
M ills ,.J.:

LÉPCSŐZETES MUTATÓZÁS ÉS Д SZAKKATALÓGUS

A könyvtári osztályozásnak as a célja, bogy a könyvtári állo
mányt a rokontárgyak rendszeres;: együvé csoportosításával mennél ered
ményesebben se*г»ezz* meg. A szisztematikus reidsser sem magától érte
tődó rendszer, «sért szükség van betűrendbe tárgymutatóra is /amiвек 
a rendszere viszont nyilvánvaló/. A mutató első feladata tehát, hogy 
oly kulcsot szolgáltasson, amelyвек a segítségével blzoayos tárgy 

.szakszámát könnyen meg lehesse* találni.
De тав a nutet ónak egy másik igen foetos fuakciója is. A mutató

ból sok oly viszonylat kitHalk az egyes tárgyak kózótt, amit a szak- 
read вет mutat. Köztudomású, hegy az állványokon elhelyezett кбвутек 
vagy a katalógusbaa elhelyezeti cédulák szakreadje egyszerű, llaeárls 
readet jelest, ezért az összefüggéseknek csak egy irányát tudja kimu- 
tatal. Ha pl. a Textilfélék festését a Textil-félék technológiájába 
soroljuk be, ezzel azt az egyéb textilfeldolgozóéi műveletekkel hoz
tuk kapcsolatba, vagyis s tisztítással, a fonással stb. Egyéb anyagos
nak /pl. bőrnek/ a festésével fennálló kapcsolatát Bem mutatjuk ki* 
Nézzük viszont a tárgymutató következő bejegyzéseit:

Festés: Bőrfélék : Technológia 
Festés: Textllaemüek : Technológia

A hiányzó viszonyítást a mutató adja. Továbbmenőleg, a Dewey- 
féle rendszerben Németország gazdaságtörténete 330*943, politikai 
története 320.943, társadalomtörténete 943, alkotmánytörténete 342*43. 
Ezeket az osztályozás nem vonatkoztatja egymásra, az osztályozás a né
met gazdaságtörténetet csak az angol gazdaságtörténethez /330*942/, а 
francia gazdaságtörténethez /330.944/ stb.,Németország politikai tör
ténetét Anglia politikai történetéhez /320.942/, Franciaország politi
kai történetéhez /320.944/ stb. viszonyítja* Az osztályozás tehát szét
szórja a különböző német történelmi ágazatokat, a mutató viszont össze
gyűjti szókét* Amit Savage -  más összefüggésben -  "azótszórt Fokonfo- 
gaImáknak** nevez, azt a mutató összegyűjti:

Németország : Gazdaságtörténet 330.943 
Németország : Politikai történet 320.943 
Németország : Társadalomtörténet 943

Bliss a maga rendszerében egybegyűjti a történelem különféle ága
zatait, mint Brovn is* A német gazdaságtörténet tehát itt MGE, a né
met társadalomtörténet UGH stb. Itt a szisztematikus rendszer feltün
teti azokat a viszonylatokat, amik a Devey-féle rendszerben a mutató
ra maradnak. A Blias rendszerhez készített mutatónak viszont azokat a
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tonatkozásokat kall feltárnia, a/uelyek Dewey-aél a szakrandbe Tannak 
besorolta.

Gazdaságtörténet : Anglia MŰK
Gazdaságtörténet : Franciaország МНЕ
Gazdaságtörténet : Németország MGE

Igaz, hogy a matató a tiszoaylatokat nem azakreadszerbea, hanem 
betűrendben adja elénk. így azután a Festés : Gyapot és a Tele azoro- 
san kapcsolatos Festés : Textilfélék közé pl. a Tele keTéabé kapcsola
tos Festés: Papír ékelődik. Kétségtelen azonban, hogy /а/ az itt felso
rolt tiszoayiá ion nem oly nagyszámunk, hogy azokat nehéz lenne áttekin
teni, /Ь/ a legfontosabb тiszonylatokát rendszeresen az osztályozás tün
teti fe l s az érdekelt könyTtár szempontjából általában másodrendűnk 
azok a Tlszoaylatok, amelyeknek kimutatása a mutató feladata.

összefoglalta: Kétségtelen, hogy a mutatót az osztályozási rendszer 
elidegeníthetetlen részének kell tekinteni, mert a teljes osztályozás 
felö leli mind a ezekre adi táblázatot, mind az azt kiegészítő betűrendes 
mutatót. A* utóbbit a katalógus szolgáltatja, ezért ezt a kettősséget 
Raagaaathaa "az osztályozás és s katalogizálás szimbiózisának aetesl".

