
DOMANOVSZKY ÁKOS 

A párizsi katalogizálási konferencia szabályzat-tervezete* 

Nem vitatható, hogy a párizsi nemzetközi katalogizálási konferencia1 

eredményei felülmúlják a várakozásokat. A meglepő és váratlan nem az, 
hogy Párizsban sikerült megegyezni egy szabályzat-tervezet szövegében, ha
nem az egyetértésnek az az igen magas foka, amely e megegyezésnél kifeje
zésre jutott . A Konferencia 27 szavazással döntött 26 címleírási szabályról, 
ill. szabály-csoportról, s közülük huszonhármat 85—100%-os szavazatarány
nyal fogadott el, a maradék hármat pedig 77, 75 és 58%-ossal.2 Ez nem keve
sebbet jelent, mint azt, hogy az elfogadott szabályzat-tervezettel a résztvevők
nek átlagosan több mint 9/10 része egyetért. 

Ezt az eredményt valóban váratlannak kell mondanunk, ha az egyes 
nemzetek katalogizálási gyakorlatának szerteágazó sokféleségére és arra gon
dolunk, hogy még az egyes országokon belül is milyen nehezen leküzdhető 
akadályokba ütközik a címleírás egységének a megteremtése. A váratlanul 
kedvező eredmény megszületésében persze volt némi része technikai momen
tumoknak, a Konferencia modus procedendijenek is. A Konferencia feladata 
konkréten ugyanis az volt, hogy megvitasson egy hivatalosan előterjesztett 
szabályzat-tervezetet, amely a címleírás minden egyes kérdését illetőleg hatá
rozott javaslatot tartalmazott. Ezekhez a javaslatokhoz szóltak hozzá a plé-
numban a delegátusok, s azután, e hozzászólásokat figyelembe'véve, a javas
latok eredeti szövegét munkabizottságok vizsgálták át, s ahol szükségesnek 
látták, módosították. A munkabizottságok által megállapított szövegek 
szintén egyértelmű, határozott javaslatokat tartalmaztak, egyetlen egy eset 
kivételével, — ezek fölött a plénum további vita nélkül, egyszerű szavazással 
döntött. A konferenciák lélektanának azonban generális érvényű tétele, hogy az 
ilyen határozott, egyértelmű hivatalos javaslat mindig már egy bizonyos előnnyel 
indul a harcba. így volt ez i t t is: a szavazásoknál nyilván nem csak azok fog
laltak állást a javaslat mellett, akik az illető pont tartalmával egyetértettek, 
hanem a nemzetközi egység megteremtésének feltétel nélküli hívei és azok is, 

* Ez a szabályzattervezet természetesen nemcsak a könyvtári címleíró munkára 
hat ki, hanem a bibliográfiai és dokumentációs munkára is — a tervek szerint például a 
jövőben a nemzeti bibliográfiákat is a nemzetközi egységes címleírási szabályok alapján 
kell majd összeállítani. Ez indokolja, hogy lapunk a közelmúltban átalakult feladatköre 
ellenére is foglalkozzék a párizsi Tervezettel. A szerkesztőség. 

1 Az 1961. október 9 —18-án megtartott Konferenciát a Könyvtárosegyesületek 
Nemzetközi Szövetsége (IFLA) szervezte meg, az UNESCO égisze alatt és az USA Council 
on Library Resources anyagi támogatásával. A Konferencián 53 ország és 12 nemzetközi 
könyvtárügyi és kulturális szervezet 105 delegátusa vett részt. 

2 Ld. Preliminary officiai report, I. F.L. A. International Conference on Cataloguing 
Principles. Issued by A. H. CHAPLIN. London, 8th November, 1961. 18 1. (Soksz.) 
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akiket a katalogizálási kérdések általában vagy pedig a szőnyegen levő konkrét 
szabály nem érdekelt különösebben. 

Föltehető, hogy az egyes országokban a nemzetközi egységes szabályok 
elfogadása körül kialakuló vita során az ellenzéki nézetek nagyobb vehemenciá
val fognak jelentkezni, mint a Konferencián. Ez a különbség azonban aligha 
fog nagyon jelentős mértékben kihatni a végeredményre: a Konferencián 
elsöprő többséget kapott döntéseket nyilván az egyes országoknak is, ha nem 
is elsöprő, de nagy többsége el fogja fogadni. Vagyis az egyetértésnek a Kon
ferencián kifejezésre jutott mértéke kedvező prognózis felállítására bátorít: 
az egység elérése már a közeli jövőben szélesebb körben várható, mint ahogy 
azt gondoltuk volna. 

A leglényegesebb vonatkozásban tehát a Konferencia sikerét teljesnek 
kell mondanunk. A Konferencia munkájának kimerítő értékelése azonban 
még egy második kérdésre is feleletet követel — arra a kérdésre, hogy mit ér 
az a szabályzat, amelyet a Konferencia a világnak elfogadásra ajánl. 

E szabályzat úgy született meg, hogy a Szervező bizottság titkára, 
A. H. CHAPLIN, a Konferencia előkészítését szolgáló elaborátumok, valamint 
az egyes országok illetékes szervei hozzászólásainak figyelembevételével meg
szerkesztett egy szabály-tervezetet,3 s a Konferencia ezt a tervezetet mint 
hivatalos javaslatot, megvitatta, s azon bizonyos változtatásokat eszközölt. 
A Konferencia által elfogadott szabályzat-szöveg (a továbbiakban: Tervezet)* 
tehát két komponens eredője: a CHAPLiN-féle javaslaté (a továbbiakban: 
Javaslat) és a Konferencia által e Javaslaton eszközölt változtatásoké. Jogilag 
a döntő ezek közül természetesen a Konferencia ténykedése, tényleg azonban 
a Tervezet jelentősen nagyobbik része a Javaslatból származik, s csak jóval 
kisebbik részét teszik ki a Konferencia által eszközölt módosítások. 

Különösen áll ez a Tervezet formájára, felépítésére és szellemére. A Javas
lat számos rendelkezésének tartalmát, másoknak a megfogalmazását a Kon
ferencia gyökeresen megváltoztatta, de ezek a változtatások úgyszólván érin
tetlenül hagyták a Javaslat szerkezeti felépítését; ezt juttatja kifejezésre a 
csak kevéssé megnövekedett terjedelem is. 

A Tervezet szerkezete, koncepciója tehát úgyszólván egészen CHAPLIN 
műve. E szerkezet, e koncepció rendkívül sikerült. Javaslatának a terjedelme 
nem egészen 7 gépelt lap. E 7 lap nemcsak vázlatot ad, nemcsak a legfontosabb 
szabályokat tartalmazza, hanem — a Konferencia célkitűzéseinek megfelelően 
—- a rendszóra, ill. a címfejre vonatkozó szabályok teljes rendszerét.5 Hogy ezt 
ilyen szokatlanul szűk terjedelembe sikerül belesürítenie, azt CHAPLIN három 
eszköz segítségével éri el. Az első szigorú logikára és világosságra való törek
vése, amelyet aránylag kevés kivételtől eltekintve siker koronáz.6 A második 
az, hogy kiküszöböli a hagyományos szabályzatok ismétléseit, tankönyvbe 
vagy kommentárba való oktató vonatkozásait és azokat a rendelkezéseit, 
amelyek nem tartalmaznak mást egy-egy általános szabálynak egy speciális 
esetre vagy esetcsoportra való alkalmazásánál. A harmadik, hogy kerüli a 

3 Draft statement of principles, I. F. L. A. International Conference on Cataloguing 
Principles. Issued by A. H. CHAPLIN. London, 4th September, 1961. 7 ]ev. (Soksz.) 

