A MAGYAR IRODALOM BIBLIOGRÁFIÁJA. 1958
Összeállította: Kozocsa Sándor. A gyűjtési n lunkálatokban részt vett: ifj. Kozocsa Sándor,
Kozocsa István. Bp. 1965, Gondola/K- 583 1.
Kozocsa Sándor neve bibliográfusi mun
kássága folytán ma már fogalommá vált, és
a legnagyobbak, Petrik Géza, Szabó Károly
és Hellebrant Árpád mellett szoktuk őt emle
getni. Ez az elismerés a csaknem négy évtize
det átfogó eredményes pályafutásnak, annak
a hasznos közreműködésnek szól, amelyet
Kozocsa a magyar bibliográfia ügyének szol
gálatában eddig eltöltött. Ha a 30-as, 40-es
években rendszeresen megjelenő' 50—60 lapos
füzeteire gondolunk, nem lehet kétséges,
hogy megbízható anyaggyűjtésükkel és gon
dos szerkesztésükkel nemcsak hézagpótlóak,
de használhatóak is voltak, így valóban ki
érdemelték az elismerést.
Az 50-es, 60-as években azonban bizonyos
fordulat következett be: miközben az egyes
évek kötetei 200—300 lap terjedelművé duz
zadtak, tudományos érték tekintetében sülylyedni kezdett színvonaluk a hiányosan gyűj
tött vagy lankadó figyelemmel szerkesztett
tartalom miatt. Az egyre gyérülő megjelenés
csak hozzájárult ahhoz, hogy ne lehessen a
napi munkához kézikönyvként használni
Kozocsa bibliográfiáit. Bár a szakkritika úgy
szólván minden alkalommal szóvá tette, hogy
milyen aggasztóan szaporodnak bennük a
hanyatlás szimptómái, minden maradt a
régiben, sőt a legújabb kötetben, amely az
1958-as év irodalmi munkásságát ,,gyűjti
össze", kulminálnak az előző hibák és hiányoságok.
A mű célkitűzése, címéből ítélve, világos és
egyértelmű, mégis nehéz lenne Kozocsa nyo
mán meghatározni az „irodalom" fogalmát.
E bizonytalanság főleg abból adódik, hogy
valamiféle különös irodalomszemlélet hatására
elmosódik nála a „határterület" fogalma, mi
által ezek „irodalommá" minősülnek át (nyel
vészet, színház, rádió, televízió, film), mások
ellenben csak szigorú szelektálás után kapnak
helyet a bibliográfiában (történelem, levél
tár, esztétika, filozófia, pedagógia, zene).
Sajátságosan ítéli meg Kozocsa a művészetet.
Egész sor irodalmi érdekű művészettörténeti
közleményt negligál, ugyanakkor azonban
besorolja pl. az Ady-irodalomba Varsányi Pál
fametszetét (208.) és az ItK egy reprodukció
ját (209.). Ez az irodalomfelfogás már zsák
utca és Kozocsa sem tud következetes lenni
hozzá: írókról készült szobrokat, emléktáblá
kat és síremlékeket általában nem tart szá
mon, bár elve ezt kívánná.
Nem járunk sokkal jobban akkor sem, ha
az „irodalom" kritériumait Kozocsa tiszta
— vagyis nem határesetnek minősülő —
irodalmi anyagán próbáljuk meghatározni.
Itt ugyanis reménytelenül összekeveredik
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egymással a magyar irodalom a magyarországi^világirodalommal. Hogy a görög-latin
klasszikusok fordítása és irodalomtörténeti
méltatása nem magyar irodalom (vö. Borzsák
István: A magyarországi klasszika filológiai
irodalom bibliográfiája), hogy a külföldi
irodalmak fordítása és kutatása (vö. Szabó
György: Világirodalmi kutatások), beleértve
az orosz és a szovjet irodalom népszerűsíté
sét is (vö. Kozocsa Sándor: Az orosz irodalom
magyar bibliográfiája és Kozocsa Sándor—
Radó György: A szovjet népek irodalmának
magyar bibliográfiája) szintén nem az, min
denki tudja, Kozocsa is, de mostani köteté
ben ennek semmi jelét nem adja.
Az 1958-as év magyar irodalmi bibliográ
fiája három fő részre oszlik: általános részre, a
gyűjteményes munkák regisztrálására és a
személyi részre. Ezt követi a (tartalomjegyzék
ben nem szereplő) feldolgozott periodikák lis
tája és a (szintén fel nem tüntetett) névmutató.
Az Általános rész (7—194.) a tisztázatlan
alapfogalmakkal terhelten az alábbi tematikai
bontást mutatja: „1. Könyv. Könyvkiadás.
Könyvtár. Sajtó. — 2. Nyelvtudomány.
— 3. Irodalomtudomány. — 4. Színművészet.
