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A S Z Á Z E V E S G U L Y Á S P Á L 

A hazai magyar nyelvű biobibliográfiának három mestere 
emelkedik ki. A tizennyolcadik századi Bod Péter (1712— 
1769), Árva Bethlen Kata udvari papja. Híres életrajzgyűjte-
ménye, az 1766-ban megjelent Magyar Athenas ötszáz magyar 
írót tart számon. A tizenkilencedik században id. Szinnyei 
József (1830-1913) a Magyar írók élete és munkái, (1891-
1914) tizennégy kötetében — ma is legbecsesebb teljes bib-
liográfiai forrásunk — közel 30.000 magyar író életrajzát és 
működésére vonatkozó adatát gyűjtötte össze. Az ő hatalmas 
művét elődeinél modernebb és kifinomultabb módszerekkel 
Gulyás Pál (1881-1963) irodalomtörténész folytatta száza-
dunkban. A bibliográfiai vállalkozásnak — bár nagy része már 
kéziratban készen állt — sajnos csak hat kötete jelent meg: a 
„D" betű végéig jutott el, Dzurányi László felvidéki hírlapíró 
munkásságát regisztrálva. így is 17.813 író életét és működését 
foglalja magában. 

* 

Gulyás Pál romanistának indult. Első jelentős munkája, 
doktori disszertációja a frankofil ref. lelkész, id. Péczeli József 
életéről és jellemzéséről (1902) a budapesti Tudomány-
egyetemen pályadíjat nyert. A felvilágosodás francia művelt-
ségű írójának műfordítói tevékenységét alapvetően elemezte és 
méltatta. Péczeli ebbeli működését többek között Voltaire 
drámáinak szentelte: így a Zayr (1784), a Henriás (1786), 
Mérope, majd Tancrèd (a Szomorú játékok gyűjteményében, 
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1789), végül Álzir, vagy az amerikánusok (1790.) Gulyás 
Voltaire-rajongásához kapcsolódik egy másik tanulmánya, a 
Magyar Shakespeare-Tár 3. kötetében 1910-ben megjelent: 
Voltaire és Shakespeare. 

A magyar műfordítás történetében nagy jelentőségű Péczeli 
Yung éjtzakúi és egyéb munkájinak (1787) korai átültetése. 
Gulyás arra is rávilágított, hogy a fordító még tervbe vette 
Racine összes műveinek, Shakespeare legszebb darabjainak, 
Milton Elveszett paradicsomának, majd az Iliásnak fordítását, 
betegeskedése és korai halála azonban megakadályozta ezek 
kivitelében. Péczeli úttörő jellegű publicisztikai működését 
szintén részletesen méltatta, főleg a Mindenes Gyűjtemény 
(1789-1792) népszerű tudományos folyóirat szerkesztési 
elveit. 

Gulyás 1904-ben esszészerű tanulmányt közölt az Egye-
temes Philologiai Közlönyben a humanista Jean Antoine de 
Baif verstani reformkísérletéről. Az olasz—francia szülőktől 
származott költő alapította a franciák első „akadémiájá"-t, az 
egyre híresebbé váló Pléiade-ot. De jelentős verselméleti 
munkássága is: a róla elnevezett vers bai'fiens-szel, a tizenöt 
szótagos sorral vezette be a francia költészetbe az időmértékes 
verselést. 

Nem mindennapi vállalkozása volt a Turul folyóirat 1911. 
évfolyamában közölt Balzac és a heraldika (A Comédie 
Humaine címerkönyve) tanulmánya: ebben említi, hogy Balzac 
„műveiben — habár szétszórtan és rendszertelenül — de meg-
találjuk egy egész címertani vezérfonal elemeit". 

Komoly feladatra vállalkozott, amikor 1927-ben (már bib-
liográfiai pályája csúcsán) a Franklin Társulat népszerű soroza-
ta, a Kultúra és Tudomány részére elkészítette Ferdinand 
Brunetière válogatott kritikai tanulmányainak fordítását. A 
francia irodalom klasszikus kritikusának páratlan nyelvi eru-
dícióval fordította öt legmaradandóbb esszéjét, ezek közül is a 
legsikerültebb Az impresszionista kritikáról (Essais sur la litté-
rature) szóló. 