* Statement of principles, adopted by the International Conference on Cataloguing 
Principles — a Konferencia előzetes jelentésében. Ld. 2. jegyz. 

5 Ezen természetesen semmit sem változtat az, hogy az alábbiakban két rendel
kezés hiányát állapítjuk meg. 

6 A fontosabb kivételekre az alábbiakban kitérünk. 
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speciális részletkérdések külön szabályozását, a kivételes elintézéseket, s álta
lában nem bontja meg ilyenekkel az általános szabályok széles és egységes 
alkalmazási területét. 

E három törekvés mindegyike pontosan beleillik a címleírás szabályozása 
terén tapasztalható modern fejlődés irányvonalába, amelynek fő jellemzője 
éppen a hagyomány, a gyakorlat anyagából kellő szűrés nélkül merített ma 
használatos code-ok logikai lazaságai és célszerűtlenségei elleni reakció. Az 
összes újabb szabályzatok és szabályzattervezetek között CHAPLIN javaslata 
az, amely — egy számottevő lépéssel tovább vive még az e téren úttörő jelen
tőségű LuBETZKY-féle reform-tervezet7 eredményeit is — e törekvéseket a leg
következetesebben és legsikerültebben juttatja kifejezésre. 

Legyen szabad i t t egy kis kitérést tennünk. Nem kétséges, hogy a modern 
törekvéseknek megfelelő, jogszabályszerűen szűkszavú és szigorúan logikus 
szabályzat kiegészítésre szorul: egy kommentárra vagy inkább példatárra, 
amely eligazítja a gyakorló címfelvevőt és főleg a kezdőt, hogy az egyes spe
ciális esetcsoportokat melyik szabály alá kell subsumálnia.8 Ilyen példatárra 
fokozottan van szükség a régi típusú szabályzatokról egy új típusúra való át
menet időszakában. A magunk részéről hibának tartjuk, hogy a Konferencia 
nem határozta el a Tervezet ilyen példatárának sürgős elkészítését, bár erre 
irányuló javaslat a plénumban elhangzott. Hibának tartjuk ezt azért is, mert 
valószínű, hogy már a Tervezetnék az egyes nemzeti bizottságok általi meg
vitatása során sem fognak hiányozni a kétségek hol az egyik, hol a másik sza
bály helyes értelmezését illetőleg, — s mert egy ilyen sommás szabályzatnak 
a jóságát csak a példatár „próbája" demonstrálhatja megnyugtatóan. 

És még egyet: ne higyjük azt, hogy ha a fenti elképzelések szerinti mo
dern, erősen megszűrt tartalmú szabályzatunkhoz egy a kommentár szerepét 
játszó példatárat csatolunk, akkor ugyanoda jutunk, ahonnan elindultunk, 
vagyis ahol mai szabályzataink állnak. Az új megoldás föltétlenül jobb, 
mint a régi, mert nem keveri össze az alapvetőt a jelentéktelennel, az általános 
érvényűt a kivételessel; mert könnyen felismerhetővé teszi a rendszer logiká
ját, s így nemcsak didaktikai szempontból célszerűbb, de a gyakorlat kisiklá
sainak megelőzésére és egységességének fenntartására is alkalmasabb. A jogá
szok már évezredekkel ezelőtt felismerték, hogy más a szabály és ismét más 
a kommentárja, s hogy — bár mind a kettő nélkülözhetetlen — összekeverésük 
zavaró, célszerűtlen. 

Visszatérve a Tervezethez, szerkezeti felépítése után vegyük most szem
ügyre egyes rendelkezéseit, egyes szabályainak tartalmát. Ebben a vonatko
zásban a Tervezet már távolról sem simul olyan mértékben a Javaslathoz, mint 
szerkezeti felépítés tekintetében. A Javaslat kihatása a Tervezetre ebben a 
vonatkozásban tehát távolról sem volt döntő. De nem is hiányzott; ez már 
a hivatalos javaslatnak abból a szuggesztív hatásából is következik, amelyről 
fentebb beszéltünk. S éppen ezért sajnálatosnak tartjuk, hogy CHAPLIN nem 

7 LUBETZKY, Seymour: Code of cataloguing rules. Author and title entry. An 
unfinished draft. American Library Association, March 1960. 86 1. (Soksz.) 

8 Ebbe a példatárba esetleg beilleszthetők azoknak a kivételes eseteknek a listái is, 
amelyekben meg van engedve bizonyos művek címe, ül. egyes testületek neve helyébe 
címfejül konvencionális címet, ül. nevet állítani, — vagyis azok a listák, amelyeknek az 
összeállításával a Konferencia a Szervező bizottságot megbízta. Persze csak konkrét 
egyedi esetek felsorolására gondolunk itt, és semmi esetre sem kivételeket statuáló szabá
lyokra, — az utóbbiaknak csak magában a szabályzatban lehet helye. 

4 M agyar Könyvszemle 
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mindig volt elég radikális a legcélszerűbb, leglogikusabb megoldás keresésé
ben, — hogy helyenként túl elnéző volt a mai gj^akorlat egy-egy kevésbé jó,, 
de elterjedt megoldásával szemben. A változtatások, amelyeket a Kon
ferencia a Javaslaton eszközölt, igen különböző értékűek. Egyes esetekben 
a változtatás a szabály lényeges megjavítását jelenti, de van olyan eset is, 
amikor jó szabályt elront. Arra is van eset, hogy a Tervezet rossz szabályt 
változatlanul fogad el, de arra is, hogy másik rossz szabállyal cseréli fel. 

Azt hisszük, föltétlenül érdemes i t t foglalkoznunk azzal a néhány szabály
ival, amelyet elhibázottnak tar tunk. A Tervezet szövege egyáltalában nem vég
leges még. Maga a Konferencia felhatalmazta a Szervező bizottságot, h^gy 
ezen a szövegen a szükséges vagy célszerű változtatásokat elvégezze. S emellett 
világos, hogy az egyes országokban, tehát nálunk is, a Tervezet fölött meginduló 
vita talpraesett módosító javaslatokat vethet fel, — ezeket valamilyen 
formában kétségtelenül megfontolás tárgyává kell majd tenni. Most van tehát 
i t t a megfelelő időpont a vitára és arra, hogy rámutassunk a Tervezet gyenge 
pontjaira, — most, amikor ezt még a pozitív eredmény reményével tehetjük, 
s amikor e gyenge pontok kiküszöbölése még semmi áldozatba, semmi nehéz
ségbe sem ütközik. 