Filmművészet." Bár a lapalji jegyzet szerint
„A csoportosítás ifj. Kozocsa Sándor munka-,
ja" (5.), e tagolás minden hibája sokkal régebbi
keletű, mint az ő hivatalos közreműködése
apja kötetében. Ez a felosztás ugyanis váló
jában Szabó György munkája, melyet Kozocsa
először — hasonló megjegyzéssel kísérve —
1954-es kötetében alkalmazott így: „1. Könyv
és könyvkiadás. — 2. Nyelv- és irodalomtudo
mány. — 3. Színháztudomány." Egy ponton
lehetett volna ifj. Kozocsa eredeti és tehetett
volna jóvá régi mulasztásokat: a 187 lap ter
jedelmű általános rész tartalomjegyzékéhez
(5—6.) újításképpen kitehette volna a lap
számokat, de sajnos erre nem vállalkozott.
Az általános rész számos alfejezetre bomlik.
Ezek természetesen nem tükrözhetnek valami
féle előzetesenkidolgozott, arányos koncepciót,
csupán azt nyújthatják, amit az 1958-as
év termése lehetővé tesz. Bizonyos sorrendi
átcsoportosítással azért érdemes lett voina
köztük rendet teremteni.
Nem érezzük szerencsésnek, hogy az
„Irodalomtudomány" fő fejezet (67—133.)
nem az „Irodalomtörténet"-tel, hanem az
„Irodalmi technika" és az „Irodalomtanítás"
c. alfejezetekkel kezdődik, és azt meg különö
sen vitathatónak véljük, hogy „A modernség
vita" (89—90.) és „A ,népi írók' vita" (90—
94.) az irodalmi élet adminisztratív részlegé
hez (Akadémia, társaságok, Irodalmi Tanács)
csatolva álljon három fejezet távolságra az

„Irodalomtörténét"-től, holott szorosan össze
tartoznak.
Probléma szerintünk az is, hogy az „Irodalomtudomány"-on belül egymástól elsza
kítva szerepel az „Irodalmi ismeretterjesztés,
népművelés, közízlés" (104—110.) és az
„Irodalmi emlékek" (113—114.), mivel egy
nemű anyag különféle arculatáról van csak
szó. Logikusabbnak éreztük volna azt is,
ha a „Nemzetközi irodalmi kapcsolataink"
alfejezet a „Népköltészet folklór" után követ
kezik, mert az előbbi átalánosabban meg
vonható határok között mozog, és szélesebb
tematikájánál fogva alkalmasabb zárófejezet
nek.
A Gyűjteményes munkák (195—200.) külön
felsorolása elvben igen hasznos, olyan formá
ban azonban, ahogyan Kozocsa kötetében ta
láljuk, nem dönthető el egykönnyen, hogy mit
is tartalmaz. A szegedi tudományegyetem
1958-as Acto-ja, amely iskolapéldája a gyűj
teményes kötet fogalmának, például nem ide,
hanem puszta címfelvétel formájában az
„IrodaIomtörténet"-be került (83.). De más,
tudományos jellegű évkönyvvel sem találko
zunk e rovatban.
Sajnálatos, hogy a hiányok mellett még
a beosztottak is növelik a zavart. így pl. a
Mezey László szerkesztette Középkori magyar
írások Kozocsa szerint „gyűjteményes kötet"
(197.), de — címe miatt! — Mészöly Gedeon
Ómagyar szövegek nyelvtörténeti magyarázatok
kal c. munkája (62.) már nem az, hanem
nyelvtörténet. (Csak mellékesen jegyezzük
'taeg, hogy mindkét könyv elsődlegesen a
„Nyelvemlékek" közé tartozik. 62—63.).
Hiába keressük viszont a valóban gyűjte
ményes kötetek jó részét (A magyarok elődei
ről és a honfoglalásról. [85.], Mátyás a kortár
sak között. [85.] stb.), máshová kell lapoz
nunk, hogy rájuk találhassunk.
A Személyi rész (201—551.) minden iro
dalmi bibliográfia legfontosabb fejezete. A
kutatások általában valamely író vagy tudós
személyével kapcsolatosak, ezért nagy a
jelentősége annak, hogy a névre szóló szak
irodalom mennyire teljes. Kozocsa könyvében
816 ilyen tételt találunk, ami függetlenül
mindentől, tekintélyes névsor. Jobban meg-#
vizsgálva azonban: sok is, kevés is.
Sok, mert Kozocsa irodalomszemléleté
nek következtében 99 színész és művész
keveredett magyar „író" hírébe, továbbá,
mert pedáns módon, tanulmányutakról írott
jelentések is bevonultak az egyes személyekre
vonatkozó szakirodalomba. Groteszk például,
hogy Béládi Miklós a szerzője az egyetlen ön
magáról szóló cikknek (241.), de ugyanígy:
Somogyi Sándor (491.), Szauder József (502.)
stb. Szakirodalom Kozocsa szerint az is, ha
valakit az ItK híranyagában megneveznek
(így fogja fel a dolgot a saját személyéről szóló
„szakirodalom" esetében), bár ebben egy

általán nem következetes (és szomszédait
sorra mellőzi) [387. J.