* 
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Gulyás Pál könyvészeti cikkeinek és tanulmányainak, vala-
mint műfaji és tematikai szempontból is szétágazó bibliográ-
fiáinak és egyéb műveinek se szeri, se száma. Ezek rendszeres, 
egyben értékelő feldolgozása maga egész könyvet tenne ki, 
beszámolónkban ezért csak válogatni tudunk. 

Pályája kezdetén összeállította A magyar bibliográfiai iro-
dalom könyvészetét, az 1902-es és 1903-as évek szakirodalmát 
a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának könyvtártudományi 
folyóirata, a Magyar Könyvszemle részére. Majdnem egy év-
tizeddel később ugyanebben a folyóiratban egy nagyobb 
arányú tudományos könyvészet tervét is elkészítette. (1912). 

Könyvtárosi pályáját végigkísérte a népkönyvtárak ügye 
iránti fokozott érdeklődés, aminek eredménye: A népkönyv-
tárak szervezése, fenntartása és kezelése (1909) е., a Mú-
zeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa megbízásából készült 
könyve. Ennek bizonyítéka, hogy az 1910 és 1916 közötti 
időszakban összeállította a még ma is hasznosítható, több 
kötetre terjedő bibliográfiát, a Népkönyvtári címjegyzéket. 
Abban az időben Párizsban, majd később Londonban a nép-
könyvtári intézményekben tanulmányozta ezt a kérdést. 

* 

A humanista Aldus Manutius velencei könyvnyomtató és 
családja kiadványairól készült A Magyar Nemzeti Múzeum 
Könyvtárában levő Aldinák (1908) bibliográfiája. A leydeni és 
amszterdami könyvkereskedő és nyomdász Elzevir-család mű-
ködésével kapcsolatos Az Elzevirek reszpublikái és rokon kiad-
ványok a Magyar Nemzeti Múzeumban (1912). A bibliográfiai 
tanulmányt a saját szerkesztésében a Könyvészeti tanul-
mányok sorozatban tette közzé. Feldolgozta még A német-
alföldi könyvesházak és velük rokon intézmények (1913) bib-
liofil kiadói működését is. 

A Mátyás király könyvtáráról felvázolt szép összefoglalóját 
(1916, Olcsó Könyvtár) egy évtizeddel később követték a 
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Bibliotheca Corviniana - Mátyás király könyvtára (1927) 
tudományos díszműben közölt ragyogó tanulmányai (A Cor-
vina könyvtár sorsa a mohácsi vész után Buda elestéig, 
1541-1686. — A könyvtár állapota. - A könyvtár sorsa 1686 
— napjainkig, valamint a Corvina könyvkötései.) Ezekkel tett 
hitet a magyarországi új, humanista műveltség, ill. könyvsze-
retet mellett. 

Nagyszabású apparátus eredménye a Bibliotheca Joannis 
Sambuci — Sámboky János könyvtára. Az 1531 és 1584 évek 
között élt híres gyűjtőről és gazdag könyvtáráról összeállított 
tanulmány és bibliofil katalógus páratlan és mintaszerű iro-
dalmunkban. Az 1941-ben 378 fólió lapra terjedő mű, 110 
számozott példányban, a szerző kiadásában jelent meg. Egyik 
leggondosabb bírálója, Alszeghy Zsolt szerint: 

„а XVI. század nagy magyar tudósának kápráztató gazdagságú 
könyvgyűjteményét ismerteti. A magyar humanizmusnak ez a kielégít-
hetetlen szomjúságú gyűjtője orvos volt, de tudományos érdeklődése a 
humanista polihisztoré, aki - még nélkülözések árán is - megvásárol és 
végigtanulmányoz mindent, ami nemcsak korának, hanem általában az 
emberi gondolkodásnak írott hajtásából hozzáférhető volt . . . Köszönet 
illeti Gulyás Pált nemcsak a tudományos kiadás fáradságos munkájáért, 
hanem azért az áldozatkészségért is, hogy ezt a fontos dokumentumot 
- a hivatalos magyar tudományosság közönye miatt [1941! - K. S.) -
a saját költségén bocsátotta közre". 