Tudjuk, hogy a rendszó megválasztásának és formájának a legtöbb 
problémáját azok a kiadványok vetik fel, amelyeket nem lehet egyéni szerző 
neve alatt katalogizálni. Ezeknek a kiadványoknak a katalogizálási szabályai 
egyrészt bonyolultabb megoldásokat, másrészt pedig jóval nagyobb eltéré
seket mutatnak országonként, mint az egyéni szerzős címleírás szabályai. 
Már arra a kérdésre is, hogy a tárgyi cím alá kerülő címleírásoknak a cím 
melyik szava legyen a rendszava, a különböző nagy országos szabályzatok 
egymástól erősen eltérő válaszokat adnak; az anonim művek különböző kiadá
sainak együtt-tartására irányuló törekvés is különböző erővel jelentkezik 
bennük és különböző megoldási formákat keres; végül pedig ugyanez a tarka
ság tapasztalható a címrendszós címleírások körének minél szűkebbre vonását 
célzó régi törekvések körül is —• egyrészt a testületi szerzői, másrészt a szer
kesztői, összegyűjtői rendszó alkalmazásának számtalan fokozatában és mód
jában, a legszélesebbkörűtől egészen a teljes mellőzésig. A szabályok nemzet
közi egységesítésének előharcosai is mindig ezeket a kérdéseket tar tot ták az 
egység legfőbb akadályainak. Nem meglepő tehát, hogy a Tervezet is éppen 
ezen a területen szorul a leginkább kiegészítésre és javításra. 

A legfontosabb kérdésben, ti. abban, hogy hogyan választandó meg 
a címrendszó, a Tervezet egyáltalában nem nyilatkozik. Részletesen intézkedik 
arról, hogy milyen esetekben kell címrendszót alkalmazni, holott ez másodrendű 
fontosságú kérdés, amelyre a szabályzat más pontjai már úgyis majdnem 
hiánytalanul megadják a választ. Nem ez tehát i t t a rendezésre szoruló alap
probléma, hanem az, hogy a cím melyik szava választandó rendszóul, hiszen 
az erre vonatkozó gyakorlat nagyon szerteágazó — gondoljunk csak a Porosz 
instrukciók, az ALA, a British Museum és a Kölni tervezet idevágó szabályainak 
nagy különbségeire. Hogy ez az alapvető szabály hiányzik a Tervezetből, annál 
meglepőbb, mert beiktatásának szükségessége a Konferencia plénumában fel
vetődött. A szabályzat e legsúlyosabb hiányát sürgősen pótolni kell. 

Ami a katalógus második feladatának a címrendszós felvételekre vonat
kozó végrehajtását — vagyis az egyes címrendszó alatt felvett művek külön
böző kiadásainak, variánsainak és fordításainak az együtt-tartását — illeti, 
a Tervezet alternatív szabályokat ad. Megengedi, hogy az együtt tartást akár 
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a fő-, akár a melléklapok síkján oldják meg, vagyis a címrendszós művek 
katalogizálásánál a könyvtárosra bízza, hogy a főlapot a könyvön szereplő és 
a standard cím közül melyiknek ítéli oda. De alternatív szabályt ad arra vo
natkozólag is, hogy melyik cím legyen a standard cím: a mű eredeti nyelvű 
kiadásain leggyakrabban szereplő cím mellett megengedi az eredeti cím stan
dard címként való használatát is. 

Ezeknek a változtatásoknak az indoka nyilván a megegyezés meghiúsu
lásának a megakadályozása volt. A változtatások tehát jogosultak voltak, 
de ez nem változtat azon, hogy elszigetelten nézve hátrafelé lépést jelentenek 
a Javaslattal szemben. Nem lehet vitás, hogy az utóbbi idevágó rendelkezései
nek az elfogadása komolyabb haladást jelentett volna a nemzetközi egység 
megvalósulása felé, s emellett a magasabb színvonalú és feladataiknak is jobban 
megfelelő megoldást te t te volna általánossá az általános gyűjtőkörű nagykönyv
tá rakban— amelyekre a nemzetközi szabályzat alkalmazása egyedül kötelező. 

A változó című periodikus és sorozatos kiadványok (sériais) katalogizálá
sáravonatkozó szabály a periodikum vagy sorozat különböző címek alatt meg
jelent egyes szakaszairól a mindenkori cím alatt külön-külön felvételek készí
tését írja elő. Arra vonatkozólag viszont, hogy azok, akik — melléklapok 
segítségével — egy helyen is össze akarják gyűjteni az egész kiadvány teljes 
leírását, ezt a periodikum melyik címe alá helyezzék, teljesen szabad kezet 
enged (11.5 §). 

Aligha lehet vitás, hogy ez a megoldás az összes lehetőségek között a leg
szerencsésebb. Előnye, hogy határozott előírást ad a főlap rendszavát illetőleg 
s nem alternatívat. Előnye, hogy ez az előírás a lehetséges megoldások közül 
a legmegfelelőbb: a legnagyobb számú olvasót elégíti ki és a legmegbízhatóbb 
rendszót teszi a főlapra, s ezért a legkevesebb hibaforrással terhelt. És előnye, 
h°gy — megváltoztatva a Javaslatot — a teljes periodikum egyesített leírásá
nak rendszavát illetőleg nem ad kötelező előírást, s ezzel a legkülönbözőbb 
hagyományú könyvtárak számára egyformán megkönnyíti az első, a kötelező 
rendelkezés elfogadását, az átállást. A nemzetközi egység szempontjából 
maradéktalanul kielégítő, ha a főlap rendszava szigorúan és egységesen meg
határozott; ha ez megvan, a melléklap helye már közömbös. 

Áttérve az egyéni szerző alá nem helyezhető címleírások területének har
madik problémájára, a címrendszó használatának leszűkítését szolgáló hagyo
mányos eszközökre, vegyük először szemügyre a Tervezetnek a testületi szerző
ségre vonatkozó rendelkezéseit. 

Ezek közül éppen a legalapvetőbbet: a testületi szerzős főlap alkalmazási 
területét kijelölő szabályt teljesen elhibázottnak kell minősítenünk. E szabály 
— a 9 . 1 § — két csoportját különbözteti meg azoknak a testületi kiadványok
nak, amelyeknek a főlapja a testületi szerző alá teendő; de e két kiadvány
csoport mindegyikének a határát a legnagyobb bizonytalanságban hagyja. 
Hogy a 9.1 § elégtelen, azt maga a szabályalkotó is nyíltan elismeri a 
9.3 §-ban, amely kimondja, hogy bizonytalanság esetén a főlapot akár a 
cím, akár a testületi szerző alá lehet tenni, csak annyit kötve ki, hogy a másik 
alatt melléklapot kell elhelyezni. Ilyen intézkedés nincs még egy az egész 
szabályzatban — beiktatása csak azzal magyarázható, hogy a szabályalkotó 
látta, hogy homályosság, elégtelenség szempontjából ez a szabálya viszi a 
pálmát. A 9.3 § egyébként azt is megmutatja, hogy a szabályalkotó még valami 
mást is látott, t i . azt, hogy a 9.1 § hibája korrigáihatatlan, — hiszen azokban 
az esetekben, amikor e szabálya csődöt mond, egyszerűen letesz minden sza
bályalkotói ambícióról és rábízza a címleíróra, hogy tegyen, amit jónak lát ! 