♦ ♦ + +

A kettősség fennállását állandóan azem előtt kell tartanunk, ami
kor a szakkatalógushoz mutatót ak&runk készíteni, mert ezzel igen sok 
munkát takaríthatunk meg. Vegyük pl. a Dewey-file rendszerből az angol 
drámát: Ö22. Ezt az osztályozó rendszert az angol irodalom más megjele
nési formáltál hozza .kapcsolatba /021 költészet, Ö23 regény atb./. Az 
osztályozás az angol drámát nem Tiazonyltja más /012 amerikai, 032 né
met/ atb. drámához. A mutató feladat?, hogy a szakrendazerből ki nem 
Tllágló összefüggéseket feltűntesse, ezért a mutatóban a kötetkező uta
lásnak la kell lennie: Dráma : Angol irodalom, ami mellett kötetkezik: 
Dráma ! Német irodalom stb. Ezáltal a szétszórt Tiazony1stok együt4 ke- 
rülnek. Nines szükség azonban a kötetkező mutatózfisra: Angol dráma. Né- 
£gt_drgma atb., mert az angol irodalomnak angol drámára, angol költé- 
szetre, angol regényre stb. taló felbontását a azakbesoroláanál már el
végeztük. Az "angol” szó alá a mu*?tőba csak az kerül: Angol irodalom 
d20. Nliőa szükség a kifejezések megfordítására asm, mint amilyent Iro
dalom. angol illetőleg Irodalom, német, mitel az Irodalmat már a szak- 
besorolásnál felbontottuk a különböző nyeltekre. Az "Irodalom” szó 
alatt csupáa csak azt kell bejegyeznünk: Irodalom ÖOO.

Az Algol drámára tonatkozó anyaghoz tehát a mutató a kötetkező 
módokon irányítja a keresőt:

Dráma : Angol irodalom Ö22
Angól'irodalom Ö20
Irodalom »00

Azt az sllentetést lehetne tenni, hogy a köayttárnak esetleg nlnoe 
könyte az angol irodalomról általában /020/ s sem szabad a mutató hasz
nálóját félretszatni, tagyie oda Irányítani, ahol semmi nincs. Ez a 
felfogás tétas, mart igenis, tan valami. Mart az angol dráma /ami indí
tékul szolgált a mutatóba taló bejegyzéshez/ az általáaoaabb tárgykör
nek egy része /esetleg éppen az a része, amit keresnek/ s ez a szakba-
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p.

sorolásba! 020-ként következik. Ha a mutató használóit az általánosabb 
osztály felé Irányítjuk, ezzel az említett osztály közvetlen alcsoport
jait /s az egyéb rokoatárgyakat/ illetően is megmutattuk a helyse utat.

Azt Is figyelembe kell vermünk, hogy az olvasók gyakras /taléa 
rendszerint/ az általáaosabb csoportnál kezdik el ez Irodalom keresé
sét. Ez Is Indokolja azt, hogy az általánosabb oaztályfogalmakat ne 
hagyjuk ki.

Nem lebecsülendő az Így elérhető gazdaságosság. A megfordított 
alakok /pl. Irodalom, angol/ kihagyása magában le jelentős megtakarí
tást eredményes. Sok témában azonban kettőnél több kifejezés foglalta
tik benn a Igen körülményes tolna, ha ezeket minden oly lehető formában 
permutálaáak, amely alatt azokat az olvasó kereshetné /amit, hogy követ
kezetesek legyünk, meg kellene tenni/. Pl. az Angol U ral költészet c. 
három szavas témát 1 x í  x 3-snor lehetne Indexelni a következőképp: 
Angol U ra l költészet, Angol költésset-lira, Lirai költészet-angol, 
Líra-angol költészet, Költészet, angol-lírai, Költészet, lira-aagol.
Négy kifejezésből álló elmet 1 x 2 x 3 x 4-szer /4-es sorozatban/ le
het permutálni stb.

Egy másik tényleges gazdaságossági eredmény a katalogizáló idejé
nek megtakarítása, amit úgy érhetünk el, ha a"valóezlaü" permutációk 
kiválasztásának a véletlen módszerét többé-kevéabé mechanikai eljárás
sal helyettesítjük. Ebben az eljárásban teljes mértékben hasznosítjuk 
-  mint a mutat őzéé lényeges elemét -  az osztályozási eljárásban már 
adódó gondos témaolemzést.

