertek zongorára éa zenekarra.
7* Kvartettek 2 hegedűre, brácsára és gordonkára.
8. Szonáták zongorára* Gyűjteményes kiadás.
9* Szökteté3 a tzerájból*

lo . Varázsfuvola*

B.oélda

6. Berühmte Klavier-Konzert».
,Ç. Koncert Ез-Dur.
9. Entführung aue dem S e r a i l .
?.» Hochzeit des Figaro.
4. Horn -Konzert Ea-Dur.
3. Konzert A-Dur für Vfo'ine und Orchar-iter, 
1. Lieder.
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ö. Sämtliche Sonaten, 
lo. Zauberfitste*
7. Zehn berühmte Quartetten*

A kottegyttjtemény kiépítésével egyidejűleg 1949-ben a zenemü- 
▼ek katalogizálásának uj formáját kezdeményeztük. Ez lényegében azt 
célozta, hogyha müvekéi az a latt a cim alatt Tegyék f e l ,  amelyen ná
lunk ismeretesek, pl* Mozart: Szöktetéa a ezerájbél, vagy Bach: János 
pasaié. Azoknál a müveknél, amelyek óiméi nem fordításban ismertesek, 
az eredeti elmet használjuk, például Mozart: Eine kleine Nachtmusik« 
Szabványos műfaj megjelölést használunk mindenütt, ahol ez lehetséges, 
p l.: előjáték, keringő stb. Az olyan megjelölésektől, mint berühmte, 
beliebte, ausgevählte, sämtliche stb* eltekintünk* A szimfóniánál, kon
certnél, szonátánál a szokásos dán formát használjuk* A kamarazenét 
úgy katalogizáljuk, hogy e zenekari összeállítás nagyságát a következő
képpen adjuk meg: tr ió , kvartett, kvlnte t ;  ezt követi a hangszerek 
felsorolása, esetleg a bangazerosoportok összevonása /vonósokra, fúvó
sokra/, a mii zenekari összeállításának közlésével a katalóguscédula 
egy Jegyzetében* Ahol a darabok száma elsősek szerepel a címben, a be- 
türendl beosztásnál eltekintünk a számnévtől*

A hangnemet és az opus-számot mindenütt megadjuk, ahol osak le 
hetséges. Ha a mü meg van számozva, a szamot közvetlenül a hangiam 
e lő tt közöljük. A mü nevét az opus-szám után tüntetjük fe l ,  például 
Beethoven: Szimfónia, N0,5 » ,  c-moll, op.67. ,  Soreszlmfónla. A kataló
guscéduláról mindig ki kell tűnnie, hogy a zenedarabot mely hangszer
re vagy hangszerekre Írták* Az olyan megjegyzéseket, mint tanulmányi 
partitúra, zgagoravezérkönyv, átdolgozás és hasonlók, jegyzet alakjá
ban tüntetjük fe l*  Hogy mesaylt k e ll felvenni a olmlelráeba a kiadók, 
szövegírók, 11brettisták, stb* közül, az még nincs tisztázva* Az an
tológiákat a cim a latt katalogizáljuk* Esnek - mint tudjuk - gyakran 
igen markáns je llsge  vsa, viszont a szerkesztő többaylre ismeretlen 
marad* Általában sok ketalôguecédulât i:e ll ira i és uem kifizetődő do
log takarékoskodni a tartalom ismertetősekkel sem.

Véleményem szerint f e l  lehet á llítan i olyan általános szabályo
kat, hogy a ezemélyea mérlegelés a minimumra legyen esökkeathető, ha 
mlndea olyas esetre, ahol kétség támadhat, elegendő utaláaról gondos
kodunk, s s nem használatos alakokról ia utalót készltüak* Mint min
den más katalogizálásnál, természetesen i t t  is  számolnunk k e ll egy 
kis hibaszázalékkal, de ezt léayegeaen csökkenthetjük, ha arra á l l í t 
juk be magunkat, hogy a szakkatalógust használjuk a gyüjteméay fő 
kulcsaként. Ezt a katalógust bőven el kell látnunk osztólapokkal és 
részletes fogalemjegyzéket k e ll kidolgoznunk hozzá* Egyetlen szakcso
portot alkotnak pl. e kottalekolák és a zene olyas különleges fa jtá i,  
mint a jazz. Szémoe zesegyüjtemécy tartalmaz olyan dolgokat, amelye
ket az ember ezlveees kiugratna. Ezt úgy érhetjük e l, hogy két cédulát 
rakunk be róla a szakkatalógusba.

A katalogizálásnak ezt a formáját alkalmazzuk most a koppenhágai 
▼ároei könyvtárakban ée ezt vezettük be az uj zenemű-katalógusunkba* 
Véleményem szerint egy olyan méretű átkataiogizálás, mint aminőt 
Koppenhágában hajtottak végre, a tapasztalatoknak olyan dU3 tárházát



blztos»1 * ‘'tt~ , hogy ezt a katalogizálást kcő ifikáZhat juk air^^e. 
könyvtárakban való használatra, ahol zeaemü-gyüjteaáanyel dolgoznak, 
vagy ily e t fe l  akarnak á llítan i.