4* 
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E rendelkezések elhibázottak, rosszak, mert igen bonyolult kritériumok
tól teszik függővé a választást a címrendszó és a testületi szerzői rendszó 
között, — olyanoktól, amelyekre az átlagos olvasó, amikor egy konkrét kiad
ványt keres, még csak gondolni sem fog, s már ezért is igen sokszor nem ott 
fogja keresni a címleírást, ahol az áll. De rosszak azért is, mert, mint láttuk, 
e szabályok alkalmazása egy elég tekintélyes szélességű határsávon teljesen 
ingadozó, — mert alkalmazásuk kritériumai, amellett hogy bonyolultak, nagy
mórtékben bizonytalanok is. S végül rosszak, mert azokban az esetekben, 
amikor e kritériumok csődöt mondanak, a szabályalkotó szabad folyást enged 
a címleírói önkénynek. Világos, hogy az olvasó elképzelései arról, hogy mikor 
kell a címleírást az egyik és mikor a másik fajta rendszó alatt keresni, ilyen 
körülmények között sohasem bontakozhatnak ki a legsűrűbb ködből. Az is
mertetet t szabályok alkalmazása becslésem szerint átlag minden ötödik
hatodik esetben kétséges vagy vitatható. Ez az arány tökéletesen elegendő, 
hogy az olvasó kedvét elvegye attól, hogy megpróbáljon behatolni a szabály 
titkaiba. 

Ha már mindenképpen ki akarunk tartani a testületi szerzős főlap ma 
általánosan elterjedt, hagyományos megoldása mellett, akkor mindenekelőtt 
elengedhetetlen, hogy ennek alkalmazási területét világosan és élesen, más szó
val formális kritériumok alapján határoljuk el, ne pedig a testületi kiadványok 
tartalmi kategóriái alapján. 

Egy ilyen kielégítő elhatárolás a testületi szerzős főlap használatának 
egészen szűkre szorításában kínálkozik, azokra a kiadványokra való korlátozá
sában, amelyeknek címe magában foglalja a testület nevét. Ezt a természetes, 
formális kritériumon nyugvó, előnyös határvonalat CHAPLIN is felhasználja, 
de nem a testületi szerző alatti főlap alkalmazási területének az elhatárolá
sára, hanem csak arra, hogy elválassza azt a területet, ahol a címrendszós 
melléklapot előírja attól, ahol ezt fölöslegesnek tartja. Javaslatai — s annak 
nyomán a Tervezet 11.23 §-a is — kimondja, hogy minden testületi szerző alatt 
katalogizált mű címéről melléklapot kell készíteni, ha ez a cím a testület nevét 
nem tartalmazó distinktiv cím. 

A Javaslat és a Tervezet ezzel a mai címleírási szabályzatok zöménél 
jóval messzebbmenően teszi kötelezővé a címrendszó alatti melléklap megírá
sát a testületi szerzős felvételeknél, kivételt csak az említett egyetlen cím-
leírási helyzettel téve. Ez a rendelkezésük világosan kifejezésre juttatja, hogy 
a testületi szerzői címfejet és rendszót nem tartják kielégítőnek: a cím alatti 
másodlagos regisztrálással akarják a testületi szerzős címleírások használható
ságának, megtalálhatóságának kielégítő fokát biztosítani. Ezt az elvi állás
pontot és a rajta nyugvó konkrét rendelkezést egyaránt örömmel kell fogad
nunk, mint a testületi szerzői rendszó értékét reálisan felmérő igen üdvös 
újítást. 

A kár csak az, hogy CHAPLIN és a Konferencia abban az irányban, 
amelyben elindultak, nem mentek tovább, nem akarván még jobban eltávo
lodni a nemzetközi többség jelenlegi gyakorlatától. A következő lépés annak 
az elismerése lett volna, hogy a címrendszó az átlagot tekintve megfelelőbb, 
több olvasót elégít ki, mint a testületi szerzői rendszó9 — illetve az ebből ön-

9 Ennek a tételnek a bizonyítását itt nem ismételhetjük meg, s ezért erre vonat
kozólag utalunk Die korporative Verfasserschaft c. dolgozatunkra. Libri. 1961. 11. vol. 
115-158.1 . 
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ként adódó következtetésnek a levonása, hogy ha egy címleírást szükségesnek 
tar tunk cím alatt is és testületi szerző alatt is elhelyezni a katalógusban, akkor 
a főlapot okvetlenül a címrendszó alá kell tenni, a testületi szerzőt pedig 
a mellóklapra kell relegálni. Másszóval, a főlap testületi szerzős címfeje csak 
akkor célszerű és megengedhető, ha a címleírást címrendszó alá egyáltalában 
nem kívánjuk tenni. A Tervezetre vonatkoztatva ez annyit jelent, hogy az 
abban adott megoldásnál sokkal célszerűbb lenne a testületi szerzős főlap 
alkalmazását egyedül arra az estre korlátozni, amikor a kiadvány címe a 
testület nevét is magában foglalja. Ez a megoldás mellékesen azzal az igen 
nagy előnnyel is járna, hogy kiküszöbölné a használhatatlan 9.1 és 9.3 §§-at. 
Csak mellékesen kívánjuk megjegyezni, hogy szerintünk az optimális megoldás
hoz csak egy további lépéssel juthatunk el, ti. ha az egyéni szerző alá nem 
tehető címleírásokat kivétel nélkül címrendszó alá tesszük, s a szöveg vagy 
a kiadvány megszületése körül közreműködött testület alatt minden esetben 
csak melléklapot helyezünk el. Az ezzel járó előnyök felbecsülhetetlenek, — 
sokszorosan felülmúlják a melléklapok megtakarításáról való lemondással 
járó áldozatot. A főlap rendszófajtáinak száma így kettőre redukálódik — 
mégpedig kedvező módon: a legalkalmatlanabb rendszófajta kiszorításával. 
A címleírás alapvető szabálya egyetlen rövid tételbe sűríthető: a rendszót 
az egyéni szerző neve, ennek hiányában a mű címe adja. E szabály érvényét 
nem töri á t semmiféle speciális szabály, —- a CHAPLIN által is képviselt 
modern törekvések valóraváltása terén tehát egy döntő lépéssel előbbre 
jutunk. A katalógus áttekinthetősége és egyszerűsége ugrásszerűen megjavul, 
s ezzel az olvasó számára az eligazodás benne jelentősen könnyebbé válik. 

