
szövegbeli eltérés : ezeket az ellenőrző 
szerkesztésnek kellett volna észrevennie és 
kijavítania. így pl. a fordításban a 15. olda-
lon azt olvassuk, hogy »Néhány lovas tör t 
ki a tömegből«, az eredetiben egy lovasról 
van szó. A 17. oldalon : »vagy nyolcszázán 
lehettek«, az eredetiben »k t ench bylo dobre 
sto« áll, tehát jó száz emberről van szó. A 30. 
oldalon a »lipa«-t egy ízben nyár iának for-
dít ja a könyv, másut t pedig helyesen hársfa 
áll. A 39. oldalon a »statny« hetykének van 
fordítva, méghozzá ilyen módon : »A hozzá 

A MAGYAR IRODALOM BIBLIOGRÁFIÁJA 

Összeállította : Kozocsa Sándor. Művelt Nép, 

Kozocsa Sándor magyar irodalmi biblio-
gráfiája kulturális életünkben igen hasznos 
szolgálatot teljesít. A bibliográfia folyama-
tosan megjelenő kötetei, amelyek egy-egy 
rövidebb-hosszabb periódus irodalmi és iro-
dalomtudományi termését regisztrálják, nem-
csak az irodalommal folgalkozó szakemberek, 
tanárok és könyvtárosok munká jának fontos 
segédeszközei, hanem értékes útbaigazítá-
sokat nyerhet belőlük a fiatal szocialista 
kultúránk eredményei iránt érdeklődő olva-
só is. 

A bibliográfia legutóbbi kötete két év 
anyagáról ad számot. Ezek az évek : az 
1951—52-es esztendő természetesen még 
csak az első lépéseket jelölik irodalmunknak 
a szocialista realizmus felé vezető ú t j án . 
A bibliográfia adatai híven tükrözik a sema-
tizmus és a polgári ideológia visszahúzó 
hatása elleni szakadatlan küzdelmeket, de 
az e harc folyamán kivívott jelentős sikerek-
ről is tanúskodnak •— hiszen az 1951—52-es 
éveket olyan kiváló művek megjelenése 
teszi irodalmilag emlékezetessé, mint pl. 
Illyés Gyula »Ozorai példa« és »Fáklyaláng« 
c. drámái, Veres Péter »Szegények szerelme« 
c. regénye, vagy Benjámin László »Tíízzel-
késsel« c. verskötete. ™ 

Haladó hagyományaink ápolása és fel-
használása terén az 1951—52-es esztendők 
igen komoly eredményekkel büszkélked-
hetnek. A »Magyar Klasszikusok« sorozatá-
nak gyors egymásutánban megjelenő kötetei, 
Balassi, Petőfi, Arany műveinek akadémi-
ánk gondozásában napvilágot látó kritikai 
kiadásai, a Mikszáth és Móricz válogatott 
műveit tar talmazó sorozatok megindulása 
tesznek bizonyságot arról az egyre fokozódó 
szeretetről és érdeklődésről, amellyel szocia-
lista kultúrpolit ikánk a magyar irodalom 
nagyszerű klasszikus öröksége felé fordul. 
Az 1952-es Móricz-évforduló anyaga különö-

hasonló, hetyke Bzí földesura«, holott a 
»hetyke« (helyesen : derék) jelző nem Bzí 
várára, hanem a földesúrra vonatkozik. 
A cseh nevek átírásában nincs következetes-
ség ; a fonetikai elv megkövetelte volna az 
ilyen nevek teljes át írását is, mint pl. Hra-
distye, Ctibor, Luzsnice, Martin, Radonice, 
Horusice (helyesen Horuszice^ stb. A könyvet 
Szalatnai Rezső előszava és jegyzetei egé-
szítik ki. 

Kovács Endre 
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sen kiemelkedik gazdag könyv- és tanul-
mány termésével. 