К öt a:

▲ kotta olyas, tárgy, amely valamivel nagyobb kopásnak va* k i
téve, mint a köayv. Ugyanaz a kölcsönző osak r itká i olvassa e l áfá
séi többször ugyanazt a könyvet, a zene művön viszont az olvasó nor
mális körülmények között sokszor dolgozza át magát* Ezt flgyelembe- 
véve, meglepő, hogy a kottáknak milyet hosszú élettartamuk lehet« Az 
erősebb igénybevétel ellenére is lényegesen alacsonyabb megsemmieü- 
lés l határral ke ll számolnunk, mint a könyveknél. Köteteknél a kopás 
nem különöset, jelentős, mert lejátszásuk alatt a kották kottatártól 
állasak* Általában ne számítsunk átkötésre, hasam a kottákat már ere
detileg olyan kötésael lássuk e l ,  hogy egész élettartamuk alatt b írja  
a strapát. A kottu különféle használatnak lehet kitéve, ezért a kötéa 
fa jtá já t eaetről-eaetre külön k e ll megállapítani. Célszerű arra is 
gondolni, hogy a zenemüvek kevésbé hass .ált része évek hosszú során 
át állhat a könyvtárban anélkül, hogy elavulna, az irántuk megnyilvá
nuló érdeklődés pedig - bármily esekély legyen is , - tartós jellegű . 
Tiezavirág-óletÜ zenemüvek megvétele szóba sem jöhet.

A kamarazene bekötése külön kezelést igényel. Az egyes szólamo
kat egymástól függetlenül is használni kell tudni, viszont együttesen 
szokás őket köloaönözni. Az a kamarazeaemU, amelynél hiányzik egy 
szólam, torzó. Ezért nem udvarirskodhatuak azzal a kölcsönzővel, aki
nek osupáa egy szólamra van szüksége éa sehogysem akarja megérteni, 
hogy ennek ellenére azokat a szólamokat la e l ke ll v lva ie , amelyekre 
alsós szüksége.

Ba ugyanannak a zeneszerzőnek egyazon hangezerre ir t  különböző 
müveivel van dolgunk -  például Mozart vonósnégyeseivel - ,  a szokásos 
eljárás bizonyára az, hogy az összes 1. hegedűk szólamát egy kötetbe 
kötjük, az összes 2. hegedűkét egy másikba, atb., még akkor is , ha a 
müvek kompozlclónkint külöi-kttlön szólamokkal állnak readslkezéettuic- 
re. Így minden szólamot tartós kötésesl láthatunk e l, de azt az 
előnyt nem ellensúlyozza az a hátrány, hogy sgy-egy olvasó egyszerre 
fog la lja  le  az összes müveket. Ilyen esetben ezért előnyösebb, ha 
több mappába osztjuk be őket: minden mappa több mü szólamait ta rta l
mazza, összefűzve*osak egy-egy mü egy-egy szólama van. Ая elaő mód
szerrel négy kötetet kapuik, - minden hanesrerhez egyet - az utóbbi 
esetben viszont egy klsebb-nogyobb számú mappasort, úgyhogy sgyazsr- 
re több kölosönző dolgozhat az anyaggal.

Ha a kiadó már eredetileg külön-külöa kötetben egyesítette min
den egyes hangszer szólamát, akkor - természetesen - nem kell külön- 
váleaztanunk őket. Ilyenkor vagy táskás mappába helyezzük őket, vagy 
pedig egyenkint bekötjük. Az utóbbi megoldás akkor előnyösebb, h& 
okunk van fe lté te lezn i, hogy; & müveket erősen fogják használni, és 
maga a kötet oly?г vastag, hogy e lfér  rajta a gerluc-oim /hegöáüózo- 
náták vagy triók bécsi klasszikusoktól/. Ebben az esetbena könyvkár
tyát és & címkét o?.yan megjegyzéssel k e ll ellátnunk, amely feltünteti 
hogy melyek a műhöz tartozó összes szólamok és hogy azokat osak egy
szerre lehet kikölcsönözni. Általában azonban Igazodjunk ahhoz az elv
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hez, hogy a kamarazenének az a ;cötésmód fe le l  meg legjobban, amely 
b iztos ítja , hogy az összes szólamok egyetlen kötetben legyenek 
együtt* Vannak esetek, mikor előnyösebb, ha a zongorán kamarazene- 
müveket másképpen kezeljük* A zongoraszólamot bekötjük, a többi szó
lamot pedig tokban helyezzük el*

Minden kamarazeneműnél ügyelnünk kell arra, hogy a címkéről k i
tűnjék, milyen szólamokból á l l  a mü. Talán felesleges is megemlíteni, 
hogy ahol számos szólam tartozik valamely műhöz, ott minden egyes 
szólamon világosan fe l  k e ll tüntetni a zeneszerzőt, a mü elmét ás a 
szólam megjelölését* A mappatipoa - véleményem, szerint ez a legmegfe
lelőbb - egyszerűen egy laza kötet, benne egy, a ez ólamoknak megfele
lő nagyságú tasakkal. A laza szólamokat mindig borítással ke ll megerő
sítenünk*

Nehézséget okoz a vékony kották kötése is* Nem jó gondolat f ió 
kos szekrényben tartani őket, mert Így c <ak feledésbe mennek* Alkal
mazhatunk csomagoló papirboritást vászongerlnocel, do ez esztétikai
lag nem vonzó* Előhyöa a kemény fűzés, mert lehetővé te s z i, hogy a 
kották laposan feküdjenek, ha felütjük őket a kottatartón» Az azon
ban persze hátrányt je len t, hogy a elmet a boritófedél első oldaláh 
k e ll feltüntetnünk.