A testületi szerzőre vonatkozó szabályok második csoportja, a címfej 
megválasztását és formáját illető rendelkezések lényegesen sikerültebbek 
az alkalmazási területet illető szabályoknál. Ez a szabálycsoport javult a leg
többet a Konferencia tárgyalásai során. A legfeltűnőbb a javulás a javaslattal 
szemben annál a szabálynál, amely megszabja, hogy alárendelt testület mikor 
katalogizálandó saját neve alatt. Jelentős javuláson mentek keresztül a 
második testületi szerzős címfejformára, az államigazgatási szervek külön 
formájára vonatkozó szabályok is. Viszont hátrafelé lépett a Tervezet a nevet 
változtató testületek kérdésében, amikor alternatív megoldást engedélyezett : 
a mindenkori név használata mellett megengedte az utolsó név standard 
névként való használatát is. 

De van ebben a problémakörben egy hiánya is a Javaslatnak és a Terve
zetnek egyaránt: nem intézkednek arra vonatkozólag, hogy ha egy kiadvány 
több olyan testületet nevez meg, amelyeknek más-más módon, más-más tevé
kenység kifejtésével, része van a kiadvány létrejöttében, akkor ezek közül 
melyiké az elsőbbség, melyik közülük a ,,fő szerző". 

A testületi szerzős címleírás mellett a hagyományos címleírási gyakorlat 
egy második módszert is alkalmaz a címrendszós felvételek gyakoriságának 
csökkentésére: a szerkesztő egy bizonyos fajtájának, a közölt anyag össze
gyűjtőjének (kompilátor) a neve alatti katalogizálást. Az eljárás előnye és 
indoka kézenfekvő: a személynév sokkal alkalmasabb a rendszó-szerepre, 
mint a címrendszó, s miután különösen a gyűjtő-művek többnyire erősen 
hangsúlyozzák a szerkesztő, az összegyűjtő nevét, az említett megoldás föltét
lenül kezére jár az olvasónak. Másrészről nem tagadható azonban, hogy e meg
oldás hagyományos alkalmazási módjának komoly hátrányai is vannak. A leg
több mai szabályzat bizonyos könyvkategóriák, a gyűjtőművek egyes fajtái 
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számára írja elő ezt a megoldást, többnyire egyrészt elmosódó, másrészt indo
kolatlanul önkényes módon. Az olvasókönyv vagy a dokumentumgyűjtemény 
fogalmának a határa nagyon különbözőképpen vonható meg, s a szabályzatok 
ennek a feladatnak az elvégzésével mégsem törődnek. De nem törődnek azzal 
sem, hogy intézkedéseik gyakran igen kevés következetességet mutatnak, ami
kor valamely kiadványfajtát szerkesztő alatt katalogizáltatnak, a vele közeli 
rokon másikat viszont nem. E két hiba hagyományos mértéke persze csök
kenthető lenne — de csak egy bizonyos határig. 

Ezek a nehézségek indították CHAPLINÍ arra, hogy ezen az egyetlen 
ponton huszárosán szakítson a többség gyakorlatával, és a szerkesztői rendszót 
törölje a főlap rendszavainak sorából, mindössze annyi koncessziót téve a 
hagyományos megoldásnak, hogy az általánosan a szerkesztő neve alatt ismert 
műveknél kivételesen megengedi — megtűri — a szerkesztő neve alatti katalo
gizálást is (10.3 §). 

Nem tagadható, hogy e javaslatban van elegancia. Az sem, hogy teljesen 
összhangban van ÜHAPLiNnek azzal a törekvésével, hogy minél világosabb, 
minél élesebben elhatárolt alkalmazási területű és minél általánosabb érvényű 
szabályokat találjon. Lelkesedésünket mégis lelohasztja némileg az az 
ellentét, amely ennek a szabálynak a merész újító szelleme és a javaslat testü
leti szerzőségi szabályainak a maradisága között fennáll. Elvégre a testületi 
szerzői rendszó kevésbé kedvező mint a címrendszó, az egyéni szerkesztői 
viszont kedvezőbb ennél — hogyan indokolható hát, hogy amikor az utóbbit 
kiselejtezzük, az előbbit gondosan megőrizzük? 

A Konferencia nem a szokásos nagy többséggel ugyan, de elfogadta a 
főlap kötelező szerkesztői rendszavának a kiküszöbölését. A szabály sorsa 
mégis bizonytalan, mert a munkabizottság ellen javaslatot is készített, amely
nek értelmében a kollektív címmel rendelkező gyűjtőművek a szerkesztő 
neve alatt katalogizálandók, ha őt a címlap megnevezi — s csak ellenkező eset
ben címrendszó alatt. A Konferencia előzetes jelentése ezt a kisebbségben 
maradt javaslatot is közli a szabályzat jegyzeteként (10.3 §, 11. jegyzet) 
ezzel ju t ta tva kifejezésre, hogy ebben a kérdésben a Konferencia nem olyan 
súllyal foglalt állást, mint a többiekben. 

Az egyéni szerzői rendszó szabályai közül a legfontosabb az, amely a 
több név, ifi, több névforma közötti választás, vagyis az egyéni szerzői stan
dard név kérdésében intézkedik. A szabály annak a névnek a használatát írja 
elő, amelyet a szerző eredeti nyelven megjelent műveinek a többsége megad, 
,,az i t t többnyire előforduló legteljesebb formában"; de ha az általános gyakor
lat más nevet vagy névformát fogadott el, akkor ez az utóbbi lép a szerző 
művein szereplő név helyébe (8.2, 8.21 §§). 

Ez a szabály gyökeresen szakít a szabályalkotás eddigi gyakorlatával. 
Ahelyett, hogy a személynevek különböző kategóriáinak egy hosszú sora 
(ókori, középkori, nemesi, egyházi nevek, férjezett nők neve, álnevek, változó 
írásmódú és megváltoztatott nevek stb.) kezelésére külön-külön szabályokat 
állítana fel, egyetlen közös szempontot ad a személynévvel kapcsolatos összes 
kérdések megoldására. Ezt a magunk részéről helyeseljük. A leghasználtabb 
név, ill. névforma elfogadása standard formául már ex definitione a legjobban 
felel meg az olvasók érdekének, mert a legtöbb olvasó számára ez biztosítja 
a kerülőút nélküli eljutást a keresett szerzőhöz. Az egységes szabály, a közös 
szempont alkalmazása a nevek valamennyi fajtájára, szintén jelentős előny
ként értékelendő. De persze nincsen rózsa tövis nélkül: az egyes konkrét esetek 
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elég tekintélyes százalékában nem lesz könnyű megállapítani azt, hogy melyik 
a leghasználtabb név, ill. névforma. Ezt a nehézséget azonban a régi módszer 
sem tudta megkerülni, hiszen az egyes név-kategóriákra vonatkozó, látszólag 
objektív, könnyen^ megállapítható tényekre építő, hagyományos részlet
szabályok végén többnyire ott lapult a záradék: „kivéve, ha más név, ill. más 
névforma a használatosabb, ismertebb". Ahol pedig ez a záradék hiányzott, 
o t t e hiány többnyire fájdalmas következményekkel járt — MARK TwAiNt 
Samuel Langhorne CLEMENSSZÓ, Mrs. Humphry WAKDot Mary Augusta 
(Arnold) WARD-dá változtatta. A Tervezet által adott megoldás fő előnye az, 
hogy nemcsak klauzulákba elbúj tatottan, hanem jól hangsúlyozva juttat ja 
kifejezésre, hogy minden egyes személynévnél a tényleges gyakorlatnak kell 
eldöntenie a választást, és nem tereli el a címleíró figyelmét a lényeges fel-

. adatról, e tényleges gyakorlat kutatásáról azzal, hogy különböző objektív 
kritériumokat tol az előtérbe. 

