
SZOCIOLÓGIAI KÖNYVANYAGUNK KORSZERŰ SZAKRENDSZERÉNEK

 

KIALAKÍTÁSA

 

A Művelődésügyi Minisztérium 1968-as rendelkezése szerint* a FSZEK a szociológia

 

országos tudományos szakkönyvtára lett. Szakkönyvtári funkciónk ellátásának egyik

 

elsődleges követelménye szociológiai állományunknak és a beérkező nagymennyiségű új

 

irodalomnak korszerű szakrendszer alapján történő osztályozása. A hivatalosan feladattá

 

tett szociológiai gyűjtőkör az osztályozás terén is régi gyakorlatra és hagyományra tá-

 

maszkodik a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. A további feladatok és tervek között

 

szerepel a könyvek analitikusabb feltárása és a gyűjtőkör folyóiratainak dokumentálása.

 

Ehhez is megfelelő szakrendszer szükséges.

 

Szociológiai szakrendszerünk múltja és korszerűsítésének szükségessége

 

Századunk első éveiben, amikor Szabó Ervin még mint a Kereskedelmi és Iparkamara

 

könyvtárosa, elsőként alkalmazta (és egyúttal meg is honosította) a tizedes osztályozást

 

Magyarországon, jelentős kiegészítéseket vezetett be a 3-30-as; Szociológia-Társadalom-

 

tudomány szakban. Ezt az osztályt mintegy 100 új fogalommal bővítette. 1912-ben jelent

 

meg a Fővárosi Könyvtár Osztályozása, amely az ún. brüsszeli séma ,,magyar sajátos-

 

ságokra”

 

átalakított változata, Szabó Ervin bővítéseivel és módosításaival. A

 

bővítések

 

elsősorban a 30-as szakra vonatkoztak, érintették a főszakokat, de módosították az al-

 

osztályokat és az alosztások értelmezését is.

 

A Fővárosi Könyvtár már ebben az időben is nagyjelentőségű társadalomtudomá-

 

nyos anyaggal rendelkezett, amelynek mind mennyisége, mind haladó tartalma sokkal

 

részletesebb feltárást kívánt meg, mint amilyent az akkor nemzetközi érvényűvé emelt

 

brüsszeli táblázatok tartalmaztak. Szabó Ervin levelezésben állt P. Otlet-val, az Institut

 

International de Bibliographie főtitkárával. A levelekben tárgyaltak Szabó Ervin módo-

 

sításainak nemzetközi elfogadtatásáról, erre azonban az első világháború kitörése miatt

 

nem került sor.

 

A Fővárosi Könyvtár tehát működésének első éveiben világviszonylatban is a leg-

 

részletesebb és a leghaladóbb szakrendszer alapján osztályozta a társadalomtudomá-

 

nyokkal foglalkozó nagyértékű anyagát. Az ETO egyik legfontosabb alapelvétől, az

 

egyetemességtől való eltávolodás azonban magát Szabó Ervint is arra a belátásra kész-

 

tette, hogy a táblázatok

 

későbbi kiadásainál sokat elhagyjon módosításaiból. A 30-as

 

szak egyike azoknak a kivételeknek, amely megőrizte a változtatásokat és a legtöbb bőví-

 

tést tartalmazza, egész struktúrájában Szabó Ervin-i vonásokat mutat.

 

Az ETO rendszerhez való teljes visszatérés tehát nem történt meg és az évek során

 

egyre nagyobb az eltérés könyvtárunk szakrendszere és a nemzetközi ETO táblázatok

 

 

* 131/1968 (MK 11) M. M. sz. utasítás.
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között. így könyvtárunk, amely Magyarországon elsőként alkalmazta ezt a nemzetközi 

szisztémát, ma egy sajátos decimális szakrendszert használ, amely nem más, mint a 

brüsszeli séma első magyar variánsa. 

A tudományok fejlődése, új tudományok, interdiszciplinák megjelenése folyamatosan 

problémákat állít a tudományrendszerezés elé. A könyvtári osztályozásnak, amely mint 

tudott, nem lehet azonos a tudományok osztályozásával, valamilyen módon mégis lépést 

kell tartama a fejlődéssel. A változásokat az adott szakrendszerbe kell beleilleszteni, hogy 

a publikációkat differenciáltan, a kutatók számára is kielégítő módon tárhassa fel. Ez 

természetesen nemcsak a könyvtárat jelenleg legjobban érdeklő szociológia szakra érvé- 

nyes, hanem a tudományok, ill. az őket nyomon követni igyekvő könyvtári osztályozás 

egészére is. A következőkben tehát az osztályozás korszerűsítésének általános, az összes 

szakra kiterjedő kérdéseivel szeretnénk röviden foglalkozni. 