A legáltalánosabb az okáé bizonyára az, ha mi’idea kottát külön 
kötünk be, amikor Is az zárt egységet képez ás jellemző elme van* 
Véleményem ezerint azonban ezt a gyakorlatot kifogásolni lehet* Sze
rencsés esetben több müvet is  egybeköthetünk,feltéve, hogy ugyanat
tó l a zeneszerzőtől valók és azonos hangszerre, vagy hangszerekre 
Íródtak. Ka példának okáért oagy tömegű zoagoramüvet veszünk, amely 
jellemző elmekkel rendelkezik - például Schumann müveit - ,  úgy több 
kötetre bonthatjuk őket, zongoradaraboknak nevezzük e l és jegyzetben 
részletezzük az egyes kötetek tartalmát. Sz a megoldás nagyban elő
mozdítja a polcok áttekinthetőségét, mert férőhelyet takarít meg éa 
lehetővé teazi, hogy a gerlnore nyomassuk rá a elmet« Ezéntívül meg
takarítást érünk e l a kötésnél is  és csökken a katalóguscédulák szá
ma, még akkor Is , ha elemző címleírást alkalmazunk*•• '

Több műnek közös kötetben való egyesítése természetesen nem sza
bad, hogy a teljesebb kiadások pótlékává váljék. A könyvtár nagyságát 
szem előtt tartva kell megfontolnunk, vájjon nem kellene-e inkább egy 
gyűjteményes kiadást, vagy egy jő válogatást megvennünk.

Az összegyűjtött vagy válogatott müvek olcsóbban szerezhetők be, 
mint az ugyanannyi tételből á lló  egyes kiadások, amelyeknek ez a hi
bájuk, hogy mindig leaz bennük olyan hézag, amelyet csak ezekkel a 
kiadásokkal lehet pótolni. Célszerű, ha a gyűjteményes ás válogatott 
müveken kívül különkiadásaink vanaak a fokozott keresetnek örvendő 
szerzeményekből, egyébként azonban -  a legnagyobb könyvtárakat kivé
ve - nem igen kívánatos megduplázni az Így meglévő müveket.

A gyűjteményes kiadások, melyeket a fent említett okokból nem 
akarunk mellőzni, szintén az elé a probléma elé állítattuk bennünket, 
hogy bajosan lehet megtalálni a beléjük fog la lt müveket a szerző ne
ve a la tt. Ezért annyira fontos, hogy a szakkatalógus legyen a gyűjte
mény főkulcoává! I t t  csak előnyt je len t, ha a zongoraaüvek csoportjá
ban Sohumman egy.tucat helyett mindössze néhány cédulával szarepel.



Ha több müvet kötünk egybef gondoskodnunk ke ll róla, hogy a 
kötet tartalmat egybehangoljak, úgyhogy azonos nehézségű darabokból 
á llő  természetes egységet alkosson. Hogy egy-egy kötetben hány egy
séget fogunk össze, az a ttó l függ, vajon előreláthatólag mekkora ke
resletre számíthat a kötet} bizonyos mértékig szempont az Is , hogy a 
kötetnek elég vastagnak k e ll lennie ahhoz, hogy a gerincére ráférjen 
a dm* A túlzott terjedelmet Is kerülnünk k e ll, mert fontos, hogy а 
kotta jó l feküdjék a kottatart ón és eléggé kézhez álljon . Tannak ese
tek, amikor az i t t  javasolt eljárás alkalmatlannak bizonyul, de ezt 
meg tudja majd állapítani minden könyvtáros, akinek csak egy szikra- 
nyi érzéke la van a zenéhez.

Talán akadnak, akik ellenzik a fent említett kötési módot akkor, 
mikor a elmek jellemzőek, de aligha térhetünk e l tő le akkor, mikor 
határozatlan cimü zenemüvekről van. azó, például ugyanannak a szerző
nek egy sereg különálló daláról. Azok a könyvtárak, amelyek csak most 
szándékoznak fe lá llíta n i kottagyüjteményükot, feltehetően örvendeni 
fognak a köttetés ésszerűsítésének. Ezek. a könyvtárak a mintakataló- 
gueból megállapíthatják, hány mü beszerzésével k e ll számolniuk és le 
hetőségük nyílik arra, hogy egyszerre vásárolják meg azt, amit célsze
rű egybekötni* Mint ismeretee, a kcttaplac megint jó ellátottságnak 
örvend. Ennek a racionális szerzeményezésnek; nézetem szerint különös 
fontossága lehet a kisvárosi, kisebb központi és középnagyságú könyv
tárakban. A kották átlagára jóval alacsonyabb, mint a könyveké, de a 
köttetés a sok vékony kötet miatt viszonylag költséges, a kamarazene- 
müvek köttetése pedig, amelyek egyébként csak kevéssé keresettek, még 
drágább.