Feltűnő csak az, hogy a hagyományos megtévesztő forma teljes fel
számolásához szükséges utolsó lépést a Tervezet már nem teszi meg. Ha ugyanis 
végső fokon az általános gyakorlatot, az irodalmi vagy a köznapi használatot 
fogadja el irányadónak, akkor helytelen első helyen a szerző művein10 leg
gyakrabban megjelenő nevet hangsúlyozni, ezt tolni formailag az előtérbe. 
A tartalomnak formailag a szabály megfordított felépítése felelne meg. Emel
lett a 8.2 §-nak ,,az i t t többnyire előforduló legteljesebb formában" kitétele is 
fölösleges — egyszerű pleonazmus és megtévesztő. 

Az egyéni szerzőségre vonatkozó szabályoknál megtaláljuk annak a 
hiánynak a megfelelőjét, amelyre már a testületi szerzőség szabályainál rá
mutat tunk. A szabályzat az angol—amerikai gyakorlatból — nagyon helyesen — 
átveszi a fő szerző fogalmát. Ez a fogalom azonban egyes kiadványfajtáknál, 
egyes műfajoknál kiegészítést igényel — annak a meghatározását, hogy a mű 
létrejöveteléhez különböző funkcióval hozzájáruló két szerző közül melyik 
a fő szerző. Ilyen kiadványkategóriák, ill. műfajok: a beszélgetéseket publikáló 
könyvek, azok a szövegek, elbeszélések, amelyeket nem az elbeszélő önt for
mába, az átdolgozások különböző kategóriái, a kotta nélküli szövegkönyvek, 
a régi disszertációk, a számottevőbb szöveg kíséretében kiadott reprodukció
gyűjtemények stb. Ezeknél a szerzői elsőbbség kérdése nem világos, az idevágó 
gyakorlat ennek megfelelően nem egységes. Minden egyes ilyen kiadvány
kategória tehát kifejezett intézkedést követel, amely a felsorolt műfajok jó-
részénél csak önkényes döntésen alapulhat, egyeseknél pedig — pl. a kotta 
nélküli szövegkönyveknek a zeneszerző neve alatti katalogizálásánál — egye
nesen a szabállyal ellenkező kivétel statuálásán. Éppen ezért nem tartjuk 
lehetségesnek, hogy ezekre a kérdésekre a választ majd csak a szabályzat 
nélkülözhetetlen kommentárja vagy példatára adja meg, — hiszen az utóbbiak 
nem tartalmazhatnak olyan újabb szabályt, amely nem vezethető le közvet
lenül, egyszerű következtetéssel, magának a szabályzatnak valamelyik rendel
kezéséből. 

Van azután a Tervezetnek, az egyéni szerzőség területén egy olyan ren
delkezése is, amely súlyos kifogás alá esik — ti . az, amely aziránt rendelkezik, 
hogy a többtagú személyneveknek melyik tagja teendő rendszóvá. 

10 A Javaslatban emellett nem is a szerző művein, hanem e művek címlapjain 
leggyakrabban megjelenő név szerepel. A Konferencia ezt, igen helyesen, korrigálta. 
Ugyanennek a korrekciónak a végrehajtása a két és három szerzős művekről szóló 10.21 
§-ban sajnos már elmaradt. 
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„Ha az egyéni szerző neve több szóból áll, a rendszó megválasztását, 
amennyire ez lehetséges, annak az országnak az elfogadott gyakorlata dönti 
el, amelynek a szerző polgára, — ha viszont ez nem lehetséges, akkor annak 
a nyelvnek az elfogadott gyakorlata, amelyet a szerző általában használ" 
— mondja a Tervezet 12 §-a. Ha ezt szó szerint vesszük, akkor a szabály érvé
nyének ki kell terjednie, a vezeték- és keresztnév, a családnév és nemesi 
előnév, a családnév és a mellette használt nemesi birtoknév, a két nevet 
használó férjezett nők és férjük családneve közötti választás kérdéseire, s 
ezenkívül az arab, héber, indiai nevek, sőt mi több, a prefixumos nevek 
kérdéseire is, s mindezt egyetlen egységes rendelkezéssel sikerül megol
dania ! Ténylegesen persze minderről szó sincsen. A vezetéknév—kereszt
név, az összetett nemesi nevek és a férjezett nők nevének kérdése esetében 
a választásra általában nincsen kihatása annak, hogy a szerző milyen ország
nak a polgára, és hogy milyen nyelvet használ általában. Alaposabban szem
ügyre véve kiderül, hogy a 12. § csak a prefixumos nevekre vonatkozik, hiszen 
a hagyományos szabályok a szóban forgó két körülménynek egyedül ennél az 
egyetlen névfajtánál adnak szerepet a rendszómegválasztás körül. A szabály 
tehát — a Javaslattal ellentétben — a többtagú személynevek rendszómegvá
lasztásának összes többi kérdését elejti. Ez csak helyeselhető, hiszen a válasz 
az összes elejtett kérdésre már bennfoglaltatik a föntebb ismertetett 8.2 §-
ban, s így minden újabb, nem konkrét egyedi esetből kiinduló, hanem egyes 
névcsoportokra kötelező egységes elbánást előíró rendelkezés csak zavart kel
tene, mert az esetek egy részében elkerülhetetlenül összeütközésbe jutna a 
8.2 §-sal. Az egyetlen kivételt ez alól a prefixumos nevek képezik. Ezek ugyanis 
mind nyugati nevek, amelyeknek sorrendje — keresztnév, prefixum, vezeték
név — nem teszi lehetővé a szerző saját gyakorlatának megállapítását. A kér
dés eldöntése tehát i t t majdnem kizárólag csak a bibliográfiai, irodalmi gya
korlat alapján lehetséges; viszont a kivándorolt szerzők prefixumait illetőleg 
ez a gyakorlat ma országonként változik, s így szükség van egy szabályra, 
amely ezt a kérdést autoritativ módon nemzetközileg egységesen eldöntse. A 
szóban forgó szabály célkitűzését illetőleg tehát a munkabizottság helye
sen határozott; a hibát ott követte el, hogy a szabály címét és fogalmazását 
nem hozta összhangba a leszűkített célkitűzéssel. 

