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Bojtár Endre műveinek bibliográfiája

K (B)

. A kelet-európai avantgarde irodalom (East European Avantgarde Literature)
Budapest, Akadémiai Kiadó, .  pp.

. A szláv strukturalizmus az irodalomtudományban (Slavic structuralism in the
theory of literature)
Budapest, Akadémiai Kiadó, .  pp.

. Egy keleteuropéer az irodalomelméletben (An East European in the theory of
literature. Selected Essays)
Budapest, Szépirodalmi Kiadó, .  pp.

. Slavic Structuralism (English version of item nr. .)
Amsterdam–Philadelphia, John Benjamins, .  pp.

. Kevés szóval litvánul (A Grammar and Textbook of Lithuanian language)
Budapest, Tankönyvkiadó, .  pp.

. „Az ember feljő…” („e Man arises…”. e Enlightenment and the Romanti-
cism in the Literatures of Central and Eastern Europe)
Budapest, Magvető, .  pp.

. Európa megrablása (e Rape of Europe. e annexation of the Baltic States
in the light of documents)
Budapest, Szabad Tér Kiadó, .  pp.

. Litván kalauz (Companion to Lithuania’s cultural history)
Budapest, Akadémiai Kiadó, .  pp.

. East European Avant-garde Literature (e English version of item nr. .)
Budapest, Akadémiai Kiadó, .  pp.

. Kelet-Európa vagy Közép-Európa (Eastern or Central Europe. Selected Essays)
Budapest, Századvég, .  pp.

. Oloupení Evropy (e Cze version of the item nr. .)
Praha, Mladá Fronta, .  pp.

. Bevezetés a baltisztikába (An introduction to Baltic Studies. e Culture of
the Balts in the Antiquity)
Budapest, Osiris, .  pp.

. Foreword to the Past: A Cultural History of the Baltic People.
Budapest, CEU Press, .  pp. (e English version of the item nr. )

. Književnost istocnoevropske avangarde (e Serb version of the item nr. .)
Beograd, Narodna knjiga – Alfa, .  pp.
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. A kelet-européer pontossága (Accuracy of the Eastern European. Selected es-
says)
Budapest, Krónika Nova Kiadó, .  pp.

. Litván–magyar szótár (Lithuanian-Hungarian Dictionary)
Vilnius, Lietuvos Kalbos Institutas, .  pp.

. Litván–magyar szótár (Lithuanian-Hungarian Dictionary)
Internetes változat (http://www.morphologic.hu/index.php?option=com_
wrapper&Itemid=502)

. „Hazát és népet álmodánk…” Felvilágosodás és romantika a közép- és kelet-
európai irodalmakban („We had a dream about our country and people…”
e Enlightenment and the Romanticism in the Literatures of Central and
Eastern Europe)
Budapest, Typotex, .  pp.

. „Vysnívali jsme si vlasť a národ…” (e Slovak version of the item nr. .)
Bratislava, Slovak Academic Press, .  pp.



T   (S  )

· A cseh szocialista líra fejlődése  és  közö. In : „Jöjj el, szabadság!” Bp.,
. -.

· Néhány szó a XX. századi lengyel–magyar irodalmi kapcsolatok kutatásáról. In :
Tanulmányok a lengyel–magyar irodalmi kapcsolatok köréből. Bp., .
-.

· Władysław Broniewski és József Aila. In : Tanulmányok a lengyel–magyar iro-
dalmi kapcsolatok köréből. Bp., . -.

· A lengyel „integrális” iskola. In : L. Nyírő (ed.) : Irodalomtudomány. Bp., .
-.

· Címszavak. In : Világirodalmi Lexikon. -. Bp., -.
· Vostocnoevropejskij ekspressionizm v bolgarskoj poezii. In : Actes du Premier

Congres International de Etudes Balkaniques et Sud-Est Européennes. So-
fia, . -.

· Érték és közérthetőség. In : Művészet és közérthetőség. Bp., . -.
· A lengyel avantgarde líra fejlődése. In : Meghallói a Törvényeknek. Bp., .