Az ETO szerint szakozó könyvtárak az új fogalmak jelölésének kérdéseire nemzetközi 

fórumtól kapnak választ. A Nemzetközi Dokumentációs Szövetség, a FID (Fédération 

Internationale de Documentation) három osztályozási bizottsága közül egy az ETO egyes 

szakterületeinek fejlesztésével foglalkozik. Külön szakmai bizottságok munkálkodnak az 

egyes tudományok, ágazatok, ismeretek osztályozásának kiművelésén és finomításán. 

Ezek a bizottságok nemzetközi szakmai tekintélyekből és nagy tapasztalattal rendelkező, 

s a vonatkozó szakterületen is jól képzett osztályozó szakemberekből állnak. Eredmé- 

nyeiket az időközönként megjelenő ,,Extensions and Corrections to the UDC”-ben teszik 

közre. (Kiegészítések és módosítások az Egyetemes Tizedes Osztályozáshoz címmel 

magyarul is folyamatosan megjelenik). Az ETO szerint szakozó könyvtáraknak megbízható 

megoldást jelent a nemzetközileg ajánlott számok átvétele, ha célkitűzéseiknek, gyűjtő- 

körüknek és kapacitásuknak megfelelően kiegészítéseket tartanak szükségesnek. A FSZEK 

osztályozói a fent ismertetett bővítési lehetőségektől azonban meg vannak fosztva, leg- 

alábbis ami az ETO jelzetek változatlan átvételét illeti. Eddig láttuk az ETO-tól való 

eltérés két okát, az eltérést az indulásnál és az ETO nemzetközi változásait, most a har- 

madik okot is vizsgálnunk kell. 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központjának szakozó könyvtárosai maguk is 

változtattak a sémán az elmúlt évtizedek során, a decimális osztályozás legnagyobb eré- 

nyét, rugalmasságát, dinamikus jellegét kihasználva. A jelkészlet bővítésének, törléseknek 

szövegmódosításoknak, kiegészítéseknek, áthelyezéseknek kiindulópontja az esetek 

zömében az ETO volt s a lehetőség szerint ETO számokat, ill. azoknak adottságainkhoz 

alkalmazott változatait építették be a táblázatokba. A többi esetben a jelzetalkotás önkén- 

tes volt, igyekezve legalább a saját rendszer logikáját követni. A módosítások szükséges- 

sége egy-egy publikáció osztályozása során merült fel, így az új szakszámok — akár az 

ETO-ból származók, akár az önkényesek — esetlegessé váltak, következetlenné, szétesővé 

tették a sémát. A szakkatalógus feltáró értékét azonban legjobban az csökkentette, hogy 

az új jelzetek bevezetése után nem történt meg sem a séma, séma katalógus átszerkesztése. 

Hangsúlyozni kell azt a tényt, hogy nagy könyvtárakban az aránylag egyszerűbb 

módosítások bevezetése esetén is cédulák ezreit kell átdolgozni s ez legtöbbször úgyszólván 

megoldhatatlan feladat elé állítja a könyvtárosokat, mert a kurrens gyarapodás feldol- 

gozása mellett a szakkatalógus szerkesztésére, rendszerezésére kevés idő jut. A módosí- 

tások átvezetése azért is munkaigényes feladat, mert a tudomány változó tartalma több- 

ször arra a kompromisszumra késztette a szakozó könyvtárost, hogy régi, elavult, már 

meg nem felelő jelzet alá osztályozza az új fogalmat hordozó műveket. Ebben az esetben 

a katalógus használóinak tájékoztatására legalább a betűrendes mutatóban és a válasz- 

lapon kell feltüntetni az új tartalmat. 

A kurrens szerkesztés, kiegészítés és gondozás mellett igényesebb feladat — legalább 

nagyobb időszakonként a katalógus átszerkesztése. Az elkerülhetetlenné vált új szakjel- 

zetek alkotása esetén a múltban nem törtónt meg az együvé tartozó, de eddig szétszórtan 

található művek céduláinak kiemelése a régi helyről és átszakozása az új helyre. Ennek 
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következtében egy-egy téma iránt érdeklődő olvasónak sokszor a szakkatalógus legkülön- 

bözőbb helyein kellett a szó szoros értelmében kutatnia. 

A felhalmozódott feladatok, melyek már a folyamatos szakozási munka megfelelő 

menetét is gátolták, végül is kényszerítő erejűvé váltak. A szakozó csoport kidolgozta és 

végrehajtotta a séma és a szakkatalógus teljes érdemi revízióját. Az érdemi revízió célja 

a teljes osztályozási rend megteremtése volt a könyvtárban, alapja a séma valamennyi 

jelzetének felülvizsgálata, ennek során a fellelhető kettősségek megszüntetése, illetve a 

jelzetek pontosabb tartalmának tisztázása, megfelelő utasításokkal. Itt is, csak úgy mint 

az új mutató szerkesztésében, mindenekelőtt az ETO legújabb kiadásai és bővítései 