Az osztályozás mutat órásának említett módszere lépcsőzetes eljá
rásként Ismeretes /а lépcsősét ez egymásután egymásnak alárendelt ki
fejezések sorozata, pl. irodalom, - angol -  költészet -  U ral/, ami
kor is a lépcsősét minden fokát automatikusan felvesszük a mutatóba...
Az eljárást Rangacathannak köszönhetjük, aki huss évvel ezelőtt alkal
mazta ezt az eljárást. /Ebből látszik, mily hosszú időre ven szükség 
ahhoz, hogy a jobb eljárások megvalósuljanak még az olyan kifejezetten 
dokumentált foglalkozási ágban Is, mint a könyvtárosi. Az eljárás csak 
azóta került előtérbe, hogy a British National Bibliography 1950 óta 
Igen eredményesen használja,/ D?vey viszonyító Indexe már mutatta az 
elérhető gazdaságosságot, mert ez osztály számát vastagabb szedéssel 
adja, ha az osztályozásban további aloeztásrn kerül a sor. Sok azon
ban benne a következetlenség. A Fectéezet és a Festmények alatt pl. a 
750 osztályból több alosztály Ismétlődik: Technika alatt van felvéve 
a legtöbb 620-as alosztály.

Rangenathaa "Classified catalogue code** c. müvében /1951* 3. ki
ad., 174.lap./ azt az álláspontot foglalja»el, hogy a lépesőzetea e l
járás könnyűszerrel c?ak a logikai jelzetalkotáenál alkalmazható, ott, 
ahol a használt rendszer osztályainak a számai "kifejező jellegűek", 
vagyis feltüntetik az alárendeltség fokait. Bizonyos mértékig ez igán*
Ha újabb jelzetet alkotunk,mindannyiszor a fogalom tovább bontását vé
gezzük /pl. 621 Géptan, 621.3 Elektroteohnlka, 621.3ö Híradástechnika, 
621.3ö4 Rádió etb./, a lépcsőzetesség a Jelzetből világosan leolvaeha- 
tó/a Deway rendszerben általában Így van/« De ha azem előtt tartjuk a 
hatékony munkamegosztás elvét, vagyis ha a betűrendes mutatósáéban 
nem Ismételjük meg azt a munkát /vagyis az alceportokra bontást/, amit



már az osztályozásban elvégeztünk, akkor, a lépcsőzetes eljárást siker
rel és könnyén alkalmazhatják minden főbb rendszertan, bármily jelzetet 
is használnak abban, még a tárgyszavas osztályozásban la, amelynek á 
felépítése egészen eltér a többi rendszerétől. Ennek a bemutatására 
szolgálnak az alább következő példák. Ezekből kitűnik a lépcsőzetes el
járás gyakorlati alkalmazása. A példákat a főbb rendszerekből vettük 
/elhagyva a kettőspontos osztályozást, amelynek a motátázását Ranganathan 
eléggé bemntavja müvében/.

Mielőtt leírnánk egy-egy tárgymutató tényleges felépítését, hangsú
lyozni kívánjuk a művelet szükségességét. Egyes könyvtárakban még ma is 
az a sajnálatos gyakorlat folyik, hogy az alkalmazott rendszer nyomta
tott mutatóját mind a könyvtárosok, mind a közönség egyetlen indexként 
használják. Ez a mutató azonban valójában csak az osztályozónak a segít
ségét célozza, jelzetei azt mutatják, hol találunk az osztályozáshoz 
útmutatást. A könyvtár látogatói számára eggrált&láá nem felel meg. Ninos 
ugyanis közvetlen kaposol&tbaa a könyvtár állományával, sok oly kifeje
zés hiányzik belőle, amelyet tartalmaznia kellene, viszont sok a feles
leges kifejezés. Ez a nyomtatott mutató el Is avul, a Devey-táblázat mu
tatójában a kifejezésmód általában amerikai, az "egyszerűbb helyesírás
ról" nem is beszélve. Az a könyvtár, amely szakozott állományához nem ké
szíti el saját mutatóját, nem szolgálja ki megfelelően olvasóit, a érté
kes eszköz használatától esik el.

A mutató szerkesztése.