Gulyás Pál gazdag szellemi tevékenységének egyik leg-
maradandóbb emléke a Magyar Életrajzi Lexikon (a Magyar 
írók élete és munkái előde) 1925-ben indult, 1929-ben a 
Lantos cég anyagi készületlensége miatt a hetedik füzettel 
sajnálatosan lezárult. 

Működésének egész életre, félszázadra (1915—1964 között) 
szóló hivatásszerű munka-feladata a Magyar írók élete és 
munkái hatalmas biobibliográfia. „Megindította id. Szinnyei 
József. Új sorozat. 1939-1944. írja és szerkeszti: Gulyás Pál. 
Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének kiadása" 
hat kötetben. Az első előszavában pontos és hű képét rajzolta 
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meg id. Szinnyei József még ma is állandóan használt és 
használható bibliográfiájával kapcsolatos eseményeknek -
éppen napjainkban megjelent fakszimile kiadása - . Gulyás 
szerint: 

„amikor 1913 augusztusában a legkiválóbb magyar bibliográfusok 
egyike, a pátriárka kort ért id. Szinnyei József magyar nemzeti 
múzeumi osztályigazgató munkás kezébó'l kihullott a toll, életműve, a 
Magyar írók befejezetlenül maradt. Abból a hatalmas emlékműből, 
melyet a szó legtágabb értelmében vett magyar - pontosabban magyar-
országi - irodalomnak emelt) hiányzott még néhány tégla. Az utolsó 
életrajz, melyet végleges formába tudott önteni, a Zichy Antalé volt. A 
Zichy Domokos életrajzától a Zsutai Jánoséig teijedő rész megiratlanul 
maradt. Ezt a részt legkisebb fia, Ferenc, a jeles irodalomtörténész 
pótolta, akit nehéz feladata sikeres megoldásában atyja hátrahagyott 
jegyzetei - szinte kizárólag rövid utalások - támogattak. Termé-
szetesen a nagy mű, melynek jelentőségét, megbecsülhetetlen értékét a 
magyar tudományos világ teljesen átérezte, még e befejezett formájában 
sem teljes. Hiszen a 14 vaskos kötetre terjedő munka megjelenése egy 
teljes negyedszázadot vett igénybe, s e hosszú idő alatt sok új név 
bukkant felszínre, mely már nem kerülhetett be a törzsmunkába, sok 
életpálya, melyet Szinnyei megrajzolt, közben végső céljához ért, vagy a 
szerény kezdetnél nem sejtett magasba ívelt!" Majd arra is „gondolt, 
hogy folytatói feladatát tőle telhetően megkönnyítse, ezért a Magyar 
írók egész kéziratos anyagát, végrendeletében a Magyar Nemzeti 
Múzeumra hagyta, abban a reményben, hogy talán akadnak hozzá 
hasonló önzetlen emberek, akik folytatják ezt a soha véget nem érő, 
óriási türelmet és nagy önfeláldozást kívánó munkát, melynek jutalma 
sok gáncs és kevés elismerés". Szinnyei Ferenc, akinek a Magyar írókhoz 
írt utószavából vettük ezt az idézetet, bár a befejező füzet tőle szár-
mazó hasábjain bőven igazolta arra való rátermettségét és tudását, hogy 
a nagy mű első folytatója legyen, erre a gigászi feladatra egyéb tudo-
mányos terveire való hivatkozással (melyek a magyar irodalomtörténet 
nagy hasznára nagyrészt meg is valósultak) nem vállalkozott. így a 
kiegészítő sorozat elkészítésével a Magyar Tudományos Akadémia még 
1915-ben éppen Szinnyei Ferenc javaslatára e sorok íróját bízta meg'.' 

Ezt az „Előszó"-t szerzője 1939-ben különnyomatban is kiadta # 

Hogyan készül a Magyar írók' új sorozata címmel. 