szolgáltak forrásként, de praktikus szempontokat is figyelembe kellett venni a változ- 

tatások bevezetésénél. Ahol néhány cédula átszakozása árán logikusabb, a témát jobban 

kifejező egységet kaptunk, ott merészebben kezdeményezhettünk, de ahol nagy anyag- 

részek megmozgatását, átszakozását jelentette volna csak egyetlen szakszám megvál- 

tozása is, ott kompromisszumos megoldást kellett találni. A radikális átszakozásnak egy- 

részt azért nem vághattunk neki, mert a szakkatalógus élő: gyarapodik, csökken és hasz- 

nálják, másrészt a sokszorosított cédulák rendszere miatt egyetlen cédulán történt bár- 

milyen változtatás legalább 3-4, de rendszerint még több cédula kijavítását vonja 

magával. 

A könyvtári szakkatalógusoktól a kutatók és szakemberek szeretik számonkérni, hogy 

miért nem felelnek meg a tudomány vagy az ismeretek rendszerező felosztásának és követelik, 

hogy a szakma logikája szerint, annak elfogadott terminológiájában tükrözzék az anyagot. 

A kérdés vizsgálata messze vezetne, de mindenképpen ahhoz az eredményhez jutnánk, 

hogy a feladatot — a logikus tudományfelosztást — nem csak a FSZEK szakrendszere, de 

sem az ETO, sem más könyvtári szakrendszer nem tudja megvalósítani. Igyekezetünk 

arra irányulhat, hogy a tudomány vagy ismeretág elméletének és gyakorlatának irodal- 

mában jelentkező történeti és új fogalmak a lehetőség szerint megtalálhatók legyenek és 

logikusan, a megfelelő átfogó fölérendelt fogalom alá kerüljenek. Ez a törekvés sok esetben 

azt hozza magával, hogy amikor csak minimálisan szükséges változtatásokat kívánunk 

megvalósítani, kiderül, hogy hozzányúlva egy szak revíziójához, olyan láncreakció indul 

meg, mely arra inspirál, hogy az adott szakcsoportban található vagy azzal összefüggő 

többi logikátlanságot is felszámoljuk. 

Végzett munkánk során a fentebb elmondottak miatt nem voltak korrigáihatók 

minden esetben a szakkatalógus objektív vagy szubjektív okokból keletkezett téves meg- 

oldásai, a régi szakozások következetlenségei, az egymást követő szakozók különböző 

osztályozási felfogásából és módszereiből eredő hibák. De a séma valamennyi jelzetének 

felülvizsgálata kiküszöbölte a szakozók további munkája számára az objektív hibaforrá- 

sokat, az olvasók részére pedig világosabbá, egységesebbé váltak katalógusunkban az 

egyes szakok. Ugyanez történt a sok változásnak kitett földrajzi alosztások vonatkozá- 

sában is. Erről jelen évkönyvünk más cikkében számolunk be. 

A 30-as, szociológia szak revíziója 

Könyvtárunk gyűjtőköre és immár országos feladata azt követelte, hogy a szoci- 

ológia szakot a többinél is alaposabban, nagyobb ráfordítással vegyük revízió alá, ill. 

teljesen dolgozzuk át. Bármily hatalmas munkát jelentett volna is egy sajátunktól 

merőben eltérő módszerű szakrendszer átvétele, először az a megoldás tűnt a legkézen- 

fekvőbbnek, hogy a központi könyvtár egy már meglevő, elismerten jó szociológiai könyv- 

tári szakrendszerre térjen át. Ilyen rendszer azonban sem a hazai, sem a külföldi könyv- 

tárak gyakorlatában nem található. 

A társadalomtudományok^ ezen belül a szociológia könyvtári osztályozása országosan 

megoldatlan probléma. Kiderült, hogy az ország könyvtárai között, hagyományai alapján 
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a FSZEK-é a legrészletesebb s elavultsága ellenére is a leginkább használható szociológiai 

szakrendszer. Szabó Ervin változtatásai, amint már említettük elsősorban a társadalom- 

tudományok területére összpontosultak, s noha ezek természetesen az 1910-es évek álla- 

potait tükrözik, még mindig teljesebbek s állítjuk, „korszerűbbek”, a szocialista szellemű 

könyvanyag osztályozására különösképp megfelelőbbek, mint a nagy ETO általánosan 

használt kiadásának szociológia szakcsoportja. 