Egyes külföldi könyvtárosok a kottákat különböző színű kötéssel 
látják e l, amelyek összhangban állanak a tartalommal. Ezzel esetleg 
e l lehet kerülni a téves fe lá l l itá s t ,  amely a könyvtárosnak elkerül
hetetlenül a legnagyobb bánata. Azok a könyvtárak, ahol kötéaminta- 
köcyvek találhatók, mesélhetnének róla, micsoda felfordulást tud ez 
okozni. Kisebb könyvtárakban még csak alkalmazható az ilyen köttetési 
fogás, de a nagykönyvtárakban túlságosan stereotip hatást tennének az 
azonos szinü kottagerlnoek tömör tömbjei.

Hogy ml á lljon  a zenemű gerincén, az megint némi problémát okoz
hat a. könyvtárosnak. Átlagos méretű gerincen nem férnek e l az oly szo
kásos hosszú elmek. Ezek a hossza oimek akkor állsak e lő , ha a cim 
közli egyszersmind a darab zenekari összeállítását is . Ezt k ife js z ! a 
szakjelzet is . Helyette tehát megelégedhetünk egy rövid ített címmel 
- például kvartettek esetében - ha a te ljes  óim nem fé r  e l a gerincen. 
A röv id ített cím minden bizonnyal többet ér a gerincen, mint a te ljes  
cim a kötet tábláján, ahol senki sem lá tja . Ez a gyakorlat csak akkor 
ajánlható, ha a könyvtár jó állványmutatóról gondoskodik, mert külön
ben túlsók lehetőséget ad arra, hogy összecseréljék a müveket* Jő 
állványmutató nélkül áthatolhatatlan őserdő minden kottatár*

E 1 r e n d e z é s

Lényeges mozzanat a kottagyüjteméay világos és könnyen áttekint
hető elrendezése. Különösen a vékony' kották jelentenek problémát ebből 
a szempontból. Mivel ezek vannak többségben és ritkán lehet valamit is
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gerincükre rányoiaatni, komoly Igényeket tímasztárt a fe lá llítá s  
örülményeit i l le tő le g , mindene le lő tt pedig jó állványhelyet. De ez 
ég asm olé^. Valamilyen formában gondoskodni kell megfelelő irányitő 
áblázásról , mert különben a gyűjtemény csakhamar zűrzavarossá válik* 
z a körülmény, hogy a zenei szakrendszer erősen tagolt, mégjob ban 
ozzájárul az áttekinthetetlenség és a fe lá l l itá s i tévedések fokoző- 
ásához, ha be nem vezetik a jő állványÚtmutatást.

A kották azonban nemcsak vékonyak, hanem magasak is , és ha nagy 
ömegben állanak egy polcon, súlyosak és könnyen felborulnak. Ezért 
ülönleges követelményeket támasztanak az állványzattal szembon is , 
ontos, hogy az állvány szilárd legyen és közfalakkal legyen ellátva, 
int a német és angol könyvtárakban. McColvln szerint az eszményi 
ottaállvány legyen 45 cm hosszú, két 22,5-cm-es, ille tv e  három 15 em- 
s rekesszel. Német felfogás ezerint a kcttaállványok ezabványmerete a 
övetkező: magasság 1$0..200 cm., hosszúság 150 om. , szélesség 55 cm., 
olctávolság 55 cm. A szélesség legyen tek in tettel a haránt-alakra 
'50-35 om./, amely az orgonamüvekaél és a négykezes zongorakiadványok- 
á l játszik szerepet. A német könyvtárak előszeretettel alkalmazzák az 
oélállváayok&t. Ahol faállványaik vannak, ott a fenyőfát részesítik 
lőaybea.

A rekeszfal é lé t, amelynek fe ltétlenü l egészen az állvány elülső 
lé ig  k e ll kifutnia, nem lehet felhasználni az állváay-utmutatáahoz, 
ért a rekeszek közötti távolság a kották szakrendszeréhez viszonyát- 
a egészes önkényéé.hacsak a rekeszeket nem tesszük mozgathatóvá sz
í t a i ,  hogy sínen csúsztatjuk s rögzltőszerkezettel látjuk e l őket. 
ileményem szerint a helyes megoldás a kßnyvtämasz. Ha ezefcaiek:;val&. 
an hasznát akarjuh lá tn i, úgy igen nagy számban kell alkalmáznünk.- 
két. Akönyvtámasz viszont a rekesz berendezésével párosulva, grány* 
elánul':ok helyet fog la l e l. A keskeny állványok, mint amilyenekről, 
t t  eső van, maguk is hozzájárulnak az áttekinthetetlenség fokozásé- 
oz, Így hát felesleges azt még további merőleges lerendezésekkel. fő*.- 
ózni. Inkább arra törekedjünk tehát, hogy a raktári feliratok számá- 
a sint alkalmazzunk az állványzat szélén.

l a *  »  e e

A célszerű fe lá llítá s  kérdése nemcsak a nagykönyvtárakat érdekli, 
a i egy olyen elgondolás, hogy minden valamekkora könyvtárban f e lá l l t 
ának egy 500-600 kötetes törzsállományt, de még az ilyen terjedelmű 
yüjteményeknél ia égető a kérdés. Nehezebb ugyanis egy különleges 
yüjteményben tájékozódni, mint a közönséges könyvállományban. A gon- 
os raktári feliratok alkalmazása, a különböző csoportok körültekintő 
egkülönböztetése elengedhetetlenül szükséges.