-.
· Az irodalomtudományi strukturalizmus fantomja ellen. In : A strukturalizmus-

vita. I. Bp., . -.
· Az irodalmi mű értéke és értékelése. In : A strukturalizmus-vita. I. Bp., .

-.
· Nadem Strukturalismus. In : J. Odmark (ed.) : Language, Literature andMean-

ing. I.: Problems of Literary eory. Amsterdam, . -.
· Költő – magaslesen. In : Ez most a divat. Bp., . -.



http://www.morphologic.hu/index.php?option=com_wrapper&Itemid=502
http://www.morphologic.hu/index.php?option=com_wrapper&Itemid=502
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· A narratológia Lengyelországban. In : Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései.
Szeged, . -.

· Az irodalom gépezete. (Puskin és Esterházy) In : Tanulmányok a kelet-európai
irodalmak és nyelvek köréből. Bp., . -.

· A kelet-európai romantika. In : Irodalom II. (Gimnáziumi tankönyv) Bp., .
-.

· A két világháború közöi marxista irodalomtudomány. In : A marxista iroda-
lomelmélet története. Bp., . -.

· Orosz realizmus. A kelet-európai irodalmak a romantika után. Vajda János. In :
Irodalom III. (Gimnáziumi tankönyv) Bp., . - ; -.

· Poésie de langues baltiques. In : Le tournant du siècle des Lumières. –.
Bp., . -.

· Die Avantgarde in der ukrainisen Lyrik der zwanziger Jahre. In : M. Semenko:
Ausgewahlte Werke. Würzburg, . -.

· Die Aulärung inMiel- undOsteuropa. In: Aulärung undNationen imOsten
Europas. Bp., . -.

· elques problèmes de la théorie liéraire polonaise contemporaine. In : Essays
presented to György Mihály Vajda. Szeged, . -.

· A „pártosság” fogalma az újabb irodalomelméleti irányzatok fényében. In : A
művészeti pártosságról. Bp., . -.

· Eos futuristes : Lituanie. In : Les avant-gardes liéraires au XXe siecle. Bp.,
. -.

· József Aila és a kelet-európai költészet . In : „A mindenséggel mérd magad!”
Bp., . -.

· Hodnota a hodnocení literárního díla. In : Teorie literatury v zrcadle madarské
literární vědy. Praha, . -.

· Novite javlenija v literaturoznanieto. In : Granici i vazmozsnosti na literaturiz-
nanieto. Sofia, . -.

· Die baltisen Literaturen in Ungarn. In : Hungaria Lierata, Europae Filia. Bp.,
. -.

· A kelet-européer pontossága. In : Helyünk Európában. Bp., . II. -.
· A közép-kelet-európai irodalom a XIX. században. In : Hungaro-Polonica. Bp.,

. -.
· Bevezetés. In : Struktúra, jelentés, érték. Bp., . -.
· A nemzeti kérdés és a filológia Közép-és Kelet-Európában. In : A magyar nyelv

és kultúra a Duna völgyében. I. Bp., . -.
· Das Postmoderne und die Literaturen Miel-und Osteuropas. In :  Suvazia-

vimo darbai. Lampertheim, . -.
· Ami összehasonlítható – és ami nem. In : M. Balogh, T. Berkes (eds) : Ami össze-

hasonlítható, és ami nem. Békéscsaba, . -.
· Az irodalmi irányzat . In : Az irodalomtörténet elmélete. I. Bp., . -.
· A „balti” név és eredete. In : „Tagjai vagyunk egymásnak”. Bp., . -.
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· Az irodalmi mű értéke és értékelése. In : A strukturalizmus után. Bp., . -.
· Hogyan leem baltista és miért? In : „…mennyire hátra van még az ember”. Bp.,

. -. – Uez. : „Slavica Pragensia”, (XXXVII) . -.
· A le irodalom címszavai. In : e Everyman Companion to East European Lit-

erature. London, .
· T. Sevcsenko, J. Wolker, K. Baczyński. In :  híres vers a világirodalomból. Bp.,

