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1927 óta jelenik meg a magyar irodalom 
szakbibliográfiája, amely egy-egy esztendő 
anyagát dolgozza fel. 1945-ig részint folyó-
iratokban, részint különlenyomatos, vékony 
füzetekben jelent meg ez á bibliográfia. A 
szűk keretek között a bibliográfus is erős 
rostálásra kényszerült , elsősorban az iroda-
lomtörténeti tanulmányok regisztrálására 
szorítkozott, és a legfontosabb könyvekre 
és folyóiratokra korlátozta gyűjtését . 1950-
ben aztán külön kötetben jelent meg öt 
esztendő (1945—1949) magyar irodalmi bib-
liográfiája. Azóta, ha néha egy-két éves 
késéssel is, külön könyvben kapjuk az évi 
bibliográfiák anyagát (az 1951-es és 52-es 
bibliográfia közös kötetben jelent meg). Az 
említett öt esztendő anyagát magába foglaló 
bibliográfia 232 lapon jelent meg, a most 
kiadot t kötet pedig egy év anyagát 333 lapon 
dolgozza fel. Ez a gyarapodás egyszerre két 
vonatkozásban is örvendetes tény. Egyrészt 
1955-ben már sokkal több könyv, tanulmány, 
könyvismertetés, irodalmi cikk jelent meg, 
mint nyolc-tíz évvel korábban, másrészt a 
bibliográfus is nagyobb teret , vagyis több 
papírt kapot t egy-egy év feldolgozására. 
Kiszélesíthette gyűj tőkörét : az 1950-es bibli-
ográfia 63, az 1955-ös 87 hírlap, illetőleg 
folyóirat irodalmi anyagát dolgozta fel. Az 
utolsó kötetekben különösen a színművészeti 
és filmművészeti anyag szaporodott jelentős 
mértékben. 

A legújabb köte t egyik szerény ada ta , 
amely csak az impresszumban fedezhető fel, 
szintén nagyon kedvező jelenségre utal : az 
1955-ös bibliográfia 800 példányban jelent 
meg, az előző évivel szemben 300 példány 
a gyarapodás. Ennek csak az lehet a magya-
rázata , hogy az olvasók, írók, irodalomtör-
ténészek, könyvtárosok, tanárok, népműve-
lési szakemberek körében megnövekedett az 
igény a bibliográfiára. Márpedig, ahol az 
olvasók a bibliográfia-kötetek után nyúlnak, 
ott olvasó és irodalom között szoros kap-
csolat tételezhető fel, mert a szakembereken 
kívül az szokott bibliográfiákat forgatni , aki 
egy lebilincselő könyv élménye u tán , ugyan-
at tól a szerzőtől még mást is szeretne olvasni, 
aki egy ú j író nevének hallatára nyomozni 
kezd azután , hogy mi jelent meg már az ú j 
szerzőtől, vagy aki nem nyugszik bele egy 
könyv zavaró vagy felemás hatásába, és a 
bibliográfia nyomán megkeresi a könyvvel 
foglalkozó kr i t ikákat is. 

A bibliográfiának azonban nemcsak gyakor-
lati haszna van : minden bibliográfia megjele-
nése arra is a lkalmat ad, hogy egy-egy szak-
terület eredményeire és elvégzendő feladata-
ira is emlékeztessen. Persze a naptár i év 
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nem mértékegység az irodalomtörténetben, 
éppen ezért a nagy irodalmi termés mellett 
ma már nem sok értelme lenne annak a 
meddő vállalkozásnak, ha valaki egy-egy év 
magyar irodalmának kritikai szemléjét pró-
bálná elkészíteni, de ta lán nem érdektelen, 
ha szakmánk szűkebb területének 1955-ös 
eredményeit, legfontosabb irodalomtörténeti 
kiadványai t számbavesszük a bibliográfia 
megjelenése alkalmából. Több, fontos szöveg-
kritikai kiadvány látot t napvilágot ebben az 
esztendőben. Ady Endre összes prózai művei-
nek első két kötete, Bacsányi János összes 
műveinek első, Balassi Bálint összes művei-
nek második kötete, továbbá Fazekas Mihály, 
Rimay János összes művei jelentek meg 
1955-ben. Az irodalomtörténeti szövegkiadás 
régi adósságát teljesítette Bornemisza Péter 
Ördögi kísértetek c. munká jának kiadásával. 
Szintén ebben az évben jelent meg Kardos 
László Tóth Árpádról szóló monográfiája , 
Bóka László Ady-monográfiájának és Hat-
vany Lajos így élt Petőfi c. művének első 
kötete. Az Irodalomtörténeti Füzetek sorozata 
is ekkor indult meg. 