O s z t á l y o z á s

A kották osztályozását egészében ütnnak kell vennünk, ami: tudnl- 
l l ik  " fa it  accompli^-nek. Dániában először akkor alakult k i, amikor 
ég csak a koppenhágai községi könyvtár rendelkezett jelentős kotta-

A szerző i t t  nyilván az állványokra függesztett Jelzőtáblákra gon
dolj lásd még a bekezdés vegét. /А ford./



14

gyűjteményei* A koppenhágai zt ^mütár ezárt döntő módon rányomta 
bélyegét e kottaosztályozásra„ r_m i azt je len ti, h a g y  az e nagykönyv- 
tár kaptafája azerizt készült. £ körül az első olyaz kísérlet körül, 
bogy Dewey kotta-osztályozását dáa triszozyokra. alkalmazzák, zagy tü
zet csizáltak ás Deweyt angol részről le hevesen támadták, d ilettaz- 
tizmussal és túlzott readszerezéasel vádolva az ő kotta-osztályozását*

A szilár?, kiindulópont mizdazoiáltal mégiscsak Dewey volt és k i
alakításával Dániába* Jena Aaisbo városi könyvtáros és J* P. laraez 
professzor foglalkozott, akit természetessz sezkl sem vádolhat 
dilettaitIzmussal. A túlzott rezdszerezés azozbaz kétségtalez tézy és 
alighPif.sm ezzek tudható be, hogy összes részleteihez mlzdeddig csak 
Koppenhága követte*

A kotta-osztályozás Így kizárólag Koppezhága müve; olyas úttörő 
muzka, amely bizozyára ugyancsak fáradságos lehetett* Az Idők folya
máé egy sereg poztbaz módosították és a readszer most plyaa formát ö l
tött^ amely elég közel váz a véglegeshez, vannak azozbaz még bezze 
részletek, amelyek e lls z  aézetem szériát fe l  kell lópaUak, hogy egy 
későbbi kiadásba! ezek Is módosításra ksrüljezek* Hogy eddig sezkl 
sem emelte fe l  szavát azzak érdekébe!, amit i t t  támogatzl akarok, az 
sajaálatos, de egyszerüez abból ered, hogy ml magunk csak most jutot- 
tuzk odáig, hogy hozzászólhassunk a zezemügyüjtemézyek kérdéseihez, 
a többiek viszőzt a munkát egyáltalába! meg sem kezdték, hazem kiváz- 
oslaz várják a mlztakatalógus megjelezését*

A zezemügyüjtemézyek kérdése első lzbez 1952-bez került megvita
tásra, ezért ezt kell a célkitűzés evezek tekintenünk* Koráztsem fe l-  
tüző tehát, ha a zezemügyüjtemézyek kérdése irázt megzyilvázuló e 
megújult érdeklődés addig még zem hagyott zyomot az osztályozásba!*
1953 tavaszáz már késő vols ahhoz, hogy módosítási javaslatokat le 
hesse! bezyujtazl, de azért zem kell lemozdazuzk a kérdés lra z t l ér
deklődésről* Az a figyelem, amely a zszeműtárak fe lá llítá sa  kérdésé
hez az összes valamirevaló nagykönyvtáraink részéről jelentkezett, 
egészes természetese! arra a törskvéars fog vezetni, hogy blzozyos 
egységességet teremtsezek ebbez a muzkábaz* Ez a törekvés egyelőre a 
mlztakatalógus tervét eredményezte, de sor fog ksrülzl az osztályozás 
kérdésére le* Aki zap miat zap dolgozik eszel a rendszerrel, az óhatat- 
lazul kialakít.magába! blzozyos elgozdolásokat róla és ezért - tekintet 
nélkül az időpontra, - kívánatosnak fogja tartani, hogy előadhassa őket.

A zongorakották csoportja az,acalyet véleményem szerint kü
lönösen kritikus szemmel k e ll megvizsgálnunk. Ez az a pont Is , ahol a 
könyvtárak hosszú soránál találunk eltérést a hivatalos osztályozás
tól* Az alábbiakban ezért in extenso közlöm a zongora és orgona-cso
portokat:

7Ö*5 Zongora* Orgona. Harmonium.
*5ol Zongora* Iskolák ás gyakorlatok.
»51 Régebbi és.újabb zongoramuzsika gyűjteményei.
*5Z Zongora I /1ÖJQ előtt/.
.53 . Zongora I I ,  /1030 után/.
.54 Zongora..Átdolgozások.
*55 Zoigora. Négykezes darabok.
.56 Zongoramüvek két vagy több zongorára*
•37 Orgona és harmonium. Iskolák és gyakorlatok*
•5b Orgona és harmonium. Eredeti szerzemények**4 A 4 «  A .   ̂ .  * •



Természetesen igen lényege", hogy éppen a zongoráésoportok - a 
zenemügyüjtömények súlypontja - könnyen áttekinthetők és érthetők le 
gyenek, jelenleg azonban nem azok. I t t  valóban túlzott szisztémátlzá- 
lással van dolgunk.