Átvizsgáltuk a legtekintélyesebb társadalomtudományi bibliográfiák és szakfolyó- 

iratok felosztásait is. Mint szocialista jellegű és nagyon részletes felosztás, — többek 

között — tanulságos volt a Német Tudományos Akadémiához tartozó Gazdaságtudo- 

mányi és Információs Központ (NDK) által összeállított társadalomtudományi szak- 

rendszer tanulmányozása. E rendszer az intézet dokumentációjához készült, a szocioló- 

giát csak elnagyoltan osztályozza, mert a teljes társadalomtudományt felöleli. Az Inter- 

national Bibliography of Sociology, az UNESCO támogatásával megjelenő periodikus 

kiadvány a munka során gyakran eligazított a fogalmak tartalmi hovatartozásának 

eldöntésében. A bibliográfiák és szakfolyóiratok csoportosításai azonban bármily kitűnőek 

lehetnek, nem könyvtári célra készültek, nem eléggé részletesek, összetett fogalmak kife- 

jezésére alkalmatlanok; s ami a praktikus szempontokat illeti, teljesen idegenek a mi 

szakrendszerünktől. 

Az új szakrendszer kialakításának nomenklatúráját, címszóanyagát keresve ugyan- 

csak szűkös forrásanyagról lehet számot adni. Magyar nyelvű kézikönyv, de még össze- 

foglaló jellegű monográfia sem állott rendelkezésünkre. Ezt a hiányt könyvkiadásunk az 

utóbbi időben részben már pótolta, az előbbit nem; de nehéz is lenne javasolni megbízható, 

korszerű kézikönyv fordítását és kiadását, mivel más nyelvterületeken sem található 

átfogó, objektív rendszerű szociológiai kézikönyv. így az adatokat és definíciókat a 

legkülönbözőbb forrásokból kell összeszedni, gyakran ellentmondásos információkat 

egybevetni és értékelni, s tisztázni a különböző nyelvek terminológiájában kifejezett 

fogalmak azonosságát vagy különbségét. 

A Művelődésügyi Minisztérium 1968-as, könyvtárunk gyűjtőkörére vonatkozó dön- 

tését egy szakbizottság felmérése előzte meg. A felmérés során megvizsgálták szakkataló- 

gusunkat is. Külön vizsgálat tárgyát képezte a szociológiai szakkatalógus állapota és 

magának a szakrendszernek feladata ellátására való alkalmassága. A bizottság tagjai, 

akik között neves szociológusok is voltak, írásos javaslatot készítettek, amelyben röviden 

pontokba foglalták a szerintük optimális szociológiai szakfelosztás vázát és felsorolták 

azokat a szociológiai elméleti alapkategóriákat, amelyeket a FSZEK szakkatalógusa jel- 

zetekben eddig nem tudott kifejezni. A javaslat az új szociológiai szakrendszer elméleti 

megalapozásában jó segítséget jelentett, de mivel a kapott felosztás inkább tudomány- 

rendszertani jellegű, eredeti formájában a könyvtári gyakorlatba nem vihettük át. Külö- 

nösen érdekes például az a két pont, amely a modern szakirodalom legizgalmasabb és leg- 

gyakrabban tárgyalt témaköreit öleli fel és csoportosítja: 

A szociológia alapkategóriáinak elmélete 

a) STRUKTÚRAELMÉLET 

stratifikáció 

mobilitás 

integráció -csoportelmélet 

érintkezési formák 

vezetés, hatalom, közösség elméletei 
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b) CSELEKVÉSELMÉLET 

gyakorlat, praxis 

mindennapi élet 

érték és értékorientáció 

szerep, komformitás 

előítélet 

manipuláció stb. 

A fentiekben csoportosított (és egyéb, fel nem sorolt) szociológiai tárgyköröknek 

mindenképpen helyet kellett biztosítani az új sémában, lehetőleg a tudomány művelői 

által elvárt helyen és rendszerezésben. 

A felmérést végző bizottság néhány konkrét mű eszmei ,,beszakozásával” is igyeke- 

zett rávezetni könyvtárosainkat arra, hogy szociológus-szemmel hol, milyen kategória és 

milyen terminológia alatt ésszerű bizonyos jellegű művek elhelyezése. 

A szakozó könyvtárosok szociológiai felkészültsége az általuk osztályozott és többé- 

kevésbé megismert publikációk nyújtotta tudáson alapult; erőssége mindössze annak a 

a hiányosságnak a felismerése volt, hogy a séma adta lehetőségeken belül milyen keveset 

képesek visszaadni e publikációk lényegéből. Kétségtelenné vált, hogy feladatukat csak 

szociológus szakember segítségének igénybevételével oldhatják meg. Az igazgatóság ezért 

felkérte Varga Károly szociológust, az MTA Szociológiai Intézetének munkatársát, a 

készülő új szociológiai séma létrehozásában való közreműködésre, annak szakmai felül- 

vizsgálatára. Az új szociológiai szakrendszer tervezetét természetesen az osztályozó 

csoport munkatársainak kellett összeállítani, hiszen csak ők határozhatták meg, hogy 

milyen mélységű, mennyire specifikus és mindenekelőtt milyen rendszerű bővítéseket, 

ill. átalakításokat tartanak szükségesnek és képesek végrehajtani. 