E mellett a súlyos formahiba mellett azonban a szabály rendelkező ré
szével sem érthetünk egyet: különösen a még élő, végleg vagy ideiglenesen 
más országba vándorolt, valamint a több nyelven író szerzők esetében ez rengeteg 
bizonytalanságot, okoz, céltalan kutatást ró a könyvtárosra — a vándorló 
írók cédulái áttelepítésének kötelezettségéről és ugyanannak a családnévnek 
az olvasók számára rendkívül zavaró szétszóródásáról nem is szólva. S mindezt 
egyedül a hagyományos angol—amerikai gyakorlat megmentéséért. A nemzet
közi egység ügyét és az olvasók érdekét — az átmenet nehézségeinek leküzdése 
után az angol és az amerikai olvasókét is ! — sokkal jobban szolgálta volna, 
ha a prefixum kezelését egyedül annak a nyelvnek a gyakorlatától tet ték 
volna függővé, amelynek szókincséhez a prefixum tartozik.11 

11 Azok a részletkérdések, amelyek e megoldást némileg megnehezítik — így 
valamely prefixumnak több különböző jelentésével (pl. nemesség vagy származási hely 
kifejezése) kapcsolatos, továbbá a több nép által beszélt nyelvek prefixumainak, valamint 
a'több különböző nyelvben előforduló azonos hangzású prefixumoknak az egyes népeknél 
mutatkozó eltérő kezelése — megegyezéses alapon, esetleg magába a nemzetközi szabály
zatba beiktatott részletszabályokkal, aránylag könnyen megoldhatók. 
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E pár kritikai megjegyzést még egy, a formai rendszavakra vonatkozó 
passzussal kell kiegészítenünk. A Javaslat külön paragrafust szentel ennek a 
kérdésnek (12 §), de igen szűkre szabja azoknak a kiadványoknak a körét, 
amelyeknél megengedi a formai rendszó alkalmazását. 

A Konferencia törölte e külön paragrafust, sőt a formai rendszó kifeje
zést is eltüntette, de helyette bevezeti egyrészt — LUBETZKY nyomán — a 
konvencionális vagy formai cím fogalmát, s ennek a használatát az állam, 
territórium stb. neve alatt felvett alkotmányok, törvények, szerződések 
„és más hasonló jellegű művek" számára előírja (9.5 §); másrészt pedig a mű 
formáját kifejező konvencionális címfej fogalmát, amelynek a használatát 
a többoldalú nemzetközi szerződéseknél és „más nem-distinktiv című kiadvá
nyoknál" megengedi (11.6 §). Mindkét szabálynak a tartalma eléggé bizony
talan, s emellett olyan jelentéktelen részletproblémákat illetnek, amelyek aligha 
érdemlik meg külön szabály, még kevésbé külön új módszer, új fogalmak 
bevezetését. 

Befejezésül vessünk még egy pillantást a Tervezet és a magyar címleírási 
szabvány eltéréseire, — nézzük meg, hogy a Tervezet elfogadása milyen változ
tatásokat kívánna jelenlegi címleírási gyakorlatunkon, s hogy ezek mennyiben 
volnának kívánatosak és mennyiben nem. 

Az első kérdés, ami i t t felvetődik, a hatály kérdése. A Javaslat szerényen 
csak az általános gyűjtőkörű tudományos nagykönyvtáraktól kívánja meg 
az egységes szabályok alkalmazását. A Tervezet már egy lépéssel tovább megy: 
elhagyja a „tudományos" szót. A Konferencia I. számú határozata pedig még 
tovább tágítja a kört: szükségesnek tartja, hogy a nemzeti bibliográfiákat is 
ezen az alapon szerkesszék. 

A nemzetközi szabályoknak ez a korlátozott hatálya természetesen 
megkönnyíti elfogadásukat, hiszen azt jelenti, hogy ez lehetséges anélkül, 
hogy közművelődési könyvtáraink és szakkönyvtáraink címleírási gyakorlatán 
és katalógusain bármit is változtatni kellene. Persze ennek az előnynek ára 
is lenne: a katalogizálási szabályok jelenleg meglevő hazai egységének a fel
adása. Ezt az árat azonban — legalábbis addig, amíg a rendszavak azonossá
gát, egységességét nem érinti — nem szabad túlbecsülni, mert a kétféle katalo
gizálási szabályzat bevezetése az említetten kívül még további előnyöket is 
nyújthatna. Mindenekelőtt a címleírás egyszerűsítését, áttekinthetőbbé tételét 
a kis- és a szakkönyvtárakban. 

A Tervezet és a mi szabványunk közötti eltérések különböző jelentő
ségűek és az elfogadás esetén tőlünk különböző súlyú áldozatokat kívánnának. 
Elsőnek a Tervezetnek azokat a szabályait említenők, amelyek a mi szabvá
nyunkból hiányzanak, de beiktatásuk kívánatos lenne, s e beiktatás nehéz
séggel, a szabvány jelenlegi szabályának megváltoztatásával nem járna. 
Ilyen az egyéni fő szerzőre vonatkozó rendelkezés (10.1 §), a többes és változó 
nevű testületek esetében a címfejül választandó név kiválasztásának szabálya 
(9.4 §), a más testületeknek alárendelt testületek önálló szerzőként való keze
lésére vonatkozó előírások (9.6 §) és a standard cím két megengedett alterna
tívája — az eredeti cím és a leggyakrabban használt eredeti nyelvű cím — közül 
kiválasztott megoldás beiktatása (11.3 §). Ilyen továbbá az új kötelező mellék
lap, ill. utalás előírása a testületi szerzőnek nem tekintett közreadó testületről 
a címrendszós főlapra (az erről intézkedő 9.2 § persze gyökeres átfogalmazást 
kíván) és a testület nevét magában nem foglaló distinktiv címmel rendelkező 
kiadványok címéről a testületi szerzős főlapra (11.23 §). 
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A második csoportba azokat a változtatásokat sorolnók, amelyek jelen
legi szabályainknak lényeges, a rendszót érintő megváltoztatását teszik szük
ségessé, de ez a változtatás legalább a nagykönyvtárakban kívánatos, az utób
biak címleírási gyakorlatának javára válna. Ilyenek az egyéni szerző standard 
névformájának a megválasztását egy nevezőre hozó generális rendelkezés 
(8.2 §), a székhelyet rendszóvá tevő testületi címfej-forma kiküszöbölése 
(ld. 9.4 §) és a változó című periodikák és sorozatok egyes szakaszainak a min
denkori cím alatti katalogizálását kötelezővé tévő szabály (11.5 §). 

Az utóbbi szabálycsoporttal szemben áll a Tervezetnek két olyan szabálya, 
amely igen fontos kérdésben rendelkezik a mi szabványunktól eltérő, de any-
nyira elhibázott módon, hogy a javasolt rendelkezéseket föltétlenül valamilyen 
más megoldással kell helyettesítenünk. E két szabály a testületi szerzős 
főlap alkalmazási területét meghatározó 9.1 § és a személynevek rendszavára 
vonatkozó 12 §. 