Gulyás személyi jellegű bibliográfiát — a Magyar írók élete 
és munkái anyagának felhasználásával - önálló kiadványként 
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aránytalanul keveset állított össze. Első alkalommal az Iroda-
lomtörténet 1917-ik évfolyamában publikálta az Egy negyed-
század Arany János irodalma 1890-1914. (Mutatvány az új 
Magyar írókból) részlet-bibliográfiát a költő születésének 
századik évfordulójára. Ezt követte az Ady Endre élete és 
munkáiról (1926) összeállított biobibliográfia, a befejezetlenül 
maradt Magyar Életrajzi Lexikon kis példányszámú, rendkívül 
ritka különnyomata. Majd ezt követte még két ugyancsak 
jelentős tudós-személyiségről készült könyvészete: Szinnyei 
József nyelvész egyetemi tanár {Szinnyei Emlékkönyv, 1927), 
valamint Négyesy László irodalomtörténész, később az eszté-
tika professzora munkásságáról (Négyesy Emlékkönyv, 1931.) 

Miután az ötvenes években a nagy bibliográfus tudomására 
jutot t , hogy majd félszázados munkával gyűjtött cédulaanyaga 
nem jelenhet meg, kis nyugdíjából viszont csak nagy nél-
külözéssel tudott - ha tudott - , igen nehéz körülmények 
között szerényen megélni, ezért amikor - főleg tudományos 
intézetek, de elég gyakran személyek is - bibliográfiájából 
anyagot kértek, az adott adatokért az intézkedések szerinti 
honoráriumra tartott igényt. 

Gulyásnak egy másik kedvelt területe A magyar szép-
irodalom idegen nyelven a Magyar Nemzeti Múzeum Könyv-
tárában c. bibliográfia 1917-ben jelent meg, majd ennek kiegé-
szítése 1922-ben. Ezt a munkát a könyvtári hagyományoknak 
megfelelő módon kiszélesítve az Országos Széchényi Könyv-
tár a Magyarországi irodalom idegen nyelven 1945-1968 című, 
800 oldalra terjedő bibliográfiában folytatta. 

1919 és 1944 között rendszeresen közölte a magyar iro-
dalom (a tudományos és szépirodalom) művelőinek abban az 
évben elhunytjairól készült bibliográfiáit a Magyar Irodalom-
történeti Társaság folyóiratában, az Irodalomtörténetben. 
Ugyancsak ebben a folyóiratban 1925 és 1930 között több 
kollégájával karöltve összeállította a hazai (nagy ritkán kül-
földi) folyóiratok szemléjét. 

* 
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A Széchényi Könyvtár 1931-ben Gulyás Pál addig leg-
nagyobb volumenjét, A könyvnyomtatás Magyarországon a 
XV. és XVI. században című gazdagon illusztrált, bibliofil 
jellegű monográfiáját adta ki. E kérdéssel megelőzően foglal-
kozott, kevesebb szakmai készültséggel Ballagi Aladár és a 
csak egy kisebb részletkérdést feldolgozó Ferenczi Zoltán. A 
tudós kutató alaposságával és lelkiismeretességével, a bibliográ-
fus gyakorlati érzékével írta meg könyvnyomtatásunk bölcső-
korát. A művet az Irodalomtörténeti Közlemények 1932. év-
folyamában bíráltam: 

„Gulyás könyvében a könyvnyomtatás szerves fejló'dését nem 
l á t j u k - , de nem is ke re she t jük - , mert mint a magyar kultúrélet 
megnyilvánulásának többi terén is, nem szervesen összefüggő' fejlődés-
sel, hanem lelkes férfiak önzetlen tetteinek eredményeivel állunk szem-
ben: ezért van, hogy egyes nyomdák bemutatását és termékeinek kitűnő 
leírását kapjuk, ebben az első tudományos apparátussal és módszeres-
séggel készült magyar könyvnyomtatástör ténetben- , s ez a könyvek 
szeretetében eltöltött negyedszázados kitartó munka maradandó ered-
ménye". 