A bibliográfia adatai azonban könyvkiadá-
sunk és irodalomtörténetírásunk bizonyos 
(azóta sem felszámolt) hibáira is rávilágí-
tanak, amelyek éppen a most felsorolt szép 
eredmények szomszédságában tűnnek sze-
münkbe különös élességgel. A bátor kezde-
ményezőkészség hiánya s a »kényes kérdé-
sek« óvatos megkerülésére való hajlandóság, 
amely még ma is nem csekély mértékben 
akadályozza az irodalomtörténeti kutató-
munka fejlődését, jellemzően mutatkozik 
meg abban a tényben, hogy pl. Babits, 
Kosztolányi és Kar inthy művei egyáltalán 
nem szerepelnek az újból kiadott klasszikus 
alkotások között, s az életművük marxista 
feldolgozására vállalkozó nagyobbigényű ta-
nulmányokkal is adós maradt irodalomtudo-
mányunk. Még meghökkentőbb (mert az 
említett okokkal sem magyarázható) jelen-
ség az, hogy irodalmunk olyan kiemelkedő 
alakjaival, mint Kölcsey, Berzsenyi, Kis-
faludy Károly vagy Reviczky — két év 
anyagában egyetlen számottevő írás sem 
foglalkozik. E mulasztások minél sürgősebb 
pótlása irodalomtörténészeink elodázhatat-
lan feladata. 

A bibliográfia elrendezése az előző kötetek 
felépítésének helyes elveit követi. Az egyes 
évek anyaga az elvi jellegű cikkeket és tanul-
mányokat SZÍ n bavevő általános résszel kez-
dődik, az egyes írókra vonatkozó adatokkal : 
önálló kötetekben megjelent munkáik és a 
róluk szóló irodalom felsorolásával folyta-
tódik s a megzenésített irodalmi művek 
jegyzékével zárul. 

Az i lyenfajta bibliográfiák anyagának, 
tárgykörének pontos megszabását a szükség-
képpen felmer lő határkérdések teszik mód-
felett nehézzé. Ezeket Kozocsa sem tudta 
mindig megnyugtató módon megoldani : 
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a szorosabban irodalmi vonatkozású publiká-
ciók mellett helyet ad nyelvtúdományi és 
színházművészeti tárgyú közleményeknek 
is, mellőz viszont olyan fontos írásokat, 
mint Lukács György »A Tanácsköztársaság 
kultúrpolitikája« c. cikke (Irodalmi Újság 
1952. 7. sz.). 

Több olyan «művet is hiába keresünk a 
bibliográfiában, amelyeknek semmiképpen 
sem lenne szabad hiányozniok belőle. Még 
a könyvek közt is akad, ami elkerülte 
Kozocsa figyelmét : »A magyar írók első 
kongresszusa« c. kötet (Művelt Nép könyv-
kiadó, 1951 ; ennek a fontos kiadványnak 
a kimaradása különösen sajnálatos), valamint 
Boldizsár Iván »Magyarországi napló« c. 
műve (Szépirodalmi könyvkiadó, 1951). 

A felhasznált újságok és folyóiratok iro-
dalmi tárgyú cikkeinek teljes számbavételét 
szintén nem sikerült megvalósítani. A »Hét 
évszázad magyar versei« c. antológiáról 
szóló ismertetések között nem talál juk meg 
Fekete Sándornak a Szabad Nép-ben közölt 
bírálatát . Mészáros Istvánnak »A fekete 
lobogó« című, Ady antiklerikális publiciszti-
kájával foglalkozó tanulmánya (Társ. Szemle, 
1951. okt.—nov.) szintén nem szerepel a 
bibliográfiában. Az »Új hang« 1952-es évfolya-
mának cikkei közül hiányzik Tóth Sándor : 
Gyermekábrázolás (szeptemberi és október-
novemberi számok) c. írása. Az »Irodalmi 
Újság« 1951-es és 52-es évfolyamának alábbi 
közleményei maradtak ki indokolatlanul 
a bibliográfiából : Hubay Miklós : Tiszatáj — 
Épí tünk (1951, 15 sz.) Komlós Aladár: 
Marx elfeledett magyar híve (1951, 18 sz.) 
Kovács András : Irodalmunk legnépszerűbb 
műfaja (1952, 8. sz.) Somlyó György : »A hol-
nap visszadalolja majd, mit néki mondok« 
(1952, 12. sz.). 