Néha azonban kevésnek érezzük az írói
betűrend anyagát. Hiába keressük pl. Prágai
András nevét (még a névmutatóban is), a
bibliográfia szerint azért nem találjuk meg,
mert 1958-ban nem írtak róla. Szerintünk
nem ezért, hanem mert Kozocsa annotálatlanul közli Bán Imre fontos tanulmányát
(65.), és alcíme alapján az „Irodalmi nyelv,
stílus, stilisztika" fejezetbe teszi (Fejedel
meknek serkentő órája. Adalék a XVII. szá
zadi magyar stílus történetéhez.).
Más hibák is csökkentik az írók névsorát.
Berzy András 1958-ban Móra-, Kossuth- és
Horváth Mihály-leveleket publikált az egri
Pedagógiai Főiskola Évkönyvében (425.),
cikke azonban csak a Móra-irodalomhoz került
be, a többinél még utalás sem történik rá.
Nemeskürty Istvánról látszólag senki nem
írt 1958-ban, holott ekkor jelent meg Bán Imre
összefoglalója Nemeskürty kandidátusi vitá
járól. Ez azonban a Bornemisza-anyagba
került (251.). Hasonló körülmények között
József Farkas (347.) vagy Kardos Pál (359.)
esetében Kozocsa helyesen járt el.Végül kevés
nek érezzük a személyi rész írói névsorát azért
is, mert az irodalomtörténeti' források egy
— fontos — részét Kozocsa kézbe sem vette.
Ezekre majd a kötet gyűjtőkörének bírálata
kor térünk ki.
A bibliográfia három fő fejezete után az
egyes tételek címfelvételéről, módszeréről,
beosztási szempontjáról és nyomdatechnikai
kivitelezéséről is lesz néhány általános érdekű
megjegyzésünk.
A címfelvételek ügye állandóan vissza
térő panasz forrása Kozocsa kritikusainál
(különösen figyelemre méltók Péter László
észrevételei, ItK 1963. 118— 119. és A Könyv
táros 1965. 369—373.), de, a jelek szerint
nemigen veszi őket komolyan. A szerző neve
most is törvényszerűen azonos a cikk alá
írásával, még abban az esetben is, ha a monogrammok, betűjelek feloldásai szerkesztősé
gektől, kiadóktól könnyedén megtudhatók.
Az óvatosság elméletben helyes, de csak akkor
ha feltétlen biztonsággal nem tudunk rátalálni
a megoldásra „Éves" bibliográfia nem szokott
elháríthatatlan nehézségekkel járni, legalább
is nem annyival, amennyiről e kötet tanúsko
dik. E kényelmes módszer ráadásul sokat árt
a gyakorlati kutatómunkának: azonos szer
zők cikkei elkülönülnek egymástól, a névmu
tató nem utal rájuk (a betűjelek és álnevek
rendszerint ki is maradnak) így teljes a bizony
talanság atekintetben, hogy valaki összesen
mennyi és milyen cikket írt 1958-ban.
Aki gyanúperrel él, kénytelen Kozocsáénál kedvezőtlenebb körülmények között tisz
tázni lényeges apróságokat a maga számára,
a többiek pedig elhiszik neki, hogy K-1- (27.)
nem azonos Kőműves Imrével, bár közel van101
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nak egymáshoz a betűrendben, hogy „(har- cikk szinte alig van a gyakorlatban, mégis
sányi)" nem tévesztendő össze a névmutató úgy érezzük, hogy a megengedhető hibaszáza
ban szereplő Harsányi Zoltánnal, pedig léknál nagyobbal állunk szemben Kozocsa
igenis „összetévesztendő" (23.), hogy L. S. bibliográfiájában. Kezdjük talán az „Irodalmi
A Könyvtáros c. folyóiratban nem Lukácsy technika" 6 tételből álló fejezetével. Ez elég
Sándor (81.), hogy Ö. J. (40.), V. G. (208. és
könnyen szétosztható a maga helyére: Horvát
233.) néni azonos a névmutatóban levő
Károly (A kritikai kiadások kérdéséről), Sza
ötvös Jánossal illetve Vincze Gézával stb. bolcsi Bence (Három régi magyar vers ritmu
Magyar nevek hibás írását nem tesszük szóvá
sáról), és Cs. Tóth Kálmán (Halottas énekes(71., 363. stb.), de a külföldiekére kényesebb könyveink dallamai) dolgozatai az „Irodalomnek kell lennünk: Rudó Brtán helyesen: történet"-be, Földes Mihály (Dramaturgiánk
Brtafi, Rudo (115.)
és a dráma) és Kemény György (Dráma, vagy
Az egyes tételek címei általában pontosak, illusztráció?) dolgozatai a „Dráma" rovatba,
e téren más bibliográfiák/szerzői is tanulhat végül Zolnay Vilmos (Kis esztétika. Mesterség
nának Kozocsától. Kérdezhetnénk azonban, beli tudás) értekezése — mivel esztétikai al
miért nem érvényesül ez a nagyfokú pontosság fejezet nincsen — az „Irodalomelméletibe.