1. A szakrendbe besorolt tárgyakat úgy elemezzük, hogy a fő osztály
tól lépésről-lépésre történő fogelombontással eljutunk az Illető tárgyig. 
A fogalmak hierarchiájának ezt a nyers előzetes megállapítását elvé

gezzük /amit soha sem szabad elmulasztani, bármily ügyes Is az osztályo
zó/ s a rendszer szolgáltatta mintában talált kifejezést használjuk. Az 
alábbi példákat az összehasonlítás megkönnyítésére megszámoztuk.

2. Ha a szakrendszer nem elég részletes, az osztályozónak kell el
végeznie a további bontást.

3. A bontás utolsó lépésénél kezdve, minden jelentős lépést be- 
jegyzünk a mutatóba, megfelelően módosítva szükség esetén a szakrendszer- 
ben használt kifejezéseket /pl. az amerikai kifejezések helyébe angol ki
fejezéseket lehet ültetni/. Lehetőleg tartsuk meg következetesen a 
British National Bibliography Írásmódját, pl* több kapcsolt főnevet ket
tősponttal választunk el. Ezáltal könnyebb a besorolás, sikerülhetjük 
egy tárgyon belül a csoportképzést, ami annyira zavartkeltő a ezótárka
talógusban. /Formai alo3ztás, idő szerinti elosztás, földrajzi elosztás, 
tárgyak szerinti elosztás, fordított kifejezések stb./.

4. Nem kell figyelembe venni a lépéseket, ha azok /а/ álfokokat Je
lentenének; mint amilyenek: /1/ a kapcsolőjelek /ilyen a Dewey-rendszer- 
ben a 09, ami általában csak az ország szerinti elosztást vezeti be/,
2/ a lényegében névtelen fogalmak /mint az időtartam/; b/ szükségtelen 
összefüggéseket jelentenek, vagyis a kifejezés nem olyan, mint amit a 
könyvtárlátogató előreláhatólag keres.

3* Minden Jelentős lépést mutatósai kell, függetlenül attól, vajon 
van-e az Illető kérdésről könyv a könyvtárban.
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6. Ha szükséges /а rsidezeri *t ев as eset/, a mutatóba j egyestt 
elaö ásót /a tétérátét/ a reudaa.irbei szereplő egyéb kifejeléssel ór- 
talamsil kall, hogy kltttijék, tájol a tárgyiak mllyai tlasoiylatáról 
тав szó; tagyla mllyai összefüggést kltáiuik jelesei« lseket a mliöel- 
tö kifejezéseket alolmakiak la látásik. Alclmkéit ast tálasttjuk, ami 
at Összefüggést a legtömörebbel megmagyarázza. Bzeket a lépeaöset foko
sa ta lb 61 a аВтектб általáioaaág szigora reidjébei teaazttk.

7. A rokoiértelmtt state kát -  ketéa kitétellel -  kBztetleattl a szaksai 
дог putatózzuk.

0. Egy tárgyat természetesei osak egyezer tezetüik be a mutatóba.
Ha az osztályozó az I.az. példa alapjái már készített mutatélapokat a 
moat az a feladata, hogy az "Egyesült Államok kösmütelődésl kBiyttáral"- 
ról szóló kOiytet dolgozza be a mutatóba, egyetlel bejegyzése ez least 
Egyesült Állem ok: KBzmütelódéal kBnyttárak 027.473« A többi mutatólap 
ugyaala már készei tai.

I.az. példa.

Nyíltáioa köiyrtárak Angliába! a 19. szásadbai 027.44208

Lépések: A azakreidazert
1'
2
3
4

«

Î

000 Ál találós mütek
020 KSayrtártaa
027 Általáios köiyttárak
027.4 KOsmflrelódéal köayttárak
027.44 Xurópa
027.442 Nagybrltlaala
027.4420 A törtéielml perlodua jelzete
027.4420Ö 19. század

Lépések: Bélegyzések a mutatóba:
6 .  Alglla }  XBzmütelődésl köiyttlrak 027.442
5 - Európa : Kösmütelődésl közyttárak 027*44
4 Kösmtttelödéal köiyttárak 027.4
2 EBiyttártai 020
2 Közyttárak 020

A 8. léoéa álfokozat. /Számot lem lehet megfelelóei elhelyezil a betü- 
reidbei/.

A 7. lépés szlatéi álfokozat, mert a 0 kapesoló jelzet, sem pedig osz
tály lak a száma.

Az 5. lépést egyes köiyttárakbai szükségtelei BeszefÜggésiek mliösltlk.
A 3. lépés la szükségtelei összefüggéshez tetetett, Nlios fordított be

jegyzés Д»аутtárak, általáioaak/ aem, mltel a "KBayttárak" kife
jezés magasabb fokoi mutatózta tai.