Az ideális szakrendszer utáni keresés egybeesett azzal a ténnyel, hogy a FID egyik 

különbizottsága kutatást folytatott egy korszerű társadalomtudományi rendszer kidol- 

gozására a decimális osztályozás keretében. A megbízott holland bizottság* így az ETO 

részére kidolgozott egy részletes, új szociológiai szakrendszert.** A tervezet lefordítása és 

áttanulmányozása arra a következtetésre vezetett, hogy ez a legjobb, a legtöbb modern 

fogalmat tartalmazó, és ETO rendszerről lévén szó, a FSZEK sémájába legegyszerűbben 

beépíthető szociológiai szakfelosztás. 

Amikor tehát nagyobb kitérők után úgy határoztunk, hogy ez az ETO tervezet lesz a 

a szociológiai séma átdolgozásának és kibővítésének legfőbb forrása, tisztában voltunk 

azzal, hogy nem a rendszerek legtökéletesebbikét tartjuk kezünkben. Azt is láttuk, hogy 

az ETO szakfelosztása polgári szemléletet tükröz, de mivel a tudományág szocialista rend- 

szerezése még nem született meg, a magunk részéről csak annyit tehettünk, hogy meg- 

felelő helyet adjunk a szocialista világnézetű publikációk számára. Ismételten hangsúlyoz- 

zuk, hogy a könyvtári osztályozás nem tudományrendszerezés, ezért az általunk végrehaj- 

tott korrekció ideológiai értékelése indokolatlan volna. Az óriási szellemi koncentrációk 

nyomán végbement fejlődés következtében a szociológia, különösen ma s nálunk forron- 

gásban levő tudomány, amelytől tudományrendszerezési szempontból sem várhatunk el 

valami lezártat és egységeset. A tudományfilozófiai és rendszerezési problémák megoldása 

egyébként is hosszú folyamat, de az alkalmazási területeken hamarább ki kell alakítani 

egy elfogadható osztályozási rendszert, mint ahogy azt az elméleti viták lezárása lehetővé 

tenné. 

* Documentation Section of the State University of Utrecht. 

** FIDC-3 67-3 
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Olyan aggályok is felmerültek, hogy a decimális rendszer perspektívájában elavult 

s előbb utóbb át kell adnia a helyét valamiféle gépi válogatást lehetővé tevő rendszernek. 

Valóban, a tájékoztatástudomány is robbanásszerű átalakulásokon megy keresztül korunk- 

ban, de a mi apparátusunktól még annyira idegen technikai eredményeket belátható időn 

belül nem fogjuk tudni alkalmazni, s mivel mind idehaza, mind külföldön, a nagyobb 

könyvtárak ma is ETO rendszerben osztályoznak, reálisnak tűnik, hogy a FSZEK is ezen 

az alapon oldja meg a profilja szempontjából oly sürgető változtatásokat. 

Tartalmi és technikai kérdések 

A régi szociológiai táblázatok alapstruktúráját nem állt módunkban megváltoztatni, 

a kiegészítéseket az adott vázba kellett beillesztenünk. A könnyebb eligazodás kedvéért 

hadd álljon itt a séma főosztályainak számjegyeiben a régivel azonos,  értelmezésében 

némileg módosított váza:  

30   SZOCIOLÓGIA, TÁRSADALOMTUDOMÁNY 

301 Általános kérdések 

302 Társadalmi struktúra 

303 Szociálantropológia 

305  Ökológia 
 

307 Társadalmi tudat. Társadalmi kontroll. 

308 Szociográfia 

309 Művelődéstörténet 

A felosztásnak csak a 301, 302 és 307-es számjegyekkel jelölt csoportjaiban eszközöltünk 

lényeges bővítéseket, és a séma élére beállítottunk egy 300.l-es számjeggyel kezdődő fel- 

osztást a szociológiai elméletek részére. A felsorolásszerű ismertetések helyett inkább 

szólnánk valamit a bővítések kialakításával kapcsolatos kérdésekről és az érdekesebb- 

nek látszó megoldásokról. 

A kibővítés munkája a tartalmi és technikai problémák elhatárolását is felveti. A ki- 

indulópontot a tartalmi kérdések képezik, mint a táblázatok szerkezete, a fogalmak meg- 

határozása és összefüggése, és új társadalmi jelenségek megfogalmazásának szükségessége. 

Technikai kérdés maga a jelzetalkotás, tehát a konkrét szakszámok kialakítása s részben 

az ezeknek megfelelő definíciók meghatározása. Ehelyütt meg kell említeni a nyelvi kifeje- 

zéssel kapcsolatos nehézségeket is. A szociológia magyar nyelvű irodalma még nem álla- 

podott meg a terminológia tekintetében. A tudományos és műszaki életben gyakran az 

adott területen éppen leghaladottabb ország nyelve dominál, így a magyar nyelvű szocio- 

lógiai szakirodalom is használja az angol ill. amerikai terminus technikusokat. 