És ezzel a botcsinálta fejezet megszűnt.
az önállóan megjelent műveknél is. Azt még
csak megtudjuk, hogy Jelky András kalandjai
Félrevezető a „Folyóiratok, hírlapok"
1958-ban érte el a felszabadulás óta második
rovat összeállítása. Kozocsa, aki a duplikálákiadását (322.), de hogy hasonló sikert mond soknak nem ellensége (vö. Dobozy Imre:
hat magáénak Szabó Dénes A magyar nyelv Tétlen „nemzetféltők". 77. és 95.; a római
emlékek c. egyetemi tankönyve (1.kiadás magyar könyvkiállítás, 36—37. és 129. — bár
1952-ben), már nem, jóllehet a címlap fel innen egy cikk hiányzik véletlenül), betűrend
tünteti: „Második, bővített kiadás." (63.). ben felsorolja mindazokat a lapokat, amelyek
Még következetlenebb Kozocsa a kiadványok ről 1958-ban méltatás jelent meg („mél
nagyságának megjelölésében (részünkről el
tatáson" értendő: „megjelent a Nagyvilág
hanyagolhatónak érezzük). A bibliográfiá x-dik száma", melyből 14 sorakozik egymás
ból tudomásul vehetjük, hogy József Attila
után egy nyomtatott lap terjedelemben. És
Külvárosi éj c. verses kötete tizenhatodrét, Kozocsa 37 folyóiratot tart számon, a hazaiak
de hogy még számtalan sok könyv mekkora, közül a Pesti Műsort és az Univerzumot is,
azt Kozocsától sohasem fogjuk megtudni. valamint a kolozsvári Korunkat. . .). Az
A lelőhelyekre történő utalások megbíz imponáló seregszemle egyetlen szépséghibája
hatóak, kár, hogy Kozocsa immár radikálisan az, hogy kimaradt e rovatból az épp 50 éves
szakított az általános szokással, sőt részben Nyugat, ezért az érdeklődőnek 10 cikket az
saját hagyományával is: ebben a kötetében
„Irodalomtörténet"-ből kell összekeresgélni
ugyanis semmit sem rövidít (az M. Nemzet is (77—78, 80—82.).
Magyar Nemzet lett, hogy a hosszabb címek
Ez az „Irodalomtörténet" egyébként is
ről ne beszéljünk.. .).
kuszán szerkesztett része a bibliográfiának.
Az annotációk szerepe sokkal f ontosabb egy Nemcsak a megszüntethető „Irodalmi techniká"-ból (és máshonnan) kívánkoznak ide
irodalmi bibliográfiában, mint amennyit
tételek, de nem kevesebb a száma azoknak
Kozocsa szán nekik. Unos untalan találko
zunk ilyesmivel: „jelenetképpel," „szerep sem, amelyeket máshova kellett volna osztani.
képpel," „illusztrált," pedig nem ez a döntő. Többek között nem itt a helye Gerézdi Rábán
(78.), Szauder József (82.) és Vargha Kálmán
A könyv használói elsősorban arra kíváncsiak,
(83.) intézeti osztálybeszámolóinak, hanem
kiről írtak 1958-ban. Ebből a szempontból
— 3—4 kivételt leszámítva — csalódást okoz az „Irodalmi élet" akadémiai rovatában (86.).
a kötet. Sajnos a kivételeknek sem örülhe Pók Lajos cikkét (Életrajz. 81.) át kellene
tünk zavartalanul: Kozocsa ugyan annotá i tenni a „Műfajelmélet" próza-részébe (70.),
cióba teszi Demény György nevét (189.), de Sós Endre kritikáját (Új irodalomtörténeti
a névmutatóból már kifelejti, így aztán ki könyvekről. 82.) a benne ismertetett művek
talál rá? Sokat vesztett a kutatás azzal, hogy hez kellene alászerkeszteni, végül a Reneszánsz
a tételek zöme még eddig sem jutott el. tanulmányok-at (mely voltaképpen gyűjtemé
Prágai (65.) sorsa mellett másokéra is hivat nyes kötet, csak nem ott van), teljesen ki kel
kozhatnánk, pl. Csatkai Endre
XVII—XVIII. lene iktatni a bibliográfiából, minthogy nincs
századi soproni írók cikkére is (77.), amely benne képviselve a magyar irodalom (85.).
Lackner Kristófról, Kövesdy Pálról, Dobner
Sajnos más fejezetek is hálás példatárul
Ábrahámról és Orosz Ferencről tesz említést, szolgálnak a pontatlan beosztások megvilá
annotáció híján azonban hiába keresi bárki gítására. Csanda Sándor méltatása a Fanchali
is őket a névmutatóban (hogy a személyi Jób-kódexről (115.) nincs az „Irodalomtörtérészről ne beszéljünk).
net"-ben, és nincs a Balassi-szakirodalomban.
A beosztási problémákat illetően mindenek
Stoll Béla fontos elvi tanulmánya (Közösségi
előtt szögezzük le: pontosan tudjuk, hogy költészet—népköltészet) nincs a „Népköltészet,
tartalmilag egyértelműen meghatározható folklór"-ban (82.), a Pesti írók Szegeden nincs
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a ,,Vidéki irodalmi élef'ben (97.), az Új ma
gyar lapok indulnak 1959-ben (97.) nincs a
,,Sajtó"-ban, stb., de hogy miért nincs, arra
szintén nincs felelet Kozocsa könyvében.