* 

Mint ez utóbbi műve is, Gulyás Pál életének hatvanadik éve 
után - a Magyar írók élete és munkái mellett - még további 
hatalmas és maradandó tudományos műveinek egész sora 
készült: így két kötetben az Országos Széchényi Könyvtár 
kiadásában A bibliográfia kézikönyve. (Bevezetés a könyvé-
szetbe. 1941-1942. 1. köt. A bibliográfia kézikönyve. - 2. 
köt. A legfontosabb bibliográfiai segédkönyvek), mindmáig a 
témakör egyik legteljesebb összeállítása. Dezsényi Bélának a 
két kötetet egybefogó mintaszerű recenziójából idézzük: 
Gulyás 

„könyve, melyben módszereiről számot ad - mintegy a bibliográfus 
lelkiismeretvizsgálata - meglepetés. Megjelenése előtt sejtelmünk sem 
lehetett arról, hogy volt magyar tudós, aki ilyen széleskörű irodalmi 
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tájékozottsággal, ilyen iskolázott filozófiai ítélőképességgel, ennyire 
kiérett módszerek szerint művelte évtizedekig ezt a hálátlannak látszó 
tudományágat". 

Az Akadémiai Kiadó az ötvenes évek elején fordult az idős 
tudóshoz, hogy a Magyar írói álnév lexikon összeállítására 
felkélje. Egy élet munkájával felépített műve rövidesen, 
1956-ban megjelent, ebben az álnevek mellett még a magyar-
országi írók egyéb jegyeinek jegyzéke is megtalálható, valamint 
függelékként néhány száz névtelen szerzőé. A példátlanul 
gazdag és a tudományok kutatói részére rendkívül hasznos, 
nélkülözhetetlen forrás példamutató módon árasztja a hazai 
írók álneveit vagy betűjegyeit. Csak néhány érdekes és szelle-
mes példa: Kossuth Lajos: Ramway [ram-kos, way-út!]; 
Négyesy László: ssssy; Kereszty István zenetudós: +y. 

Utolsó nagyszabású művét — A könyv sorsa Magyar-
országon — 1961-ben három kötetben adta ki az Országos 
Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Köz-
pontja. A stencil eljárással készült kiadványt a könyvtár házi 
sokszorosítójában állították elő 500 példányban. A középkor-
tól az újkoron át a 18. század végéig tárgyalja a magyar könyv 
viszontagságos útját. A könyvek sorsa évszázadok, sőt év-
ezredek alatt — lényegét tekintve — nem sokat változott. 

A magyar bibliofília páratlanul gazdag történetéből Gulyás 
Pál kalauzolásával csak egy jellemző példát emelünk ki, még-
pedig annak legviharosabb korszakából, a legbeszédesebb 
emlékek egyikét: hiszen az is előfordult, hogy az írók az 
uralkodópárnak — történetesen Mátyás királynak és Beatrix-
nek — ajánlották fel műveiket. Az érdekes eset e nemben a 
Széchényi Könyvtár Ranzanus-kéziratáé, amit a következőkép 
mond el a királyné historikusa: „Pietro Ranzano püspök, mint 
a nápolyi király követe hosszabb magyarhoni tartózkodása 
után, megírván Magyarország történetét, ezt fényesen kiállítva, 
címlapját Mátyás és Beatrix képeivel és címerével díszítve, 
ajánlással a királyi párnak szánta. Időközben Mátyás is, 
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Ranzano is elhalván, a kódexet a szerző egy rokona Bakócz 
Tamás esztergomi érseknek ajánlotta fel, és e célból, a cím-
lapon Mátyás címerét átfestette II. Ulászló Jagelló-címerévé, a 
Beatrixét pedig a Bakóczévá". (Berzeviczy Albert: Beatrix 
királyné. 1457-1508. Bp. 1908, Athenaeum. 308. 1. Magyar 
Történeti Életrajzok. XXIV.) 