Már a zongoramuzsika gyűjteményei elnevezésű tünemény puszta 
láttára Is minden bizonnyal meggyőződhetünk ennek az állításnak a 
helyességéről.

1. Régebbi és újabb zongoramuzsika gyűjteményei /78. 51/
2. 1030 e lő tt i zongoramuzsika gyűjteményei* /78*52/
3. I 830 utáni zongoramuzsika gyűjteményei /78 0 3/
4. Zongoramüvek gyűjteményei. Átdolgozások /78.5*/«

Ezek a csoportosítások úgy jÖnnek lé tre , hogy egyéészt az ere
deti kompozíciókat két részre osztották, másrészt pedig úgy, hogy 
e lv i különbséget tettek az eredeti kompozíciók és átdolgozások kö
zött. Az eredeti kompozíciók felosztása ►̂yazersmind szükségessé 
tette a régebbi és újabb zongoramuzsika gyűjteményei elnevezésű cso
portot. - Idáig semmi sem ütközik az osztályrabontás logikájával, - 
de vajon a kölcsönző, akinek egy zongoramuzsika-gyűjteményre van 
szüksége, tisztában lesz-e azzal, hogy ez a négy lehetőség létezik 
ée vajon nem hökkenti-e meg, ha a polcokon az alábbi sorrendet lá tja :

L iszt, Franz
New illanó book /Uj zongorakönyv. A ford./
Nielsen, Carl

Ha a könyvtár nem használ Olin-szémokat*. akkor tlzedesezámot 
kell hozzátennie, ha e l  akarja kerülni, hogy a zongora I .  és zongo
ra I I .  csoportokban a gyűjtemények össze ne keveredjenek az egyes 
zeneszerzők müveivel. Ebben az enetben meg kell alkotni a 78.521 és 
78.531 csoportokat.

Felmerül azonban a kérdés, vajon l:ell-e két csoportra osztani 
az eredeti kompozíciókat ás kell-e ezenkívül különbséget tenni közöt
tük és az átdolgozások között? Ezért bizonnyal érdekelni f ОДJa az ö l- 
vaaót, ha megtudja, hogy A&rsbo azért bontotta fe l  az eredeti kompo
zíciókat, mert úgy vé lte , hogy egy csoport áttekinthetetlen lesz. Az 
élkerülte a figyelmét, hogy a zongéráru irt müvek homogén csoportot képezne! 
csakúgy, mint a szépirodalom. Dewey ennek ellenére a zongoramuzsikát 
előjátékokra, szonátákra stb. osztotta, mintha Csak arra lehetne szá
mítani, hogy azt & kölcsönzőt, aki Bach előjátékait keresi, ki tudjuk 
elégíten i Chopin vagy Debussy előjátékaival.

Semmiféle indok sincs érre, hogy miért osszuk fe l a zenét 1Ö30 
e lő ttire  és 1830 utánira. Ugyanilyen alapon különbséget tehetnénk a 
barokk "es a bécsi klasszicizmus, továbbá a romantika és az ujroman- 
tiké között, de nem le az volt a szándék, hogy különbséget tegyenek 
a zenei stílusok között. A szóbanforgó felosztás tehát valószínűleg 
ugyanolyan önkényes, mint a szépirodalom felosztása lenne lö70.vagy 
az 1914.évi választóvonallal.

Charles R. o ils  amerikai könyvtáros megoldása arra az esetre, ha 
azonos Jelzet ecetében meg akarjuk különböztetni a csoportos é le t
rajzokat az egyéniektől. /А ford./
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Manapság egyetlen könyvtár sen lenne kapható arra, hogy meghúzzon 
egy olyan választóvonalat, mint, aminő nálunk található a zongora I.* ón 
zongora I I .  köztttt, még a kopper ágai vároal könyvtáraié eem, hamjra 
lehetne kezdeniük, - ez pedig kétségtelenül döató érv .-Úgy hiszem, be
láttuk», hogy ezt a megkülönböztetést törülnünk kell,' hiszen a szakembe
rek.,! в teljesen értetlënUl állnak e lőtte . Tudoááeott «zerin t a kOppehhá- 
gaU^vároál könyv tárakon kívül egyetlen olyan könyvtár slasa, aiis'ly eát a 
felosztást használná. De hát gondolhatunk, amit akarunk, a pillanatban 
valamennyiünk számára természetesen a tizeden osztályozás 4. kiadása a 
hivatalos rendszer*