A címfelvételek technikai elhelyezése ritkán
szokott recenziós szempont lenni. Kozocsa
bibliográfiájában azonban nem kerülhető
meg ez a kérdés sem. Mintha tankönyvbe
illő címfelvételi mintákat nyomatna le kínos
pedantériával, egyhasábosan, szellős törde
léssel. Annak ellenére, hogy hazai vagy nem
zetközi, írott vagy íratlan szabály kényszerí
tené, mindent új bekezdésben hoz: szerzőt,
címet, lelőhelyet, sorozatcímet, a hozzászó
lók vagy kritikusok neveit. „Nagyvonalúan"
ragaszkodik elvéhez, még akkor is, ha egy-két
betűt kell átvinnie új sorba. Például a „4 t."
négy „n"-jéért feláldoz egy teljes sort (Gár
donyi: A láthatatlan ember. 297.; — hasonló
képpen: Kalauz a magyar ifjúsági irodalom
ban. 10. stb.). Olykor még taktikus megoldá
sokhoz is folyamodik. Azért, mert egy cikk
több részletben jelent meg, az újabb lapszá
mok kedvéért mindent teljesen megismétel,
így V. Windisch Éva történelmi repertóriuma
8 nyomtatott sor, bár 3-ban elfért volna
valamennyi adatával (9.). Demeter Imre
hat részben megjelent cikksorozata pedig
egymás után hatszor került felvételre, ami így
12 sornyi szöveget és megfelelő sorközt igényel,
holott 3 sorban megfért volna az egész (141.).
A hallatlan mérvű helypazarlásra példa az
egész könyv, pedig kétséges, hogy ennek a
papírpocséklásnak és értelmetlen terjedelemnövelésnek (így lesz az eladási ár 152 forint...)
a legcsekélyebb haszna is lenne tudományos
gyakorlati szempontból.
Csak mellékesen említjük meg, hogy a
szerintünk vitatható alapelvek következtében
is tetemes ívrríennyiséggel növekedett a ma
gyar irodalom Kozocsa-féle bibliográfiája.
Már a „Nemzetközi irodalmi kapcsolataink"
c. alfejezetben is többszörösére szaporítják az
anyago.t a világirodalmi tételek (pl. megérke
zett, látogatást tett, kulturális egyezményt
írt alá, fogadást adott, elutazott X. Y. ország
író- vagy kulturális küldöttsége, vagy: Hege
dűs Géza: Latinok a kirakatban, [116.] — Kar
dos László: A világirodalom a huszadik szá
zadban, [117.], Lengyel Balázs: Rimbaud
magyarul [117.] stb.), de mindez elenyészik
a „Színművészet, filmművészet" fő fejezet
61 oldala mellett, amelynek szerény becslés
sel kb. 90 százaléka irodalmi bibliográfiában
felesleges (G. J.: A szállítási nehézségek ellenére
is jól dolgozik a Pest megyei Petőfi Színpad.
Esti Hírlap. [141.] — Sas György: Levél egy
kislányhoz a művésznő magánéletéről. Film
Színház Muzsika. [145.] — Túri András:
Izgul-e amikor színpadra lép? Üllői úti általá
nos iskolások ,,bizalmas" kérdései szerzőkhöz
és színészekhez. Esti Hirlap. [146.] — Rubin
Szilárd: Gondolatok a felvevőgépről. Filmvilág.

[188.] — Újévi köszöntő. Pesti Műsor. [148.]
— Magyar Tibor: Szakmunkás-e a színpadi
munkás? Magyar Nemzet. [143.] stb. stb.).
Nem sokat tévedünk, ha azt' állítjuk, hogy
ennyi megtakarítható papírmennyiség ele
gendő lenne a következő, 1959. évi Kozocsabibliográfiához is.
A feldolgozott források címjegyzéke (553.)
önmagában véve nyugtalanítóbb, mint az
eddigi fejezetek összes negatív tanulságai.
Általános hibáinak-egyike az, hogy nem tük
rözi a feldolgozott lelőhelyeket, így megtévesz
ti esetleges használóját. Teljesen hiányoznak
belőle például az évkönyvek, holott néhány
különnyomat szerepel a bibliográfiában. De a
folyóiratok listája sem teljes, mert egy külön
nyomat helyet kapott úgy a kötetben, hogy
lelőhelyét kifelejtették a listából.
A jegyzék egy másik hibája Kozocsa
irodalomszemléletének folyománya. Ezért re
ked kívül a „magyar irodalom'* bibliográfiá
ján minden publikáció, amely nem magyarul
jelent meg, függetlenül attól, hogy magyar
országi idegen nyelvű kiadványról vagy
magyar vonatkozású külföldiről van szó.
(Ezen a tényen nem változtat az sem, hogy
mindkét esetre 1 — 1 ellenpélda található).
Végül a címjegyzék harmadik nagy hibája,
hogy a „feldolgozotténak feltüntetett lelő
helyek egyike-másika felületességből csak
részben került kicédulázásra.