* 

Gulyás Pállal, a budapesti Pázmány Péter Tudomány-
egyetemen a Könyvtártan rendkívüli tanárával, egyetemi éveim 
alatt ismerkedtem meg 1925-ben, amikor Az ókori keleti 
népek könyvtára kollégiumát hallgattam. Ebben a nevezetes 
évben indult meg főművének, a Magyar Életrajzi Lexikonnak 
füzetes kiadása. Egyetemi éveim alatt könyvtártudományi és 
könyvtörténeti előadásai meghatározóan irányították, egyen-
gették utamat erre a pályára. Nem sokkal később, már mint az 
Országos Széchényi Könyvtár fîzetéstelen önkéntes gyakor-
nokát, ismét bemutattak az akkor már nagytekintélyű és or-
szágos hírű tudós bibliográfusnak. Ez a személyes kapcsolat 
akkor vált részéről barátibbá, amikor a Magyar könyvnyomta-
tás Magyarországon a XV. és XVI. században c. monográfiájá-
ról az Irodalomtörténeti Közleményekben a fentebb idézett 
bírálatom megjelent. Ez a kritika jelentette számomra, a kezdő 
„kritikus"-nak a szerző élete végéig tartó szeretetre méltó 
barátságát. Később az Országos Széchényi Könyvtárban legtisz-
teltebb kollégám, aki rengeteg tanáccsal és bibliográfiai munka-
ötlettel látott el. Jóformán haláláig meglátogatott földszinten 
levő szűk kis könyvtári szobácskámban, ahol főleg szakmai 
megbeszélésekkel töltöttük az időt. Szokásos bőrszivaijának 
elszívása után mindig megfájdult a fejem, de még ezt sem 
bántam, mert igen sokat tanultam tőle. 

Nem sokkal ezután bevont a Magyar írók élete és munkái 
adatgyűjtésébe. Abban az időben történt ez, amikor már el-
kezdtem az Irodalomtörténeti Közlemények részére — Császár 
Elemér volt professzorom jóvoltából — az évi irodalmi repertó-
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riumok összeállítását. Már nem emlékszem pontosan arra, hogy 
először ki volt az a kortárs-író, akinek életrajzát személyesen 
elkértem, és az adatok feldolgozásában segítettem. Gulyás 
minden esetben feltüntette a szöveg végén levő nonpareille 
betűkkel szedett irodalom-részben azt, hogy „Kozocsa Sándor 
útj.[án]". Ilyen gyűjtőutam eredménye volt Dénes Zsófiánál 
tett látogatásom (Magyar írók élete és munkái V. köt. 1943. 
577. hasáb), amikor is az Országos Széchényi Könyvtárban 
elhelyezendő Ady-anyag gyűjtését, majd felállítását beszéltük 
meg. Ebből a látogatásból született az Ady-szoba, melynek 
létesítésében az akkori főigazgató, Fitz József lelkesen támoga-
tott. Ilyen személyes emlékem még Déry Tibornál tett látoga-
tásom (uo. 639. hasáb), amikor nemcsak pontos önéletrajzá-
val lepett meg, de igen kedves, szinte barátinak tekinthető 
fogadtatással is. 

Gulyás a magyar írók anyagának gyűjtésén jó előre dolgo-
zott, ezért egy alkalommal arra kért, hogy Lukács György 
önéletrajzát szerezzem meg, fel is kerestem, de ő elhárította az 
akár szóbeli, akár írásbeli felvilágosítást. 

Még egy érdekes, az adatgyűjtéssel kapcsolatos apróság: 
egyúttal annak a bizonyítéka, hogy Gulyás Pállal együtt dol-
goztunk a Magyar írók élete és munkáin. Az alábbi életrajz 
saját kezű írásommal, melynek szövegét ő már elfogadta és elő 
is készítette, a lapocska jobb felső sarkába feljegyezte 
,,felh"[asználva], és ugyancsak Gulyás sk. jegyzet dátum: 952. 
IX. 11. „Hancsár István — Rákoskeresztúr, 1911 nov. 15. 6 
elemit végzett Békéscsabán. Apja: H. István, anyja: Szögyéni 
Ilona. Jelenleg: műszaki vezető a Rádió szekrénygyárban. (Fe-
leségének közlése.)" Ezt a lapot ma is kedves emlékként őr-
zöm. 