Némelyik fogalomra nem is lehet azonnal megfelelő, hasonló rövidségű vagy hasonlóan 

találó magyar szót vagy kifejezést alkotni. A könyvtári szakrendszer összeállítójának ez 

sem lehet feladata. Hogy mely szavakat vagy kifejezéseket nem is érdemes lefordítani, 

mert idegen alakjukban fognak átmenni a köztudatba, az ma még nem dönthető el, s 

ezért az ilyen kétes esetekben az eredeti nyelvi meghatározás (is) szerepel a szakjelzetek 

mellett. Arra törekedtünk, hogy a szavak specifikusságának foka a lehető leginkább kö- 

zelítse meg a dokumentumokban való használatuk specifikusságának mértékét. 

Abból a célból, hogy az egyik elsődleges tartalmi követelménynek, a hierarchikus 

kapcsolásnak legalább az egyes alosztályokon belül eleget tegyünk, teljes egészükben 

átemeltünk bizonyos szakcsoportokat és egyidejűleg a régi sémából töröltük az új csoporto- 

sításban is szereplő, azonos fogalmakat. Ilymódon legalább a kisebb egységeken belül 

megmutatkozik az alá- és fölérendelő viszony. Ilyen tiszta átemelés történt a Szociológiai 

elméletek, elméleti rendszerek — címszónál, mely a táblázatok élére került. 
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A FID tervezet ezt a csoportot 301.l-es szám alatt hozza, szintén táblázatai elején. 

Nálunk e szám foglalt lévén, 300.l-es jelzetet kapott ugyanez a fogalomcsoport: 

Saját (új) táblázataink 

300.1      Szociológiai elméletek 

      .12    Pozitivista ökológia 

      .122 Neopozitivizmus 

      .123 stb. . . . 

FID táblázatok 

301.1      Szociológiai elméletek 

.12    Pozitivista ökológia 

.13    Neopozitivizmus 

.123 stb. . . . 

Változások nélkül, ill. a struktúrát változatlanul hagyó összevonásokkal építettük 

be a 302-es Társadalmi tagozódás, társadalmi struktúra szakcsoportba is a 302.0-ás 

(Csoportszociológia) és a 302.l-es (Egyén és társadalom. Társadalomlélektan. Behaviour) 

felosztásait. A jelzetek számszerű formája nem egyezik a FID-tervezet számaival, amelyek 

a csoportszociológiai és szociálpszichológiai fogalmakat a 301-es főszakon belül részletezik. 

Mi ezeket a 302-es szakba helyeztük, mert ennek tartalma a legrokonabb a beépített új 

fogalomcsoportokkal és így nagyobb logikátlanságok nélkül eredeti helyén maradhatott a 

régi 302-es alosztások zöme. Nem kellett hozzányúlnunk ahhoz a hatalmas mennyiségű 

cédulát tartalmazó anyagrészhez sem, amely a 302.4-es szakszám és ennek továbbosztásai 

mögött sorakozik. Megváltoztattuk ül. kibővítettük azonban a szakcsoport definícióját és 

beékeltünk olyan új fogalmakat, melyeket a szociológia ezen a helyen tárgyal: 

   Régi felosztás 

302.4      Társadalmi szolidaritás 

Kölcsönös segítség 

.41    A társadalom harca az alkoholizmus és a kábítószerek ellen 

.42    A társadalom harca a tuberkulózis és egyéb népbetegségek ellen 

.43    A társadalom harca a nikotinfogyasztás ellen 

.44    A társadalom harca az öngyilkosság ellen 

Új felosztás 

302.4*    Deviáns magatartás. Marginalitás 

Társadalmi problémák és megoldási kísérleteik 

.40    Elidegenedés, anomia, elszigetelődés, meghasonlás 

.401  Agresszivitás. Extrapunitivitás 

.41*  Alkoholizmus 

.42*  Tuberkulózis és egyéb népbetegségek 

.43*  Nikotinfogyasztás 

.44*  Öngyilkosság 

.45*  Idegbetegségek, elmebajok 

(A csillaggal jelölt jelzetek tehát lényegében változatlanok maradtak.) 

A 302-es osztályon belül található az eddig ,,Nemi kapcsolatok”, a jövőben „Szexuál- 

és családszociológia” főcím alatt egy már szinte komikusan részletező felosztás. Ebben 

kisebb terminológiai korrekcióktól eltekintve semmilyen változtatást nem hajtottunk végre, 

bár a témakör nem igényelne oly aprólékos csoportosítást, az összevonásokkal járó munka- 

ráfordítást nem éri meg. 

Sértetlenül maradtak azok a részletezett és hatalmas anyaggal rendelkező osztályok is, 

amelyek szakcsoportjai mögött elavult, túlhaladott vagy téves nézeteket tartalmazó 

művek sorakoznak. 