Részletezve a sommásan előrebocsátott
észrevételeket, kezdjük bizonyításunkat az
évkönyvekkel. Itt olyan zavaros a 'helyzet,
hogy csupán bizonyos csoportosítással lehet
áttekinteni. Van olyan évkönyv, amelyet:
1. ismer Kozocsa, de tartalmát nem dolgozza
bele a bibliográfiába (a szegedi egyetem Actaja 5 irodalómtörténeti értekezéssel. 83.); —
2. feldolgoz, de hiányosan (Országos Széchenyi
Könyvtár Évkönyve a 38—42. lapon, mely
ből kimaradt 1 tanulmány, az egri Pedagógiai
Főiskola Évkönyve a 425. lapon, 7 kihagyott
irodalomtörténeti értekezéssel és a szegedi
Pedagógiai Főiskola Évkönyve a 372. lapon,
1 mellőzött dolgozattal); — 3. meg sem nézett
(a debreceni Egyetemi Könyvtár évkönyve
Könyv és Könyvtár címmel. Ebben 4 irodalom
történeti tanulmány olvasható).
A folyóiratok terén még ennél is kedvezőt
lenebb a helyzet, pedig Kozocsa szimpatikus
teljességre törekvéssel igyekszik feltárni a
kutatás számára forrásértékű cikkeket eldu
gott helyi lapokból (egri Népújság stb.).
Ezek az eredményei sajnos eltörpülnek alap
vető hibái és hiányosságai mellett: 1. nem
mindig közvetlen forrásból gyűjt (különlenyo
mat, tartalomjegyzék, cikkek címei). Ezért
siklik el érthetlenül fontos irodalomtörténeti
közlemények fölött; — 2. feledékenységből
generális fontosságú szakfolyóiratokat mellőz.
A másodkézből való dolgozás példájára
idézhetnénk a Studia Slavica esetét. Az ebben
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található egyetlen magyar irodalomtörténeti
dolgozat (Sziklay László: Hviezdostav und die
ungarische Literatur) különlenyomatát fel
veszi Kozocsa (119.), de mivel nem maga a
Studia Slavica került felgyűjtésre, a feldolgo
zott folyóiratok listájából (553.) ki is maradt.
A hiányos cédulázásra példa a szúrópróbaképp
átnézett Soproni Szemle. Az 1958-as évfolyam
12 olyan cikket tartalmaz, amely irodalom
történeti érdekű, ebből Kozocsa négyet nem
vett fel, tehát 2 híján a felét (J. Hajdú Helga:
Soproni vonatkozású német kéziratok az Orszá
gos Széchényi Könyvtárban. 24—36. [Klesch
Dániel, Ribini János, Rumy Károly György,
Kis János, Gamauf Teofil, Rákosi Jenő]
— Német Sámuel: Magyar gimnázium Sop
ronban. 1657-1674. 37—46. [Wittnyédi Ist
ván, Kövesdy Pál] — Réthly Antal: Soproni
orvosok üdvözlő versei 1745-ből. 342—343.
[Deccard János Vilmos, Schneller Keresztély]
— Kovács József: Jonas Rosa frankfurti
nyomdász özvegyének számlája Lackner Kris
tófhoz 1631-ből. 264—265.)
A teljesen feldolgozatlanul maradt periodi
kák a mélypontra szállítják le a bibliográfiai
adatgyűjtés szintjét, mert a következők kerül
ték el Kozocsa Sándor, ifj. Kozocsa Sándor és
Kozocsa István figyelmét: Acta Ethnographica, Acta Historica, Acta Históriáé Artium,
Archeológiai Értesítő, Communicationes ex
Bibliotheca Históriáé Medicae Hungarica, Ethnographia, Filológiai Közlöny (a 3—4. össze
vont szám Turóczi-Trostler emlékkönyv),
Levéltári Hiradó és Művészettörténeti Érte
sítő. Még akkor is, ha nem számítjuk az elég
szép számmal előforduló irodalomtörténeti
szakrecenziókat és a próbaképp kontrollált
Soproni Szemlét, Végeredményben az derül
ki, hogy a Kozocsák kezén az évkönyvekben
18, a folyóiratokban 42, összesen tehát 60
tudományos közlemény süllyedt el.
Ilyen körülmények között csupán a biblio
gráfiai teljesség helyes elve miatt nem tesszük
szóvá, miért kerültek be a gyűjtőkörbe olyan
„szakfolyóiratok", mint pl. a Filmvilág,
Lelkipásztor, Pesti Műsor, Könyvtájékoztató,
Érdekes Üjság, stb., illetve miért nem
kerültek be ezen az alapon a magyar irodalmi
anyagot is rendszeresen tartalmazó Neue
Zeitung, Foaia Noastra, Ludové Noviny, Narodne Novine, Laikosz Agonasz c. nemzetisé
gi lapok, további mintegy 30 megyei és járási
hírlappal egyetemben.