* 

Ezekben az években — Tolnai Gábor főigazgatása idején — 
indult el az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványai sorozat-
ban Az orosz irodalom magyar bibliográfiája (1947) című 
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könyvésze t i m u n k á m . Az 1526 - tó l 1970-ig f e l d o l g o z o t t és 
á l l andóan gazdagon bővül t b ib l iog rá f i ám ez u t á n i k ö t e t e i b e n 
az o rosz nyelvű c ímeke t R a d ó G y ö r g y á l l ap í to t t a meg. Az első 
o rosz b ib l iográf iá t k ö v e t ő e n készü l t el a Puskin Magyarorszá-
gon c ímű, első magya r bibl iográf ia i m o n o g r á f i a , k iadásá t 
ugyancsak az Országos Széchény i K ö n y v t á r vállalta. A kész 
m u n k a kéz i r a t ának lek torá lásá ra a K ö n y v t á r vezetősége Gu lyás 
Pált ké r t e fel . A Puskin-bibl iográf ia öná l ló k i a d v á n y k é n t sa jnos 
s o h a s e m je l en t meg, a n n a k e l lenére , hogy k iadásá t l ek to ra 
le lkesen javasol ta . Gu lyás módsze res j e l en tésé t g y ű j t e m é n y e m 
ér tékes i r oda lmi d o k u m e n t u m a k é n t t a r t o m s z á m o n , va lamint 
az ugyancsak soha meg n e m j e l en t é r t éke lő b í rá la to t e z ú t o n 
k ö z l ö m : 

„Véleményes jelentés a Puskin Magyarországon című műről. 
Kozocsa Sándor, a magyar bibliográfiai irodalom régi, kipróbált, 

érdemes művelőjének Radó György táisaságában szerkesztett ст, a mun-
kája méltó párja szerzőnek magyar orosz irodalmi bibliográfiát tárgyaló, 
immár két kiadást ért alapvető összeállításának. Bibliográfiai leíró mód-
szere megfelel a mai tudományos gyakorlatnak. Mindössze annyi kifogá-
solható, hogy az önálló kötetek leírásánál nem mindig tünteti fel a 
rétnagyságot s mellőzi az előállító nyomda feltüntetését. Ami az anyag 
beosztását illeti, úgy tetszik, hogy a Magyar Puskin-kötetek felírást 
viselő rész helyett helyesebb lett volna ezt a részt a gyűjtelékes köte-
tekre (pl. Puskin költői beszélyei, Puskin - Lermontov: Északi fény; 
Puskin: Két kis dráma; Puskin: Mesék; Puskin: Műsoranyag; Puskin: 
Válogatott művei; Puskin: Versek) korlátozni, mert hiszen az egyes 
művek az összeállítás II. részében sorra előfordulnak, s így feleslegesnek 
látszó dublettek. Minthogy azonban ez az I. rész, időrendes, míg a II. 
rész műfajok szerint csoportosított betűrendes egybeállítás és sokan 
lesznek, akiket Puskin magyarországi szerepének kronológiája érdekel, a 
fejezetnek így is megvan a létjogosultsága, s változatlan fenntartását 
javasolom. 

A Puskin egyes művei magyarul című II. rész csoportosítása igen 
világos és könnyen áttekinthető. Szerzők az egyes műveket a megfelelő 
kategóriákon belül eredeti címűk betűrendjében sorolják fel, de úgy, 
hogy az egyes művek különböző fordításai, vagy egy és ugyanazon 
fordítás különböző kiadásai időrendben követik egymást. Az időrendet 
csupán egy esetben, a kézirat 49/50. lapján vétették el, amikor Bérczy 
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Anyégin-fordításának Olcsó Könyvtárbeli 7. kiadását nem sorozták köz-
vetlen a 6. kiadás mögé. 