Egyes kérdéseknél elég nehéz a választás a Tervezet és a magyar szabvány 
rendelkezése között, mert a pro és contra meglehetősen egyensúlyban vannak. 
Ezek között egy nagy fontosságú van: a gyűjtőnevek rendszavának a kér
dése, amelyet a Tervezet a címrendszó javára, a szerkesztői, kompilátori rend
szó rovására dönt el (10.3 §). A többi ide tartozó szabály kevésbé jelentős, 
— ami nem jelenti azt, hogy a döntést nem kell igen alaposan megvitatni 
és megfontolni. E kevéssé jelentős szabályoknak ugyanis az el nem foga
dása sem bírna különösebb jelentőséggel a nemzetközi szabályzathoz való 
csatlakozásunk szempontjából, s így elutasításukat nyugodtan vállalhatjuk, 
ha úgy ítéljük, hogy szabványunk előírása célszerűbb. Ilyen az a szabály, 
hogy háromnál több társszerző esetében mindig kötelező a melléklap az első
nek megnevezett szerzőről (10.22 §), s azok, hogy ha egy több részletben meg
jelenő mű szerzője, ill. címe a későbbi részekben megváltozik, akkor az egész 
mű az első rész rendszava alá helyezendő (10.4 és 11.4 §§). 

A következő csoportot olyan kevéssé jelentős szabályok képezik, ame
lyeket kár volna saját gyakorlatunkba átültetni, mert olyan részletkérdésben 
írnák elő kivételes, külön elbánást, amelynek jelentéktelensége ezt egyáltalá
ban nem indokolja. Ilyen mindenekelőtt a formai rendszóról szóló külön 
paragrafus felrobbantásának eredményeképpen visszamaradt, föntebb már 
ismertetett két rendelkezés (9.5 és 11.6 §§) és az az előírás, hogy a főleg cím 
alatt ismert műveknél a szerzői rendszó helyébe is címrendszó lép (11.14 §). 

Végül, nézetünk szerint, a Tervezet vitája során szemügyre kell vennünk 
két olyan kérdést is, amelynek megvizsgálására maga a Tervezet közvetlenül 
nem kényszerít ugyan bennünket, de amelyeket egész címleírási gyakorlatunk
nak küszöbön álló generális felülvizsgálása során mégsem kerülhetünk meg. 

Az első az a kérdés, hogy a címrendszós címleírásoknál nem lenne-e 
célszerűbb a főlapot a standard címnek adni, noha ez a választás egy fontos 
jelenlegi szabályunk megváltoztatásával járna, a Tervezet által engedélyezett 
másik alternatíva elfogadása viszont ilyesmit nem tenne szükségessé. Az igenlő 
válasz mellett szól a nemzetközi szabályzat korlátozott hatálya, ill. az, hogy 
a nagykönyvtárak funkcióinak ez a megoldás felel meg jobban, de emellett 
az is, hogy e megoldás esetén a katalógus két feladatának rangsorolása szem
pontjából a szerzői rendszó és a címrendszó megválasztása nem lenne egymás
nak ellentmondó. 

A második ilyen, csak a dolgok belső összefüggése által az előtérbe tolt 
kérdés a testületi szerzői rendszó főlapon való alkalmazásának kérdése. 
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A Tervezet idevágó elhibázott szabályait, a 9.1 és 9.2 §-t átvenni ballépés volna. 
Saját szabványunk kevéssé sikerült szabályai mellett kitartani szintén nem 
lenne célszerű. Kivételes helyzetben vagyunk tehát : úgyszólván minden 
kötöttség nélkül, legjobb belátásunk szerint dönthetünk a címleírásnak éppen 
erről a legproblematikusabb pontjáról. Nagyon fontos, hogy a cselekvési 
szabadságnak ezt a ritka alkalmát jól használjuk ki és alaposan megfontoljuk 
a döntést. Utódaink véleményét rólunk és eljövendő olvasóink ítéletét betű
rendes katalógusainkról nem csekély mértékben fogja befolyásolni az, hogy ezt 
a kérdést ]ól o]djuk-e meg. 

Á K O S D O M A N O V S Z K Y : D E R R E G E L W E R K - E N T W U R F D E R P A R I S E R 
K A T A L O G I S I E R U N G S K O N F E R E N Z 

Das wer tvol ls te , alle E r w a r t u n g e n übert reffende Ergebnis der Konfe renz .war die 
übe r ra schend große, in der Mehrzahl der Fä l le fast a n E ins t immigke i t grenzende Überein
s t i m m u n g der Ansichten , die in den Abs t immungsergebnissen zu tage t r a t . Auf G r u n d 
dieser Übe re in s t immung k a n n m i t Zuvers icht auf eine ba ld ige E in führung in te rna t iona le r 
Einhei t s regeln gerechnet werden, u . zw., einige wenige Rege ln ausgenommen, bei einer 
erheblich größeren Betei l igung von L ä n d e r n , als m a n vor Pa r i s es zu hoffen 
gewagt h ä t t e . 

Auch der von der Konferenz a n g e n o m m e n e Code-Entwurf m u ß als eine beach tens 
wer te Le is tung angesprochen werden — besonders was den Aufbau des Ganzen, die K o n 
zept ion betrifft . Das folgerichtige S t reben n a c h k larer Logik, u n d n a c h größtmögl icher 
Einfachhei t u n d Übers icht l ichkei t des Aufbaus m a c h e n den E n t w u r f z u m gelungens ten 
Kodif ika t ionsversuch, den die mode rnen Bes t rebungen der le tz ten J a h r e erzeugt h a b e n . 
Diese Vortreffl ichkeit der K o n s t r u k t i o n des En twur f s a ls Ganzen ist ein Verdiens t A. H . 
C H A P L I N S , der den offiziellen Vorschlag, den der Organisa t ionsausschuß der Konferenz 
vorgelegt h a t , ver faß t h a t t e . 

U n t e r den einzelnen B e s t i m m u n g e n des En twur f s — sowohl u n t e r denen , die umge
ä n d e r t aus d e m CHAPLiNschen Vorschlag ü b e r n o m m e n , als a u c h denen , die i m Laufe der 
Konferenz umges ta l t e t worden s ind — g ib t es al lerdings einige, die h in t e r der op t imalen 
Möglichkeit m e h r oder weniger weit zurückble iben. E s w ä r e sehr zu wünschen , d a ß diese 
Bes t immungen — so vor a l lem die Rege ln 9.1 — 9.3 u n d 12 — noch vor d e m Inkra f t 
t r e t en des in te rna t iona len Code du rch zweckmäßigere ersetz t werden . 

Z u m Schluß g ib t der Aufsatz einen Überbl ick übe r diejenigen B e s t i m m u n g e n des 
En twur f s , die, von U n g a r n angenommen , eine A b ä n d e r u n g der gegenwär t igen ungar ischen 
B r ä u c h e , d . i . der h e u t e gül t igen ungar i schen N o r m der Ti te laufnahme, erfordern w ü r d e n . 
Der größere Teil dieser Ände rungen w ä r e als eine Verbesserung der gegenwär t igen ungar i 
schen Regeln zu begrüßen , es g ib t abe r einige da run t e r , die als Rücksch r i t t e gewer te t 
werden müssen . 




