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Classified Library of Congress subject headings, Ed. by 
James G. Williams, Martha L. Manheimer, Jay E. Daily. 
New York, 1972. M. Dekker. 1-2. vol. /Books in library 
and information science. A series of monographs and text
books. 1-2. vol. /

Nem uj keletű az a megállapítás, hogy a szisztematikus katalógusnak be
tűrendes tárgymutatóra, a tárgyszókatalógusnak szisztematikus indexre 
van szüksége. Az utóbbi években egyre szaporodnak a témáról szóló mód
szertani kérdéseket tárgyaló értekezések, a kidolgozott alapelvek gyakor
lati megvalósitására is mind több helyen kerül sor. Ha kisebb könyvtá
rakban is érezhető az ilyen mutatók hiánya, képzelhető, hogy mennyire 
nélkülözhetetlen ott, ahol a tárgyi katalógusban több tízmillió karton ta
lálható, de az osztályozási rendszernek nincs általános mutatója, a tárgy- 
szavazásnak pedig nincs szabályzata. Éz a könyvtár a Library of Congress, 
amelynek világszerte ismert tárgyszójegyzéke számos következetlenséggel 
terhelt. Ilyen pl. az Írásmód következetlensége (a helyesírás és a kötő
jel használata: narchaeológian és "archeológia", Ш. "csőrendszer" és 
"cső-rendszer"); alaktani és szintaktikai eltérések a tárgyszójegyzékben 
és az osztályozási táblázatokban használt kifejezések között ("kitüntetések 
érdemekért" és "kitüntetések"); szókészleti eltérések ("jelek" és "jelké
pek" Ш. "jelek és jelképek"); az összefüggések feltárásának hiányai (a 
"pajzsok cimertan " esetében van ilyen utalás, a már említett "jelek" 
és "jelképek", amelyek szintén a cimertan körébe tartozó fogalmak, nél
külözik azt); két- vagy többértelmü tárgyszavak (amelyeknek két vagy több 
szakjelzet felel meg: az "emlémák"-nak van helye a művészetben, a ke
resztény vallásban, az össze has onlitó vallás tudományban, a cimertanban 
és az irodalomban); redundáns tárgyszavak (a szakrenszerben egyetlen 
helyen szereplő fogalom több tárgyszóval rendelkezik, ilyen a már emli
tett "jelek" és "jelképek").

A másik súlyos probléma abból adódott, hogy a szakemberek évtizedek 
óta folytatott kétségbeesett kísérletei, amelyek arra irányultak, hogy a 
LC tárgyszójegyzékét alkalmassá tegyék a különböző tárgyak és témák 
közötti összefüggések feltárására, eredménytelenek maradtak, sőt az eb
ből a célból alkalmazott "ld még" utalások tömege mind használhatatla
nabbá tette a katalógust.
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A számítógépek nyújtotta lehetőséggel élve most kísérletet tettek a kérdés 
megoldására, megszületett a LC tárgyszavainak szisztematikus jegyzéke, 
azzal a céllal, hogy mind a LC, mind a LC osztályozási rendszerét és 
tárgy,szó jegyzékét használó más könyvtárak számára lehetővé tegye a tár
gyi katalógusok készítése során az eddigi n intuitív*1 megoldásoknak precíz 
munkával történő felváltását.

Az első kötet a szakjelzeteket sorolja fel az osztályozási táblázatok 
hierarchikus rendjében, mellettük a LC tárgyszójegyzékének 7. kiadásá
ban közölt megfelelő tárgyszavakat, altárgyszavakat és az altárgyszavak 
altárgyszavait. A második kötet ugyané tárgyszavakat betűrendben közli, 
mellettük a nekik megfelelő szakjelzeteket, továbbá a nem használt tárgy
szavakról készült "ldM utalásokat (a szakjelzet ez utóbbiak mellett is meg
található). A "ld még” utalások hiányoznak, ezekre nincs szükség, az 
első kötet szakrendi felsorolása feleslegessé teszi ókét.

A szerkesztők szerint a jegyzékek megoldják mindazokat a problémákat, 
amelyek a LC tárgyszójegyzékének hibás voltából és e hibák kijavithatat- 
lanságából fakadtak. A LC tárgyszójegyzéke ui. gyakorlatilag megváltoz
hatatlan, uj tárgyszavak beiktatására van lehetőség, de a meglévő, még 
oly hibás tárgyszavak megváltoztatására, szerkezeti módosításokra nincs, 
hiszen ez kartonok millióinak átvizsgálását tenné szükségessé.