A bibliográfia III. része ellenben nem a legsikerültebb. Igen szeren-
csétlen gondolatnak tartom, hogy e részben vegyesen vonultatják fel 
szerzó'k a Puskinra vonatkozó tudományos igényű cikkeket és utalá-
sokat meg az ó't dicsó'ító' verseket, s azokat az elbeszélő' műveket, 
melyek hőse vagy egyik szereplője Puskin! Ezt az anyagot okvetlenül 
ketté kell választani, s két külön fejezetbe foglalni, esetleg Puskin a 
magyar irodalomtörténetben és Puskin a magyar szépirodalomban 
címek alatt. A tudományos jellegű irodalom egybegyűjtése egyébiránt a 
legminuciózusabb gonddal készült, s szerzó'k még az olyan cikkekre is 
kiterjeszkednek, melyekben Puskin csak egészen futólagosan van 
érintve. Annál meglepőbb, hogy általános és irodalmi lexikonjaink 
Puskin-cikkeit elmellőzték, noha ezek egyike másika (csak a Bonkáló 
Sándor szép kis tanulmányát említem a Benedek Marcell-féle Irodalmi 
lexikonban (Bp., 1927) többet ér, mint nem egy hevenyészett újság-
cikk! Nem ártana megemlíteni Beöthy Zsolt: A magyar nemzeti 
irodalom történeti ismertetése c. tankönyvének Puskinra vonatkozó 
felvilágosító jegyzetét sem (a kezem ügyébe eső 1897. évi 6. kiad. II. 
köt.: 147-148. L), tekintettel arra, hogy ez a tankönyv évtizedekig 
szerte az országban el volt terjedve, s igen sok magyar számára ez volt az 
első találkozás a nagy orosz költővel! 

Végül kívánatosnak tartanám, ha mintegy függelék gyanánt a mű 
végén felsoroltatnának Csajkovszky Onyégin és Pik dáma c. operája, 
valamint Muzorgszkij Godunov Borisz c. zenedrámája, a magyar állami 
operaházban való bemutatásuk keltének feltüntetésével, egyrészt azért, 
mert ezek az operák Puskin népszerűsítéséhez nagyban hozzájárultak 
(kétségtelen, hogy Csajkovszkij operájának meghallgatása után igen 
sokan kedvet kaptak az eredeti Anyegin elolvasására), másrészt azért, 
mert az e bemutatókkal kapcsolatban a napilapokban és folyóiratokban 
megjelent kritikákban szinte éppúgy szó esett a költőről, mint a zene-
szerzőkről és szövegírókról! 

A derék munkának az itt ajánlott módosítások lehető figyelembe-
vételével való kiadatását melegen ajánlom, s a magyar bibliográfiai 
irodalom igaz nyereségének tartom. 

Budapest, 1950 május 21. 
Dr. Gulyás Pál." 

Gulyás Pál kollégáit gyakran hívta meg lakásában tartott 
délutáni teákra, így többek között feleségemmel mi is gyakran 
lehettünk vendégei. Ilyen alkalmakkor Pali bácsi, a végtelenül 
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kedves, sőt kedélyes házigazda szórakoztatott bennünket, fő-
leg rendkívül gazdag, kb. 3.000 darabból álló művészlemezeit, 
nem egyszer teljes operát, főleg Verdi remekeit játszatta. 
Szinte művészien, gondosan berendezett otthonában külön 
élmény volt értékes könyvtárát látni. Élvezettel és örömmel 
mutogatta bibliofil kötésű darabjait. Könyvtára főleg klasszi-
kus és kortárs francia írók műveit ölelte föl, nagyon sok 
művészeti albumot és monográfiát őrzött, valamint gazdag 
bibliográfiai szakirodalmat. 

Még idejében gondoskodott arról, hogy páratlan gyűjte-
ménye megfelelő helyre kerüljön, ezért a Magyar írók élete és 
munkáinak, kéziratát, melyen utolsó leheletéig dolgozott, a 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárára, ill. kézirattárára 
hagyta. Nagy értékű könyveit, valamint gazdag levelezését és 
egyéb kéziratait viszont - ahol egész munkás életét töltötte -
az Országos Széchényi Könyvtárra. Lemezgyűjteményének sor-
sáról — nőtlen ember lévén — nincsen tudomásunk. 

Kutatásaim során megállapítottam, hogy Gulyás Pál rész-
letes önéletrajzokat nem hagyott ránk, és bármennyire előre-
dolgozott, a Magyar írók élete és munkái részére önéletrajzát 
és működésének bibliográfiáját nem örökítette meg, talán arra 
várt, hogy akkor vesse papírra, amikor a „G" betűnél a nevé-
hez érkezik. Sajnos az akadémikusok önéletrajzai között sem 
leltem fel ez irányú feljegyzést. 

Sokrétű munkássága — elődeiéhez hasonlóan — mindaddig 
élni fog, amíg magyar tudomány lesz. 