Igen sok tanulmány, cikk, vers foglalkozott 
Csokonaival, József Att i lával ,Vörösmartyval , 
mert ezeknek a költőknek évfordulója volt. 
Persze egy-egy évforduló sok vegyes anyagot 
felszínre vet , kisebb értékű írásokat is, de 
mégsem szabad lekicsinyelni azt a nyereséget, 
amelyet az irodalomtörténet kap egy-egy év-
forduló alkalmából. Ha valaki egyszer össze-
számolná, hogy hány maradandó értékű iro-
dalmi t anu lmány született a centenáriumok és 
évfordulók adta alkalmakból (a nagy, alkalmi 
versekről most nem is beszélve), bizonyára 
elcsodálkoznánk az eredményen. Az 1931-es 
Kazinczy-évfordulón jelent meg Horváth 
János híres Kazinczy-tanulmánya éppúgy, 
mint Halász Gáboré; Móricz egyik legjobb 
írói arcképét Katona József halálának 100. 
évfordulójára ír ta; Kosztolányi szép Pázmány-
esszéje is a nagy nyelvművész születésének 
250. évfordulójára íródott , — hogy csak 
néhány példát említsünk, minden utánanézés 
nélkül. Az elmúlt évek irodalomtörténeti 
emlékünnepélyei az egész ország figyelmét 
egy-egy klasszikusunkra fordí tot ták, néhány 
napra, néhány hétre. Nemcsak ismert tudósok 
és publicisták írtak egy-egy tanu lmányt az 
évfordulók kapcsán, hanem vidéki írók, új-
ságírók, tanárok hoztak felszínre elfeledett 
adalékokat , helyi emlékezéseket. Éppen a 
kezünkben levő ú j bibliográfia bizonyít ja, 
hogy Vörösmarty halálának 100. évfordulóján 
Székesfehérvárott milyen értékes kiadványok 
születtek, amelyekben nemcsak tudósok és 
írók munkái jelentek meg, de helyi szerzők 
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Vörösmarty életének és életművének dunán-
túli vonatkozásait is több oldalról megvilágí-
to t ták . 

Ha a bibliográfia a lapján megnézzük, hogy 
kik voltak azok az írók, akikkel 1955-ben 
legtöbbet foglalkozott az irodalom, akkor a 
következő névsor alakul ki: József Attila, 
Vörösmarty, Csokonai, Móricz, Petőfi. (Bizo-
nyára nem érdektelen ebben a vonatkozásban 
sem az összehasonlítás az 1945—1949 közti 
periódussal, amikor az öt első név a következő 
volt : Petőfi, Móricz, Ady, József Attila, 
Krúdy.) 

A bibliográfiák hiányai és hibái inkább 
csak használat közben derülnek ki, de már 
az első átlapozásból rendszerint következtetni 
lehet a hibák, hiányok bizonyos hányadára . 
Az 1955-ös bibliográfia minden jel szerint 
a jól használható bibliográfiákhoz tartozik. 
Néhány hibára azonban fel kell hívnunk a 
figyelmet. A Csokonai ,,A lélek halhatatlan-
ságáról c. cikknek nem Balogh Edgár a szer-
zője, hanem Balogh Elemér. A névmuta tó 
összekeveri a Varga Imre nevű írót, újságírót 
és irodalomtörténészt. (Varga Imre irodalom-
történészre a 47. lapot jelző utalás vonatko-

zik.) A névmutatóban Törő Györgyi helyett 
tévesen Törő György szerepel. 

Kisebb hiányosságok: az írások József 
Attiláról és a Lukács György írói munkássága 
c. közleményeknél helyes lett volna jelezni, 
hogy bibliográfia mind a két cikk. Néhány 
helyen adós marad a bibliográfia a kezdő-
betűkkel jelzett szerzői nevek feloldásával 
(pl. K. J . a Müveit Nép c. het i lapban: Kele-
men János ; V. B. A könyvben: Vihar Béla). 

Az Akadémiai Kiadó és az Irodalomtörté-
neti Intézet kiadványaiban az Irodalomtörté-
neti Közlemények c. folyóiratot / íK-val jelzik, 
ha rövidítést alkalmaznak. Kozocsa biblio-
gráfiája egy mási k,régebben szintén szokásos 
rövidítést (IK.) használ. Helyes lenne, ha a 
jövőben minden szakkiadvány egységesen 
ItK-val jelezné rövidítések esetében ezt a 
folyóiratot. 

A bibliográfiák iránt mutatkozó fokozot-
tabb érdeklődés nyilván a szerkesztőt és a 
kiadót is arra sarkalja majd , hogy az utolsó 
négy év bibliográfiai feldolgozásával, illetőleg 
kiadásával se marad janak már soká adósak. 

Vargha Kálmán 
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