A Névmutató (555—581.) használhatósá
gára már az elmondottak alapján lehet előre
következtetni. Kár, hogy kimaradtak a felol
datlanul maradt betűjelek vagy kiegészítetlenül hagyott mohogrammok (Sz. Gy. a 208. la
pon == Szabó György,, de Szabó György nevé
nél hiányzik a 2-es index, mely utalna rá, stb.),
mert így még az olvasó is felismerhetne bizo
nyos összefüggéseket. Kivétel persze most'is
akad, mert Kozocsa nem következetes: pl. a
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„(rózsa)" álnév (237.) változtatás nélkül fel
bukkan a névmutatóban is (575.). Felesleges
duplikálásra vezetett a szükséges azonosítá
sok elmaradása: Oleg Rosszijanov (208.)
azonos O. K. Rosszijanovval (212.), álnevek
megfejtését is gondosabban el lehetett volna
intézni egy szerkesztőségi telefonnal (Tótfalusy István [535. és 579.] = Jeleníts István
[549. és 565.] stb.) és végül nem ártott volna
precízebben különválasztani azonos nevű
írókat és tudósokat (Bérezik Árpád csak
Kozocsánál egy személy, valójában kettőről
van itt szó: az irodalomtörténész: 51., 532.;
az író: 243.). „Esopus" pedig nincs (560),
csak Ezópusz, Aesopus vagy Aiszoposz lehet
séges.
Tekintve az annotálatlan tételek és a
mellőzött lelőhelyek nagy számát, könnyelmű
az, aki a névmutató alapján akarja használni
a bibliográfiát, de nem kevésbé könnyelmű az
is, aki fenntartás nélkül hisz Kozocsa betű
rendjében. De az ilyen sem jut tovább az
abc harmadik betűjenéi, mert már ott kelle
metlen meglepetések várják. A kötet haszná
lója kénytelen megismerkedni Kozocsa inga
tag fonetikai szemléletével: a „ez" a névmuta
tóban „c" + „z" kapcsolatának számít, a
„cs" pedig affrikátának, vagyis Czabán Izsák
megelőzi Csuzy Zsigmondot (558—559.). Nem
így a személyi részben, ahol a ,,cs" is egyszerű
vegyeshang, tehát „c" + „s", miért is Csuzy
Zsigmond megelőzi Czabán Izsákot (262.).
Az igazi útvesztő azonban a „ J " betűnél vár
a gyanútlanra. Ha valaki ifj. Juhász Antalt
keresi, nem pedig Juhász Antalt, lapozzon
vissza az „I"-re, mert ifjúról van szó. (565.).
Ennek alapján gyermekjáték Jób Jánost meg
keresni, akit Kozocsa az ,,F" betűbe rejtett
„Fancsali Jób" elnevezéssel (561.).
A Tartalomjegyzék a számunkra különös
szerkesztési elveknek megfelelően két helyen,
az 5—6. és az 583. lapokon helyezkedik el.
Az Általános rész részletes felépítése a kötet
elején (5-6.) afféle bekötött korrektúra lapra
emlékeztet lapszámnélküliségével, pedig a
tulajdonképpeni tartalomjegyzékben lenne a
helye beszámozva. (583.)
Befejezésül a kínálkozó sok tanulságból
csak egyet ragadjunk ki: ezúttal is bebizonyo
sodott, hogy bibliográfiát készíteni nem anynyi, mint cédulázni és betűrendezni. Kozocsa
Sándor 1958-as magyar irodalmi bibliográ
fiája még akkor sem nyeresége szaktudomá
nyunknak, ha kénytelenek vagyunk bevalla
ni, hogy nincs jobb helyette.

Pótlás Kozocsa Sándor bibliográfiájához lelő
hely szerint felsorolt tételekben.
1. Évkönyvek. AUnivSzeg. „Irodalom."
/.: Keserű Bálint: Adalékok Rimayés a Bátho-

riak kapcsolatához. 45—49. — Kiss Lajos:
Simon István költészete. 111 — 122. — Kordé
Imre: Néhány adat Csokonai „Kultúra"-jának
keletkezéséhez. 61—66.—Kovács Sándor: Szepsi Csombor Márton prózastílusához. 51—60.
— Nacsády József: A szegedi parasztnovella
keletkezése. 71 — 110.
Országos Széchenyi Könyvtár Évkönyve.
VII. Kimaradt: Dezsényi Béláné Szemző
Piroska: A szenzációs hír és illusztrálása.
(Sajtótörténeti tanulmány). 230-248.
Pedagógiai Főiskola Évkönyve (Eger): Ki
maradt: Bakos József: Comenius és a nyelvi
nevelés néhány kérdése. 5—33. [A sárospataki
évek munkássága] —Bakos József: A helyes és
szép beszéd. 181—208. [Kaprinai István,
Verseghy Ferenc, Ivánszky Antal] — Bakos
József: Gárdonyi és Tinódi 567—572. —
Bakos József: Két Táncsics-dokumentum. 591—
595. [Az egyik ismeretlen Kossuth-Ievél]
— Némedy Lajos: „A nemzet csinosodása."
209—255. — Pataky László: A teljes Adyért.
257—266. — Pataky László: Kortársi meg
emlékezed Adyról. 589—590. [Földessy Gyula].