  



154 

 

Ezek elnevezését esetenként korszerűsítettük: 

303.2 Fajok harca, faji kérdés = Szociáldiszkrimináció 

Vagy kibővítettük: 

305.5 Geopolitika = Geopolitika.  Telepítéspolitika.   ,,Élettér elméletek” 

vagyis a megfogalmazásban nyilvánvalóvá lett, hogy a kutató itt általában csak történelmi 

szempontból érdekes anyagot találhat. 

Az értelmezés tartalmi kibővítése történt a 303.6-os szakcsoportban olymódon, hogy a 

régi „Wille zur Macht” jellegű anyag is itt maradhat és tér nyílik egyéb, a modern szak- 

irodalomban gyakran tárgyalt témakörök ide történő besorolására. A 303.6-os szakcsoport 

régi definíciója: Uralomra törekvés. Hatalmi vágy. Hatalomelmélet. Zsarnokság. Elnyo- 

más. Kibővített változata: Hatalom, erőszak, zsarnokság, elnyomás. Befolyás. Érdek- 

védelmi csoportok. Klikkek. 

A 307-es szak az az egyetlen három számjegyű főcsoport, amely teljesen más értelme- 

zést kapott. Ez a szak ugyanis „A társadalom lelki tényezői. Szociálpszichológia” definíció 

mögött 307.01 és 307.06-os továbbosztásaival együtt — megfelelő szakszám hiányában — 

gyűjtőmedencéje volt mindannak, amit a csoportszociológia modern irodalmából az utóbbi 

években a könyvtár szerzeményezett. Azzal a meggondolással, hogy az itt felsorakozó 

csaknem minden cédulát amúgyis át kell majd szakozni, az egész társadalomlélektani és 

csoportszociológiai szakot áthelyeztük a 302-es: Társadalmi struktúra, társadalmi tagozó- 

dás — főcsoportba, ezzel a tudományrendszertani felosztást is jobban megközelítvén. 

A 307-es főszak így felszabadult, s olyan definíciót kapott, amely az itt megmaradó régi 

alosztásokat összefoglalóan kifejezi és lehetővé teszi bizonyos hiányosan tagolt szakok 

bővebb kifejtését. Az új sémában a 307-es szak mellett a következő definíció szerepel: 

„Társadalmi tudat, A társadalom kontrollja és a kommunikáció.” Ennek a megfogalma- 

zásnak most már nem mondanak ellent a kényszerűségből érintetlenül hagyott, mert 

szükséges (bár meglehetősen önkényesen csoportosuló) régi alosztások. A szak élén egy 

fontos, új tárgykör kapott helyett: 

   307.1      Vélemények és attitűdök 

.11    Sztereotipek, normák, értékek 

.12    Befolyásolás. Véleményirányítók 

.14    Közvélemény, közv. irányítása, propaganda 

.141  Közönség, közönség fajtái, (public, audience) fogyasztói szokások 

   stb. 

Az empíria a szociológia tudományában központi helyet elfoglaló kérdés. Itt is, csak 

úgy, mint a többi, nem 30-as szakcsoportnál, módszerek kifejezésére a (018)-as formai 

alosztást használtuk, vagyis: 30(018) = Szociológiai módszerek. Mivel már eddig is kerültek 

osztályozásra olyan publikációk, amelyek nem a tudomány egységére vonatkoznak, hanem 

csak egyes, tárgy szerinti specifikus kutatási technikákat ismertetnek, a (018)-as formai al- 

osztást a 30-as szak továbbképzéseihez kapcsoltuk: 

307.1(018) A véleménykutatás módszerei 

Noha az általunk megismert egyéb szociológiai osztályozási rendszerek mindegyike 

kiemelt helyen, önálló szakszámok alatt hozza a módszertani alosztásokat, mi a kérdés 

megoldását megpróbáltuk összeegyeztetni régi gyakorlatunkkal és a (018)-as formai alosz- 

tást bontottuk további (018.1), (018.2) stb. alosztásokra. Kötelező elvként leszögezve 

azonban, hogy a részletproblémák módszereivel foglalkozó publikációk — tehát azok, 

amelyeknél a formai alosztás a 30-as szak többjegyű számjelzeteihez kapcsolódik — is 
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megkapják a 30(018..)-as beosztást, abból a célból, hogy a szakkatalógusban minden 

módszertannal foglalkozó monográfia egy helyen is megtalálható legyen. 

A kibővítés munkáját csak a régi és az új táblázatok egybevetésével és az egyes régi 

szakszámok mögött felsorakozott cédulák tömegének és tartalmának mérlegelésével lehet 

megítélni. Az új séma abszolút értékét ez természetesen nem befolyásolja. A szociológus 

számára az átalakítás ós bővítés után is érthetetlen hiányosság, hogy a szociológia tudomá- 

nyának egyes fontos ágazatait hiába keresi nálunk a 30-as szak alosztásaiban. Több szocio- 

lógiai szakcsoport a FSZEK osztályozási táblázataiban, a szakkatalógus más részeiben 

található. 