Véleményem szerint semmi értelme különbséget tenni átdolgozás 
és eredeti kompozloló között* Nem igen akad olyan ember, aki vala
mely átdolgozást-az-átdolgozás kedvéért kölcsönözne k i, a könyvtárak
nak mag semmi okuk rá, hogy magaebaemelt figyelmeztető u jja l az egyi
ket, mint kevésbé választékos anyagot, elkülönítsék a másiktól* Aki 
MOZART: Sine kleine Naohtmusik-jának zongora kiadását akarja kikölcsö
nözni,.bizonyosam nem á l l  e l a szándékától, ha azt lá t ja , hogy átdol
gozásról van szó* A szakértő természetesen mindig tudja, ml az átdol
gozás én mi nem, számára ezért alsós szükség választólapokra} ha pedig 
valaki más esik abba a kísértésbe, hogy hazavigyen magával egy zeneda
rabot anélkül, bogy észrevenné, miszerint az eredetileg nem zongorára 
Íródott, ez a körülmény remélhetőleg nem fogja kedvát szegni*

Az eredeti kompozlelók és átdolgozások öaezeolvaaztáaa célszerű
nek fog bizonyulni* A gyűjteményeket gyorsabban ée eredményesebben He
bet majd használni, a kölcsönző és a könyvtáros pedig megmenekül egy 
csomó töprengéstől* Nem minden könyvtáros lehet egyformán járatos a 
zene utveaztőlben, és bizton, hogy a kölcsönzők sem mind azok* A ka
talóguscédulái - természeteses - mindig fe l  k e ll tüatetaüak ez átdol
gozást, Nyomtatott katalógusban pedig - ha oélazerttmek tartjuk, - az 
átdolgozásokat tipográfia ilag is  megkülönböztethetjük* Az angol könyv
tárakban ugyan sehol sem találuak ilyen megkülönböztetést az eredeti 
mü és átdolgozás között*

A gyűjtemény áttekinthetőségét fokozhatjuk egy olyan alcsoport
ta l, ahol az egyse zeneszerzőket gyűjtjük öaaze, mint ahogy a szép- 
irodalomban is  eíőbb Jönnek az egyea szerzők éa oaak utánuk ez antho- 
lóglák* A kérdés tehát oaak az, hogy melyik csoportban szerepeltessük 
az Egyse,zeneezerzők-et? Két csoport Jöhet számításba: a 7Ö.52 Óa a 
70*53. A dolgok Jelenlegi, álláea mellett az a kívánatos, hogy a Zon
gora* Sgyea zeneszerzők a 7Ö.53 a latt maradjon, mert ez az e lő fe lté 
te le  annak, hogy Koppenhága la elfogadja* A zongoramüvek túlnyomó ré
sze jelenleg la i t t  van fe lá llítv a  már a hivatalos osztályozás alapján, 
A Zongora, Gyűjtemények-et tehát a 70*531 alá helyezhetjük. Hasonló e l
helyezést ke ll kapnia a Hegedű. üyttJtemények-aek is e 70.453I  a la tt, 
valamint az Orgona éa harmóniun. Gyűjtérnények-nak a 70*501 alatt* A 
Zongora* EgyeaTzeaaazerzők csoport magában kell* hogy fogla lja  mind az 
eredeti szerzemények.gyűjteményeit, mind pedig a több szerzőt felöldő 
átdolgozásokat, vagyis az úgynevezett albumokat, A gyüjtenéayek négy 
csoportja helyett Így egyet kapuik /70*531/* Hogy.az Egyes zeneszerzők 
csoportjának bevezetésével lényeges egyszerűsítést is elérünk, azt b i
zonyítják az alábbi példák, amelyeknél zárójelben feltüntettük a régi 
Jelzetet e amelyek most mind a 78.53 szakcsoportban gyűlnek össze:
Bach: Wohltemperiertes Klavier /70, 5?./, Meadelesoün: Lieder ohne Worte 
/78.53/ és Debussy: Egy faun délutánja /70. 54/. Ez az. egyszerűsítés
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összhangba* va* az angliai gyakorlattal is , ahol a zenemüvek osz
tályozása egyébként még meglehetőse* kidolgozatlan.

Aligha szükséges hangsúlyoznunk, milyen előnyös lenne t ha a 
zenemüveket minden könyvtárunkban egyformán állítanák fe l.  Milyen 
Jő is lenne, ha & mintakatslógusban olyan jelzetek szerepelnének, 
amelyeket mindannyian használnánk! Az minden bizonnyal kereskedelmi 
katalógusként is kitünően beválás, a az is köztetszést aratna, ha a 
benne szereplő müvekről nyomtatott katalóguscédulákat lehetne kapni. 
Mintakatalógus, címleírási szabvány éa nyomtatott katalóguscédulák: 
ezek azok az eszközök, amelyek átsegítenék az esetleges bainditásl. 
nehézségeken azokat a könyvtárakat, ahol nincs zenei anyagismerettel 
rendelkező könyvtáros.

A k ö n y v t á r o s  k i k é p z é s e

A könyvtáros zenei felkészültségének kérdéséi ne tekintsük tu l- 
aehéznek. I t t  nincs szükség olyan átfogó útmutatásra, mint a könyvek 
esetében. Hallottuk vajon valaha, is , hogy egy kölcsönző csak úgy á l
talánosságban egy Jó zenemüvet vagy szonátát kért volna? Persze, hogy 
nem! A zenemű tartalmának megbeszélésére som. igen kerül sor: ahhoz a 
zene túlságosan elvont műfaj. A kölcsönző azt aem várja e l,  hogy & 
könyvtáros méltassa az egyes zenemüveket.