Pedagógiai Főiskola Évkönyve. (Szeged):
Kimaradt: Sziklay László: A magyar szlavisz
tika gyermekkorából. (Az eperjesi kör szláv
vonatkozásai). 209—235. [Sárossy Gyula].
Könyv és Könyvtár (Debrecen): Bán Imre:
Rimay János egyik könyvének sorsa. 67—68.
— Bertók Lajos: Veresmarti Mihály „Rövid
felelet"-ének latinra fordításáról. 87—89.
— Módis László: Kállai Albert magyar nyelvű
unikum műve. 1599. 83—85. [A teljes fakszi
mile: 90—103.] — Vita Zsigmond: A nagyenyedi Bethlen-könyvtár 1848—49-i apró
nyomtatványai és kéziratai. 69—76.
2. Folyóiratok. AEthn. Diószegi Vilmos:
Die Überreste des Schamanismus in der
ungarischen Volkskultur. „97—135.
AH ist Art. Kovács Éva: Casula Sancti
Stephani regis. 181—221. — Soltész Erzsébet:
Beiträge zur Geschichte des ungarischen und
des Wiener Holzschnittes imXV I.Jahrhundert.
Der Tyrnauer Buchschmuck des XVI. Jahr
hunderts. 157—169.
AHist. Köpeczi Béla: Politique el jansénisme Lettres de Francois II. Rákóczi, prince
de Transylvanie au cardinal Filippo Antonio
Gualterio. (1714—1717). 153-173. — Makkai
László: The Hungárián Puritans and the
English Revolution. 13—45.
ArchÉrt. Mezey László: Az aracsi kő olva
sásához. 189—190. [XII. századi leoninus].
CommBHMH. Borsa Gedeon: Magyar
ország számára nyomtatott érvágó naptár a
XV. századból. 278-283. - Kótay Pál:
A Pax corporis. 5—23.

Ethn. Dömötör Tekla: Regélő hétfő. 313—
332. — Geréb László: Adalék a székely népbal
ladákhoz a XVI. századból. 291. — Péter
László: József Attila és a népköltészet. 458—
460. — Pogány Péter: A régi hazai népies
ponyvakutatás problémái. 478—593. — Po
gány Péter: Kik gyűjtötték a sárospataki Felvidítót? 93—115.
FK. Bán Imre: Adatok Apáti Miklós élet
rajzához. 433—439. — Balázs János: Ki irta
az első magyar nyelvtant? 116—120. — Bér
ezik Árpád: Toldy és Gervinus. 462—470.
— Bóka László: Egy adat, egy jegyzet és egy
javaslat Abet Ádám körül. 489—495. — Bónis
György: Petrus de Vinea leveleskönyve Magyar
országon. 1—26, 173—193. — Bor Kálmán:
Joakim Vujic és a pest-budai színjátszás. 352—
357. — Csapláros István: A magyar irodalom
útja Lengyelországban. (1830—1918). 384—
394. — Dömötör Tekla: Árpádházi Imre her
ceg és a csodaszarvas monda. 317—323. — Fóti
Lajos: A Toldi-monda problémája. 507—514.
— Kardos László: Tóth Árpád alkotásmódja,
munkamódszere. 552—,570. — Kardos Tibor:
Megjegyzések Árpádházi Imre herceg és a
csodaszarvas mondája kérdéséhez. 323—325.
—Király Péter: A prágai négy nyelvű sóhajtás.
333—336. — Komor Ilona: iskoladráma és
utópia. 600—617. — Komor Ilona: TurócziTrostlerJózsef tudományos és irodalmi munkás
sága. 729—758. [Bibliográfia]— Mezey László:
Adalékok a középkori dráma történetéhez. Két
liturgikus ludus. 103—106. — Mollay Károly:
Ungarischer oder DacianischerSimplicissimus.
663—670. — Ortutay Gyula: [Turóczy-Trostler
József hetven éves]. III—IV. — Pais Dezső:
Középkori diákjaink és a krónikákbeli hét
magyar-gy iák-lázár mozzanatok. 671—676. —
Papp Ferenc: Kalmár György oroszországi kap
csolatairól. 346—349.-Póth István: Obernyik—
Egressy: Brankovics György c. tragédiája a
szerb színpadon. 133—138. — Póth István:
Zmaj-Jovanovics magyar kapcsolataihoz. 361—
362. — Radó György: Vörösmarty — oroszul
379—381.-— Sipos István : Három szlovák
népdal Dugonics András fiatalkori versei kö
zött. 350—351. — Szabolcsi Bence: „Óh kedves
filemilécske." 694—699. — Szaüder József:
' Verseghy és Herder. 700— 713.
LtHiradó. Jakó Zsigmond: Az oklevélírások
fejlődése Erdélyben a XII—XV. század folya
mán. 123—163. [27 t. mell.]
MüvtÉrt. Péczely Béla: Arany János a
visegrádi királyi kastélyról. 189—191. — Sol
tész Zoltánné: Garázda Péter, Nagylucsei
Orbán és Szatmári György ismeretlen könyvei.
120-124.
V. Kovács Sándor