Az 1. lépést asm mutatózzuk, mert a Köayttártait lem teklatlk szükaég- 
azerUei az Általáioa mütek osztályáaak /Biles, Browa éa a Library 
of Coigreaa reidszerébea az a Bibliográfia oaztályba kerül./ 
Raigaiathaa az llyei lem jelentős lépések számára lem alkot kifeje-
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Béat /Vagyis a rendszer térne vagy kétségéé felosztásaira/» De 
az 1* lépést szükségtelen összefüggésnek le vehetJ tik.

I I .az. példa.

Községi bíráskodás 347.96

Lénések: A azmkrendszer:

1 300 Társadalomtudományok
2 340 Jog
3 346/347 Nagybrltannla
4 347*9 Perjog. Perrendtartás. Bíróságok. Bírói

szervezet
5 347.96 Békeblró. Sheriff.

Lépések: Bejegyzések a mutatóba:

5 Községi bíráskodás 347.96
3 Békeblrók 347.96
4 Bíróságok t Nagybrltannla : Jcg 347.9
3 Nagybrltannla : Jog 346/4?
3 Anglia, 1. Nagybrltannla
2 Jog 340
1 Társadalomtudományok 300

Az 5. lépés két rokonértelmfl kifejezést tartalmaz, mindkettőt muta-
tózzuk. A könyv maga, annak olme atb. rendszerint világos ut

autatást ad a rokonértelad kifejezések megválasztására ée a 
mintában lévő kifejezéseknek az angol ezéhaeználathos való hoz- 
zás Íjait ásóra. Pel kell venni minden oly alapszót, amely alatt az 
olvasó feltehetőleg keresi a tárgyat. Az alapszavakat az általá
nosabb lépések gyakran magukban foglalják. Pl. a Jog kétségkívül 
alapszó a könyv keresésében, ezért azt mutatózzuk,  amikor a 340- 
ee főosztályhoz érünk.

A "rendőri bíráskodás" kifejezést Így használjuk, anélkül, 
hogy azt a "Rendőrhatóságok: Bíróság" szokványos kifejezés sze
rint átalakítanánk. Mindig igy járunk el, amikor a közhasznála
ta kifejezés /а megfelelő elnevezéssel/ tömörebbjén világosabb 
bejegyzési lehetőséget ad.

A 4. lépés /a rendszerben/ jellemző bizonyos elmazavakra a Dsirey-féle 
rendszerben. Egyetlen világos, átfogó szakkifejezés nélküli 
több heterogén tárgyból mesterségemen készült a olmezó, a to
vábbi osztásokból összeválogatva. Ilyen esetben -  ha a lépést 
mutatózzuk - azt a kifejezést használjuk, amely a mutatázásra 
kerülő alosoportot a legjobban rejezi ki. Itt nyilván a "Bíró
ság" az alapszó, ügyelnünk kell arra, hogy ne mutatózzunk a mes
terségesen összetett címszóból oly kifejezést, amely a további 
alosoportok közt külön szakszómmal szerepel. Helytelen volna pl. 
ez a mutatósáé: "Peres eljárás: Anglia 347.9"» mivel a "Peres 
eljárás* szakszáma külön a 347*91.
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A mutatósáékor a "Bíróságok -at kiegészítJttk Nagjbrltaaala : Jog 
értelmező kifejezéssel, mivel a "Bíróságok* bármely országra vonatkoz
hatna к /pl. Bíróságok : Franelaorazág : Jog £49.4409/, ezenfelül pedig 
a magán- éa büntető Jogon kívül más összefüggésben la állhatnak. / P l 9 
KOzigazgatás 351.94/. Az 5« lépést nem kell értelmezni, mivel a kife
jezés kifejezetten angol*

A 3. lépés olyan tárgynak a példája a Dewey-aféls rendszerben, amely egy
nél- több Jelzetre terjed ki. Bz a körülmény nem mindig nyilvánvaló 
/mint ez esetben sem/ s az osztályoménak erre ügyelnie kell. SzemW- 
•zökő példa erre Lélektan, 130 és 1JO.