A bibliográfia használhatóságát nehezíti, 
hogy a szerkesztő több esetben — pusztán 
a cikkek címe alapján ítélve — az általános 
részbe sorolt be olyan írásokat, amelyeket 
tar ta lmuk nem ide, hanem az egyes írókkal 
foglalkozó részbe utalna. Ilyenek pl. Gergely 
Mihály : Hozzászólás egy bírálathoz, (12. 1., 
a szerző sa já t könyvére vonatkozó önkritikái 
cikk.) Hegedűs Zoltán : Az emberi és írói 
őszinteségről, (13. 1., Galgóczi Erzsébet egy 
novelláját elemzi) Puruczki Béla : Egy 
kritika olvasása közben (20. 1., Sándor 
András egyik művét tárgyalja), Sólyom 
László: A sematizmus és segítője (21. 1., 
Urbán Ernő »Gál Anna diadala« c. darabjá-
val foglalkozik), Zelk Zoltán : Hala-vala, 
viloja, avagy az eposz paródiája (24. 1., 
Komjá thy István két könyvét bírálja). 
A felsorolt cikkeket a bennük tárgyalt írókra 
vonatkozó címszavaknál kellett volna regiszt-
rálni. Hasznos lett volna az is, ha az olyan 
összefoglaló jellegű, de egyes művek részle-
tesebb vizsgálatára is kiterjeszkedő írásokat, 

mint pl. Kónya Lajos : Költészetünk mai 
helyzete vagy Molnár Miklós : Drámairodal-
munk a fejlődés ú t ján c. tanulmányait , a 
bibliográfia felbontja, az elemzett alkotások 
mindegyike mellett külön utalva reájuk. 

Talalkozunk a bibliográfiában a most 
kifogásolt eljárás fordí tot t jával is : Veres 
Péter : A »szerelem« a mai magyar irodalom-
ban c. írása pl. csak a Déry Tibor címszó 
a la t t szerepel (110. 1.) — holott ez a cikk 
korántsem egyedül Déryvel foglalkozik és 
így az általános részben is helyet érdemelt 
volna. Az egyes cikkek besorolását illetőleg 
különben még jónéhány apróbb következet-
lenséget szóvátehetnénk. 

Meg kell említenünk azt is, hogy a bibliog-
ráfia adatai között nem egy pontatlanságra 
bukkanhatunk. így pl. Veres Péter »Próba-
tétel« c. művét regénynek minősíti (67. 1.), 
holott az valójában novelláskötet. A 109. 
oldalon tévesen jelöli meg Abódy Bé lá t , 
egy — Déryné naplójáról szóló — bírálat 
szerzőjéül, a 150. oldalon pedig Németh 
Lászlónak tulajdonít egy cikket, melynek 
valódi szerzője Németh Ferenc. A 60. olda-
lon a »Valóság és költészet« c. cikk mellől 
elmaradt a szerző (Boldizsár Iván) neve. 
Sőtér István »Arany János«c. tanulmányánál, 
melyből a »Csillag« 1952-ben két folytatást 
közölt, a bibliográfia csak egy folytatás 
oldalszámait adja meg. Téves oldalszámot 
közöl Bóka László Sárosi »Aranytrombitá«-
járól szóló ismertetése esetében is : a cikk 
a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv-
és irod. tud . osztályközleményei 1951-es 
kötetének nem 225—265, hanem 412—417 
oldalain található. Ez a legutóbbi elírás azért 
különösen zavaró, mert az érdeklődő olvasó 
a bibliográfia adata nyomán 40 oldalas 
tanulmányt várna, ehelyett viszont egy 
5 oldalnyi recenziót talál. Az írók személyét 
rej tő betűjeleket Kozocsa az esetek egy 
részében feloldja ugyan, de több ízben olyan-
kor is elmulasztja ezt, amikor pedig a szerző 
kilétének megállapítása nem okozott volna 
különösebb nehézséget. Nem mentes a 
hibáktól a bibliográfia végén közölt név- és 
tá rgymutató sem. 

A hiányosságoknak ezt a terjedelmes 
l istáját (amelyet egyébként még bizonyára 
sokáig lehetne szaporítani) nem valami 
öncélú, kákán is csomót kereső akadékos-
kodás írat ta le velünk. Jól tud juk : hibátlan 
bibliográfia gyakorlatilag elképzelhetetlen — 
ám a hibákat valószínűleg csökkentené, ha 
a szerkesztő az összeállítás munkájába máso-
kat is bevonna s így az i lyenfajta bibliográ-
fiák készítésénél a szervezett,kollektív munka 
módszerei érvényesülnének. Reméljük, hogy 
észrevételeinket Kozocsa értékesíteni t ud ja 
ma jd további munkája folyamán, és ebben 
az esetben e megjegyzések nem voltak telje-
sen haszontalanok. Oltványi Ambrus 
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