Nézzük meg egyenként, hogy melyek ezek a gyűjtőkörhöz tartozó, hagyományosan 

régen gyarapított, de nem a 30-as szakba kerülő diszciplínák. A 31-es főosztályban, a sta- 

tisztikában található a demográfia, a népesség összetételét vizsgáló tudomány. Nem 

ennyire együtt, sajnos szétszórva találhatók a szakszociológiák. A szakszociológiákat 

egyébként az ETO és más rendszerezések sem sorolják a szorosan értelmezett szociológiá- 

hoz, hiszen minden társadalomtudománynak van szociológiai aspektusa. A mi 30-as 

sémánk meglehetősen ötletszerű módon, tartalmaz néhányat közülök. Például a 30-as 

szakban helyet kap a vallás, a művészetek, az irodalom, a film stb. szociológiája, holott 

hasonló jellegű anyag a vallás, a művészetek, az irodalom, a film stb. főszakjaiba ill. tovább- 

osztásaiba is sorolható. A 29-es szakba az összehasonlító vallástudományba oly munkák 

tartoznak, a séma magyarázata szerint: „melyek a vallást egyetemes, tudományos vagy 

összehasonlító történelmi szempontból tárgyalják, dogmatikus vagy apologetikus elfo- 

gultság nélkül”. A definíció tehát a vallásnak, mint társadalmi ideológiának szerepére 

utal, egyértelműen vallásszociológia. 

A szociológiához legközelebb áll a 33-as szak. Ebben található az egész munkáskérdés, 

ezen belül a munkaszociológiai kérdéskomplexum, a munkapszichológia, a szabadidő prob- 

léma, stb. Hatalmas anyagát átsorolni értelmetlen vállalkozás lenne. 

Az üzempszichológiai és üzemszociológiai kérdéseket a 65-ös szakon belül részletezzük. 

Sorolhatnánk még a példákat, a kisebb szociológiai ágazatokat, amelyekben csak az utaló 

cédulákkal való gondos ellátás és a jó szakmutató igazítja útba a kutatót. A decimális 

rendszer elve lehetővé teszi, hogy a kettőspontos viszonyításokkal, tehát esetünkben 30: 

bármilyen más fogalmat kapcsolatba hozzunk a szociológiával. Megoldatlan még viszont e 

viszonyítások, kiváltképp a régi, szociológiai jelzetekhez való viszonyítások átalakítása. 

Az új szociológiai séma a Szabó Ervin Könyvtár osztályozási táblázatai új kiadásának 

részeként fog megjelenni. A kialakításával kapcsolatos problémák további vázolása helyett 

még csak azt kell kiemelni, hogy mint minden tizedes rendszer, ez is tovább részletezhető a 

könyvanyag szaporodása ill. új fogalmak jelentkezése esetén. 

Az elméleti megalapozás után most a gyakorlatra való áttérés következnék. Minden 

halogatás azzal a hátránnyal jár, hogy halmozódik az átdolgozandó cédulák tömege, jelen- 

tős többletmunkát okozva. A szakkatalógus átjelzetelése nem minden esetben kívánja meg 

a könyvek kézbevételét, ez nagyon gazdaságtalan volna, hiszen az osztályozási döntés 

egyszer már megtörtént és kifejezésre jutott az éppen módosításra kerülő szakjelzetben. 

Az átszakozandók tetemes részét azonban olyan monográfiákról készült címfelvételek 

képezik, amelyeknek tartalmát nagyobb mélységig kívánjuk feltárni vagy éppen azt a 

lényegét akarjuk kifejezni, amelyre eddig megfelelő jelzet hiányában nem volt mód, a 

könyveket tehát kézbe kell venni. 

Az újonnan beérkező szociológiai munkák természetesen már az új séma szakszámait 

kapják. (A régivel azonos jelzetű, de tartalmukban eltérő és a szakkatalógus megfelelő 

részében még át nem dolgozott cédulák ideiglenesen külön fiókban kapnak helyet.) Az 

új szociológiai műveknek az új séma alapján történő osztályozása rendszerint azzal a jóleső 

érzéssel párosul, hogy megnyugtató megoldást sikerült találni. Ugyanakkor — különösen 

monografikus művek analitikus felvétele vagy cikkek szakozása esetén tudomásul kell 
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venni azt, ami cseppet sem váratlan, hanem előrelátható volt: hogy az új szociológiai séma 

már használatbavételekor hiányos, sőt, elavult is. A rendszerezés csak követheti a tudomány 

fejlődését, de nem előzheti meg. Az adott periódusban azonban bővítésekre mindenképpen' 

szükség volt, s a központi könyvtár szakozó csoportja a lehetséges és az elérhető mérlegelé- 

sével korszerűsítette és lényegesen kiegészítette a FSZEK szociológiai szakrendszerét. 
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