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A magyar bibliográfiák bibliográfiája 1974—1976.
[összeáll, az] Országos Széchényi Könyvtár Magyar Nem
zeti Bibliográfia szeikesztősége. Fel. szerk. GAJTKÓ Éva. 
Bp.,OSZK. 1979. 507 p.

1960-ban indította el az Országos Széchényi Könyv
tár „A magyar bibliográfiák bibliográfiája” sorozatát. 
Kétségtelen, hogy ez a bibliográfia-típus a nemzeti bibliog
ráfiai rendszer szerves része, bár hasznáról, jelentőségéről 
lehet gondolkozni. A legteljesebb kurrens nemzeti bibliog
ráfiarendszer részeként a Szovjetunióban a „Knizsnaja 
Palata” évenként megjelenteti a Bibliografija szovetszkoj 
bibliografii” c. kiadványt, Jugoszláviában egy tízéves 
ciklust felölelő bibliográfiai összeállítás jelent meg 
a bibliográfiákról, Lengyelországban Wiktor Hahn egy 
közel 6500 bibliográfiát magába foglaló retrospektív 

szintézist készített, a Deutsche Bücherei a német nyelvű könyvekben és folyóiratokban 
megjelent rejtett bibliográfiák összeállítására vállalkozott, —első ízben a bibliográfiák 
megjelenése után több mint húsz év elteltével. Egyetemes jellegű, de főként az angol 
nyelvterületen megjelent irodalom teljességre törekvő ilyen célú feldolgozása a Wilson cég 
kiadásában megjelenő „The bibliographie index” mely megjelenésének aránylag rövid 
átfutási ideje következtében a könyvtári tájékoztató-szolgálat jól használható műszere.

Azon túlmenően, hogy jóleső érzéssel kell megállapítani, kurrens nemzeti bibliog
ráfiai rendszerünk teljességéhez a másodfokú, kurrens jellegű nemzeti bibliográfia hozzá
járulást jelent, annak hasznosságát, közlési effektusát is kötelességünk szemügyre venni.

Elsősorban tehát Kőhalmi Bélát kell idéznünk, aki e vállalkozásról a következőket 
írta: „...a Széchényi Könyvtár elindította ... sorozatát, de azt a hibát követte el, hogy első 
kötetének címanyagát a megjelenést megelőző negyedik évvel kezdve két évi termést 
foglalt össze (1956—1957), második kötetében (1962-ben) pedig a három év termését 
(1958, 1959, 1960) gyűjtötte egybe. Ilyen megjelenési tempó mellett a megjelenteknek 
és az ezután megjelenő köteteknek nem adományozhatjuk a kurrens könyvészet 
rangját...” Majd később így folytatja: „...minden különösebb jóstehetség nélkül megmond
hatjuk: azt a szerkesztői célkitűzést, hogy az önálló alakban megjelent bibliográfiákon 
kívül felveszik a „rejtett” összeállításokat, amennyiben 20 adalékot tartalmaznak, revi
deálni lesznek kénytelenek, ha e szerszám gyorsabb ütemű megjelenését és használható
ságát el akaiják érni.”*

KŐHALMI Béla: A tudományos tájékoztatás fejlődése hazánkban 1945-1965. Bp. 1967.48-49.
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A mostani összeállítás, mely Gajtkó Éva pontosságra törekvő szerkesztői munkáját 
tükrözi változatlanul a megjelenést megelőző negyedik évvel kezdve, két év bibliográfiai 
termését foglalja össze. A késedelem, amelyet már Kőhalmi Béla is kifogásolt, nyilván
valóan közismert okokkal magyarázható — nyomdai átfutási idő, technikai felkészültség 
hiánya, munkaerőgazdálkodási tényezők stb. — Mégis, ha szembesítjük a kiadványt azzal 
az ismert ténnyel, hogy az mint tájékoztatási műszer nem tartozik a közismertek és az 
általánosan használtak közé, Kőhalmi Béla megállapításai és jóslata helytállónak 
bizonyulnak.

Nem vonható kétségbe viszont az sem, hogy a kötet összeállítása, szerkesztési mód
szere, kiállítása, áttekinthetősége ma már minden dicséretet megérdemel,és az amit annak 
idején Kőhalmi Béla> az összeállítás technikai kivitelével kapcsolatban kifogásolt, — pl. 
a rejtett bibliográfiák esetében a mű teljes terjedelmének feltüntetése — ebben a kiadvány
ban már megvalósult.

A munka használhatósága szempontjából a legnagyobb pozitívumnak azt érzem, 
hogy a kiadvány függelékeként közli a magyar bibliográfiai és dokumentációs jellegű 
periodikumok teljes jegyzékét. Ha nem tévedek,és jól számoltam: 263 ilyen periodikumot 
tart nyilván a bibliográfia. (Ezek elemzése, egybevetése és elsősorban mérlegre tétele, ügy 
gondolom tájékoztatáspolitikánk egyik legfontosabb feladata lehetne.) Ha ez a függelék
ben közölt jegyzék még kiegészülne a bibliográfiai és dokumentációs szolgáltatások szám
bavételével is, úgy a tájékoztatásról szóló tájékoztatás fontos feladata még közelebb 
kerülne a megoldáshoz.

A kiadvánnyal kapcsolatban az anyag zömét képező rejtett bibliográfiák számbavé
teléről kell még néhány szót ejtenünk. Mit lehet és mit nem lehet rejtett bibliográfiának 
tekinteni: olyan elméleti kérdés, amire nem érdemes sok szót vesztegetni. Ha rendszerező 
jegyzéknek tekintjük a bibliográfiát, úgy nyilván kifogásolható, hogy az irodalomjegyzék 
tételszáma legyen a bibliográfia alapvető kritériuma. De aki a tájékoztatás gyakorlatát 
némiképpen ismeri,tudja nagyon jól, hogy az egy témáról szóló irodalmi feldolgozás hivat
kozásai milyen segítséget jelentenek az irodalomkutatáshoz, a faktográfiai tájékoztatás
hoz. Elég, ha a hivatkozási indexek elterjedtségére és népszerűségére gondolunk. Ez a tény 
viszont a másodfokú bibliográfia használhatóságával kapcsolatban ébreszt gondolatokat. 
Nem vitás azonban, hogy egy ilyen jellegű bibliográfia, éppen mert a hivatkozások száma 
alapján minősít, az ország tudományos irodalmának legjaváról nyújt általános képet. 
Ez egymagában is biztosítja a kiadvány létjogosultságát.

Ezért kell hálásnak lennünk a gondosságért és pontosságért, ami elsősorban a szak- 
rendi beosztás, az utalások kimunkálásánál mutatkozik meg. Nem tetszenek viszont 
a szakmai bürokrácia illatát terjesztő kifejezések, mint „melléklapcímfejként felhaszná
landó egységes címek”, vagy az, hogy minden megjegyzés nélkül Hernádi Gyula regénye 
is szerepel a bibliográfiában (2011 sz. tétel.), vagy, hogy a néhány sajtóhiba éppen a ne
veknél maradt meg. (Kovách-Kovács, Scheiber-Schieber 18—19.1.)

Összefoglalásként meg kell állapítanunk, hogy kurrens nemzeti bibliográfiai rend
szerünk értékes alkatelemét vettük kézhez,és kívánatos volna, ha mesterünk.Kőhalmi Béla 
óhajai a jövőben maradéktalanul teljesülnének.
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