A 3* lépés példa arra a ritka alkalomra is , amikor lásd utalást 
használhatunk. "Anglia: Jog* nyilvánvalóan szinonima. Túl sok kettős 
bejegyzés volna,.ha a ?Nagybritannlával” kezdődő minden bejegyzésen 
fe lü l "Anglia" alatt még másik bejegyzést is végeznénk. В helyett ezt 
az utalást használjuk: "Anglia, 1. Nágybrltannla”*
-----További példa erre az, he a lépcsősét utolsó tagjaként általános
alosztás /pl. formai elosztás/ szerepel /pl. évkönyvek esetében/. 
Ezekre osak általánosan utalunk,. Így az évkönyveknél azzál a megjegy
zéssel, hogy az egyes kérdések évkönyveit 1. magánál az illető kér
désnél. Ettől eltekintve forma szerinti elosztásokat nem mutatósunk, 
mert ezeket aligha keresik.

III.sz . példa.

Szállítmányok tárolása hajón 636

Lépések: A ezekrendszeri
600 Alkalmazott tudományok 
650 kereskedelem és közlekedés szervezése 
65é S zá llítá s

/baj ős ás/
/Rakomány/

/Beraktározás/

Lépések Bejegyzések mutatóba:
6 Beraktározás : Hajózás 636
5 Rakomány:: Hajózás : Kereskedelem és köz

lekedés szervezése 656
4 Hajózás:: Kereskedelem és közlekedés szer-

. vésésé 656
3 Szállítás : Kereskedelem és közlekedés szer

vezése 65(
2 Kereskedelem és közlekedés szervezése 650

A 6/4 lépéseket az osztályosénak kell elvégeznie, a Dewey rendszer a 
3« lépésnél megáll. /Ez a körülmény mutatja, hogy a szakkatalógus 
szempontjából mennyire fontos a részletező osztályozás/. Izeket a 
lépéseket le bizonyos rendszer szerint kell megtennünk, hiszen azok 
egy rendszeres osztályozás kibővítését jelentik. /А British National
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Bibliography szükség eseté.-- közli özeket a szakbeeorolás ai 
aal utáa és szóbeli bővítések nevezi azokat» Előttük aegkl 
tető Jelzet van, 1 , a betűrendben vannak elrendezve* Pl« 
Hajózás előbb Jön, silót 6 * 6  1 VaMrtí/HPáldánkbana Szállít« 
nyilvánvalóan a Hajózó« az első lépés. S bár a Bérektárosát 
aéggel megelőzhetné a Rakományt /ami aaa az ogyotlss hajón 
rozott dolog/, az a rakományok kezelésének mégis esak as •( 
sze.

A 6 / 5  sz. lénéa. Az értelmező kifejezések /alcímek/ kérdése igén 
ges, ez biztosítja azt, hogy a tárgynak a tartalma világosi
6. lépés mutatózásakor a "Kereskedelem és közlekedés szerv« 
nagyobb osztálya nincs megemlítve, mivel a Beraktározás ol] 
let, amelynél nyilvánvaló, hogy & Hajózás «tervezési tevék« 
hoz, s nem annak közgazdaságához tartozik. / E z  utóbbi a Dei 
szerben 307./ Az 5* lépésben az összefüggés kevésbé világot 
konróny : Hajózás bejegyzés a teherhajózás közgazdasági vont 
saira le utalhat я igy a biztonság céljából Jelezzük a "Ke: 
lem és köziekeden szervezése" összefüggést. Minden oly szál 
amely a tárgyakat különféle összefüggéseik szerint szétszó] 
is a Brown-féle kivét?lévcl minden könyvszakozásban/, az öt 
sek feltüntetése lényeges. Az értelmező alcímek azonban lej 
nlmálisak.

Az értelmező fogalomnak az a célja, hogy a vezérszót j 
összefüggésbe helyezze, ezért az értelmező fogalomnak mind’ 
lánoaabbnak k e l l  lennie, mint a vezérszónak. Ezért vesszük 
a felsőbbrendü kapcsolatokból. S ha egynél többre van szűk« 
azok a lépcsőznt rendjében következnek, vagyis minden kővel 
tágabb. /А rendszer magasabb fokozatából való/. Pl. Rakomái 
józás -  Kereskedelem és közlekedés szervezése. Helytelen 1« 
hát a l é p c ső z e t e s  mutat ózásban áz Ilyen bejegyzést Hajózás 
mány 656, mert ez áttöri a lépcsőzetes mutatózás alapvető 1 
lyát, vagyis a katalógus minden részének megvan a maga küll 
adata. A betűrendes mutatóban nem kell újból szétbontani a 
zást a fogalmaira /Rakomány, Hajószemélyzet, Útvonal stb./ 
a szakboBoroláa ezt már tartalmazza.