A legtöbb kölcsönző tudja, mit akar, legfeljebb abba* lehet ne
hézsége, miképpen jusson hozzá. Lényegében tehát főként a kotta-anyag 
közvetítéséről lesz szó. Ebben nincs semmi katasztrofális dolog. Ha 
jó l körülnézünk, sok olyan terület akad, ahol inkább vagyunk közvetí
tők, mint vezetők. Ez vonatkozik például a műszaki irodalomra is , s 
azt mégsem nélkülözheti egyetlen könyvtár sem. Természetesen nem sza
bad lekicsinyelnünk kompetenciánk kérdését. A könyvtárosnak jó l  kell 
ismernie az idők folyamán lé tre jö tt zenei alkotásokat, de annak aem 
lenne sok értelme, ha széleskörű zene-elméleti szaktudást követelnénk 
tő le . Mindenekelőtt és főképpen alaposan ismernie ke ll könyvtárát éa 
biztos érzékkel ke ll tudnia megítélnie, mire lehet szüksége a zeaemü- 
gyüjteményébea.

Sajnálatos lenne, h» a hozzáértés kérdése bénitólag hatna az uj 
gyűjtemények fe lá llítására . A szükséges kotta-enyag közvetítése min
den nagyobb könyvtárban megoldható és azt jelentősen megkönnyítené, 
ha lenne egy mintakatalógus, némi cimleirási szabvány, « többi tech
nikai problémát pedig ésszerűen lehetne rendezni. Minden könyvtáros, 
akinek van zenei érzéke, tisztázni fogja tudni a feladatokat és le 
gyen akár f é r f i ,  akár nő, remélhetőleg indítékot érez majd arra, hogy 
mielőbb elindítson valamit o tt, ahol ezen a téren még semmi sem tör
tént volna. Azokban a könyvtárakban, ahol jó l kezelik a zenemügyüjte- 
méayt, fe l  fogják kelteni iránta a leendő könyvtárosok érdeklődését s 
Így laseaakl&t számolhatunk azzal, hogy az országot e l fogják lepni 
a "zenekönyv tárosok*•

Ha az érdeklődés eléggé élénknek bizonyul, az ilyen könyvtáro
sok számára tanfolyamokat is lehet majd rendezni. Ezt megkísérelték 
* koppenhágai könyvtárosok köréten és az eredmények, mint mondják, 
kedvezőek voltak. Az ilyen tanfolyamokon sikeresen működhetnek közry



a közművelődési könyvtárosok kLíéa klvüleső tanerők, hiszen arra 
Is törekednünk ke ll, hogy a könyvtárak e kezdeményezése lránt ér
deklődést keltsenek a zenei szakemberek között.

A közművelődési könyvtárak zenekulturális feladatai iránt egy
re fokozódó érdáklődés nyilvánul meg és remélhetőleg a jelen cikk 
Is hozzájárul majd ennek az irányzatnak a megszilárdításához.

»  Blbllotekaren, 1956. l.s z . l-13.1ap.

Dublszewskl, A.}

A KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZAKSZERVEZETI KÖNYVTÁRAK. EGYÜTT
MŰKÖDÉSÉNEK. KÉRDÉSEIRŐL

A múlt évben a közművelődési és szakszervezeti könyvtárosok ré
szére szervezett szemináriumok folyamán - főleg egyes nagyobb közpon 
tokban - bizonyos ’'fé lreértés '1 vo lt észlelhető, melynek következmény 
ként felhagytak a közős oktatással. Mi lehetett az oka annak, hogy a 
Művelődési és Művészeti Minisztérium és a Szakszervezeti Tanács Köz
pontja á lta l elfogadott módszer a könyvtárosok továbbképzésére nem 
vá lt be?

A szakszervezeti könyvtárosokkal fo lytatott beszélgetések alap
ján megállapítást nyert, hogy ennek károm oka vo lt:

1/ hogy nem vették tekintetbe a foglalkozás programjábaa az á l- 
általános szakképzettségi fokot}

2/ a szakszervezeti könyvtárakban végzett speciális munkával 
kapcsolatos problematika elhagyása}

3/ a könyvtárosok bizonyos elkülönülése az állami hálózat kere
tében. -

/Ad.1./ Igaz, hogy nehéz érdekes programot összeállítani oly 
emberek részére, akiknek általános képzettsége és szakképzettsége 
különböző színvonalon á ll .  Ami az egyiknek érdekes ás uj, a másik
nak unalmas, mert már Ismert, a harmadiknak pedig - például kezdő 
könyvtárosiak - kimondottan nehéz téma lehet.

Igaz,az is , hogy a szakszervezeti könyvtárosoknak sem általános 
képzettsége, sem szakképzettsége nem nagyon magas. I t t  megboszulta 
magát a különböző szakszervezeti intézmények téves nézete az előlép
tetést i l le tő le g , ami azonban ma már mind ritkábban fordul elő. Ta
lán aen kell ezt a Jelenséget közelebbről megvilágítanom, főleg mi
vel a káderra vonatkozó ilyen nézet nemesek a szakszervezeti intéz-