A most készült jegyzékek segítségével a szakozó könnyűszerrel kikereshe
ti - a megállapított szakjelzet alapján - a megfelelő tárgyszót, ha egy 
bizonyos szakjelzetnek több tárg/szó felel meg, kiválaszthat közülük egyet, 
a többit mellőzve. Nem kell ezentúl tekintettel lennie a Mld még” utalá
sokra, sem a katalógusban, sem a tárgyszójegyzékben, a kapcsolatok fel
tárásának hatékonyabb, sok időt megtakarító eszközét tartja a kezében.
A tárgyszavak betűrendes jegyzékével pedig a szakrendszer általános mu
tatója született meg, s ha ez nem is tekinthető teljesnek, hasznos segéd
eszköz lesz addig, amíg a kifejezetten erre a célra készülő index rendel
kezésre áll majd.

Az olvasók is használhatják a jegyzékeket, kikereshetik az első kötetből 
azokat a tárgyszavakat, amelyek alatt az ókét érdekló téma irodalma ta
lálható, tetszés szerint tágíthatják vagy szűkíthetik a fogalom körét, át
tekinthetik az összefüggéseket, rokonterületeket. A jegyzék egyúttal kulcs 
magához a szakrendszerhez is.

Az első kötet egyik bevezetésének (három is van!) Írója J. E. Daily, a 
pittsburghi egyetem könyvtáros tanszékének professzora, a jegyzék elké
szítésének szükségességét indokolva elismeri, hogy a LC tárgyszavazási 
módszerei ellen az utóbbi időben hangoztatott. valamennyi vád helytálló.
A tárgyszavak kapcsolatát nem lehet utalásokkal feltárni az inverzió, a 
természetes szórend felcserélése, gyakran felesleges csoportokat eredmé
nyezett, vagy szétszórta az összetartozó anyagot, a használó pedig képte
len volt rájönni, mikor kell természetes szórend alatt keresnie és mikor 
az invertált alaknál. A LC tárgyszókatalógusa és tárgyszójegyzéke tehát
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alapos revízióra szorulna, erre azonban méretei miatt nincs mód. Olyan 
megoldást kellett keresni, amely rekatalógizálás nélkül segít a bajokon, 
és ez az eszköz a most közzétett két jegyzék.

J. G. Williams, a délkarolinai egyetem könyvtáros tanszékének helyettes 
professzora, a jegyzékek elkészítésének technikáját, a kódolás módját is
merteti röviden. A számítógépek ördöge egyébként ezúttal sem szunyókált, 
ennek eredményeként hatlapos kiegészítést kellett mellékelni a második 
kötethez. A komputer ui. nem volt hajlandó tudomásul venni, hogy az 
Egyesült Államok nevét tartalmazó tárgyszavakban a ’'United States” és 
a ”U. S. ” egy és ugyanazon tárgyszó, ezért a rövidített és a teljes név
alakot két különböző tárgyszónak tekintette, és ennek megfelelően egymás
tól jókora távolságra helyezte, altárgyszavait is külön-külön betűrendé z- 
ve. Csak hagyományos munkával sikerült az igy kialakult zűrzavarban 
rendet teremteni.

PÁL VÖLGYI Endre

VITÁLYOS László - OROSZ László: Ady-bibliográfia 
1896-1970. Ady Endre önállóan megjelent müvei és az 
Ady-irodalom. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára, 1972. XXV, 425 p. 24 sztLt. Névmutató 
373-421. p.

/А Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiad
ványai - Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarium 
Hungaricae, 67. /

Rangjához méltó müvet tett közzé ismét az MTA könyvtára. Több ez a 
könyv szakbibliográfiánál, referenszmunkánál; önmagában is tartalmas, 
sót izgalmas olvasmány, sokatmondó tájékoztatás az "örök magyar határ- 
pör” egyik legmozgalmasabb frontszakaszárói, az Ady-pörroL Az Adyról 
vagy Ady' ürügyén irt kisebb-nagyobb tanulmányok, cikkek egymással fe
leselő cimei önmagukban véve is jellemző képet adnak vagy hét évtized 
magyar szellemi életének küzdelmeiről. Hiszen Ady élete és müvei mel
lett ebben az országban semmiféle ideológia vagy közéleti irányzat, egyet
len irodalmár vagy publicista sem mehetett el szó nélkül - prófétájának 
fogadta vagy kiátkozta, a maga igazolását kereste benne vagy iránta ér
zett undorával magasztosult fel önmaga szemében, tanitványi alázattal 
vagy a második vonalba szorult pályatárs sértett hiúságával fordult felé
je, belőle vagy az ő rovására akart megélni... Hogy mennyire nem csak 
irodalmi szempontok és szenvedélyek fütötték ezt a pörösködést, azt épp
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