Kivételesen fordul elő néha, hogy valamely heJegyzése« 
értelmezése van, amely kevésbé általános, mint a vezérszó « 
előző értelmezés. Zz a bejegyzés "lépesőzetellenes". /Lásd 
példát./

IV.ez. példa.

Munkaviszonyok Ceylonban 331.60«

Lépések? A szakreocisaert
1
2
3
4
3

ЗОО Társádálemtudamányok
330 Közgazdaságtan
331 Munka. Munkáskérdés
331.ö Munkásosztályok. Munkaviszonyok stb. 
331.Ü0954Ö Ceylon
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Lénéeekt Bejegyzések a mutat ól.- i

5 Ceylon : Munkaviszonyok 351.Ö0954&
4 Munkaviszonyok : Kör-gazdaságtan 331.«
3 Munka 331
г Közgazdaságtan 330
1 Társadalomtudományok >00

А 4, láp ja a "Munkaviszonyok" kifejezéshez vezetett a ha azt beiktat
juk a mutatóba úgy lá tsz ik , mintha áthágnánk a szabályt, hiszen 
a "Munkaviszonyok" a rendszerben is  a Munkának vannak alárendel
ve, s a mutatóban.is a "Munka" a latt kapnak helyet* Nyilvánvaló 
azonban, hogy a "Viszonyok" a latt nem keresnek kapcsolatot, a 
"Muakaviszon$okM_klfeJezés.viszont határozott tárgykórt fed a 
közismert. A fentebbi lépésekben Jelzett mutatózás tehát helyes, 
bár a legközelebbi láncszem bejegyzését ugyanazzal a "Munka* szó
val kezdjük*

Az 5. lépés a rendszerben gazdaságossági okból egyetlen lépés* 

Társadalmi lélektan 301

Lénéeekt A szakrendszer:
1 300  Társadalomtudományok
2 3 0 I  Szooiológla
3 3 0 1* 1  Általános fogalmak
4 301.13 Társadalmi lélektan

Lénéeekt Bejegyzések a mutat6ba£
4 Társadalmi lélektan 3 O I .I 3
4 Lélektan, társadalmi 301.13
2 Szoclológia 301
1 Társadalomtudományok 300

4. ez. lénés.* I t t  a "Lélektan* a l j  pezó nem kerülhetne be a mutatóba,
ha nem volna lehetőség a megfordításra* Akkor lehet tehát megfor
dítani h k ife jezést, ha a szólamban a második tagot nem ö le l i  f e l  
egy felsőbb fokozat. Hangsúlyoznánk k e ll azonban, hogy a lépcsőze
tes mutatósáéban csak ritka k ivétel a ford ított szórend/ azt 
je le n t i, hogy a vezérszót szőkítő je lző értelm ezi, mint i t t  a "Lé - 
lektan"-t "Társadalmi" szó./

Lépcsőzetes mutat ózás más rendszerekben

A fentebb bemutatott legtöbb tényező alkalmazható minden rendszer
re, mivel a gazdaságos munkamsgoeztae elve mindegyikre egyformán á ll .

* А VI. sz. példát a Könyvtári Tájékoztató helytakarékosság miatt e l
hagyja*
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Minden rendszerre vonatkozólag érvényesek azonban bizonyos kiegészí
ts szempontok*

B T G

1. A nagyfoka szintézis következtében gyakrabban fordulnak elő 
a mutató számára szükségtelen összefüggések, amelyeknek az okait a/ 
az összekötő Jelek, b/ az elosztások /kapcsolati, formai stb ./  gyako
r i  előfordulása.

2. Egyes Írók, Így Bradford ellene vannak annak, hogy részletes  
analitika i számokat és szögletes zárójeles közbeszurt jelzeteket hasz
náljunk, mert szerintük ^ e k  akadályozzák az eligazodást* Ez az á llá s 
pont aligha Indokolt, fe ltéve , hogy teljesen  megértjük a betűrendes 
tárgymutatónak azt a funkcióját, amellyel fe ltá r ja  a "szétszakadt Össze
függéseket". Például:

VII. BZ* példa*
Nyomásvizegálat öntött vasra 620.l[669* 13l73
/620*17 «  Szilárdságvízsgáiat, 620*173 -  Nyomásvizegálat, 669.13 ■ 

Öntöttvas/. A 620.173 : 66 9. 1 З szám azért nem k ie lég ítő , mivel az az 
öntöttvas különböző v izsgálataira  vonatkozó anyagot szétszórja. /Р1» az 
Utőpróba a következő szám alatt veina: 620.170*7 1 669.13/. Bradford 
azonban a kettőspont használatát a já n lja , a 669*13  : 6 2 0 .17 3  szakoknál 
kettős nyilvántartással. Jobb tzám a 620.1 £669. 1 3 J7 3 , amely minden ön
töttvas vizsgálatot további nyilvántartás szüksége nélkül egybegyüjt* 
Bradford szerint ez akadályt je len t, ha általában a nyomáspróbáról ke
resünk anyagot. A mutató azonban fe lfed i ezt:

Lépések: A szakrendszer;
L
2
3
4
3

62 Technika
620.1 Anyagvizsgálat
620.1 {$69 . 13 ] Öntöttvas vizsgálata
620.1 P669« 1 3 , ? Szilárdsági vizsgálata
620.1 (&69.13J73 Nyomásvizegálat

Lépések:

3
4
3
2-
2
1

Bejegyzések a mutatóba:
Nyomásvizegálat : Öntöttvas : Technika 
Szilárdsági v izsgálat : Öntöttvas : Teohnika 
Öntöttvas : Anyagvizsgálat : Technika 
Vizsgálat : Anyagok : Technika 
Anyagvizsgálat : Technika 
Technika

5. lépés. A "Nyomásvizsgálat" k ifejezés a latt a mutatóban összegyűlnek 
az összes anyagok /Nyomásvizsgélat : Acél, Nyomásvlzsgálat : Alu
minium stb./. Ezzel tárgytalanná válik  Bradford k ritik á ja , emellett 
az e ljárás sokkal gazdaságosabb, mint az 6 kettős nyilvántartása, 
mivel : а/ a mutatóba való egyszeri bejegyzés f e lö le l i  a tárgyról 
szóló összes könyveket, mig kettős nyilvántartás esetén ezt minden

\
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müvei kapcsolatban e l ke ll végezni, b/ a mutat ozás esetén csak kü- 
lön sor szükséges, nem külön cédula. /Ez még akkor is á l l ,  h& a 
mutatót cédulákon vezetik, ha az ugyanazon vezérszóval kezdődő be
jegyzéseket egy cédulára vesszük, ami megoldható/.

3. lépés. Ez három lépésre la bontható, hogy a mutatóba bejegyezhessük 
a következőket: Fémek : Anyagvizsgálat 620.1Г669] és Vas és acél : 
Anyagvizsgálat 620.1^669*1]» ha esetleg ez utóbbiakat is  keresik.

V III . az. példa.

Romantika az angol költészetben Ö20-1.015.14

A jelzetben 015.14 a romantika külön analitikus száma, -1 pedig a 
költészeté. Bradford It t  Is kettős nyilvántartást Javasol, az egyiket 
020-1: ö.015„4-nél és a másikat ö.015.4:ö20-l-nél, azon az alapon, hogy 
a második szempont /a romantika/ e l van takarva, ha a külön analitikus  
számot használjuk. Ez azonban szükségtelen, mert a mutató összegyűjti 
a romantika a latt mindazokat az összefüggéseket, amelyeket az osztályo
zás szétszór:

Romantika: Dráma: Német irodalom Ö30-2.015.14
Romantika: Költészet: Angol Irodalom Ö20-1.015.14
Romantika: Költészet: Francia Irodalom Ö40-1.015.14

Ha valamely könyvtárban a szakszámban a "másodlagos" szempont 
éppoly fontos, mint az elsődleges, akkor a könyvtáros mégis inkább a 
kétszeri nyilvántartáshoz folyamodik. Nem hagyható azonban figyelmen 
kívül az a jelentékeny megtakarítás, amit legtöbb esetben a betűrendes 
mutatóval e l lehet érni.

-  The Library Association Record, 1955. 4 .ez. 141-140.1.

wforáMY ADAT JUGOSZLÁVIA ÜZEMI KÖNYVTÁRAIRÓL

A Borba közlése szerint 1955-ben a Jugoszláv Szövetségi Köztár
saságban 7 .2 0 0  üzemi könyvtár működött /ezek közül 224 Beigradban/. 
Az olvasók száma -  az 1954.évi sta tisztika i adatok szerint -  1 7 .9 8 2  
fő vo lt. A kölcsönzési forgalom ezalatt az idő a la tt 42.000 kötetet 
tett k i.

C lta te l* , 195^. 9»sz, 419,lap