.
· J. Hašek: Švejk. In : Ötven nagyon fontos regény. Bp., . -.
· A. Miiewicz : Ha eljövök… In : Száz nagyon fontos vers. Bp., . -.
· Literatura Europy Środkowowsodniej w XIX wieku. In : Węgry - Polska w Eu-

ropie Środkowej. Kraków, . -.
· Kell-e összehasonlító irodalomtudomány? In : T. Berkes (ed) : Bohemia et Hun-

garia. Bp., . Osiris. -. – Uez. : T. Berkes (ed) : Keresztirányok. Közép-
és kelet-európai összehasonlító kultúrtörténet. Bp., Balassi, é. n. [] -
.

· Fejezetek. In : Irodalom III. Bp., Krónika Nova, . - ; -.
· Címszavak. In : A világ nyelvei. Bp., Akadémiai, . - ; - ; -

 ; -.
· Post festa torzó. In : Az értelmező közösségek elmélete. Bp., Balassi, . -

.
· e National Idea in Contemporary Hungarian Literature. In : e National Idea

As A Resear Problem. Warszawa, Sławistyczny Ośrodek Wydawniczy,
. -.

· Apie Toma Venclova. In : D. Mitaite (red.) : Tomas Venclova. Vilnius, Liet. Lite-
raturos ir Tautosakos Institutas, . -.

· Írások Esterházyról, Kertészről, Nádasról. In : Esterházy – Kertész – Nádas : Ka-
lauz. Bp., Magvető, . -.

· e Avant/garde in East-Central European literature. In : M. Cornis-Pope – J.
Neubauer (eds.) : History of the Literary Cultures of East-Central Europe.
I. Amsterdam – Philadelphia, John Benjamins, . -.

· Die Winterreise des Sisyphos. In : M. Szegedy-Maszák – T. Seibner (eds.) : Der
lange, dunkle Saen. Bp. – Bécs, Kortina– Passagen Verlag, . -.

· Mythologization of the Contemporary Baltic Consciousness. In: Ying-hsiung
Chou et al (eds.): Cultural Dilemmas during Transitions. Taiwan, National
Science Council, . -.

· Irodalmában él a nyelv. In : Kenyeres Zoltán-emlékkönyv. Bp., Anonymus, .
-.

· Lehetséges-e regionális irodalomtörténet? In : A. Veres (ed.) : Az irodalomtörté-
net esélyei. Bp., Gondolat, . -.

· Közép-Európa fogalmáról (Vázlatos dekonstruktív-destruktív összefoglalás). In :
A. Veres –M. Szegedy-Maszák (eds.) : Elért bizonyosság. Bp., KrónikaNova,
. -.
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· A Comparative Study of A Region’s Literatures? In : M. Czibere – Á. Kerékjártó
(eds.) : Bouquet Hongrois. Groningen, Rijksuniversiteit, . -.

· Az értelmezői közösségről. In : I. Horváth Iván – C. Gy. Kálmán (eds.) : A cívódó
civil. Bp., Krónika Nova, . -.

· Az intertextualitás játékai József Aila-versek és a cseh költészet közö . In : L.
Kabdebó (ed.) : „Szabad ötletek…” Miskolc, . -.

· Mythologizing Contemporary Baltic Consciousness. In : M. Cornis-Pope – J. Ne-
ubauer (eds.) : History of the Literary Cultures of East-Central Europe. III.
Amsterdam-Philadelphia, John Benjamins, . -.

· Pifalls in Writing a Regional Literary History of East-Central Europe. In : M.
Cornis-Pope – J. Neubauer (eds.) : History of the Literary Cultures of East-
Central Europe. III. Amsterdam-Philadelphia, John Benjamins, . -
.

· Ademokráciától a parancsuralomig: a három balti állam útja  és  közö .
In : Gy. Gábor (ed.) : A párizsi toronyőr. Bp., Pallas, . -.

· Pogány bűnök – keresztény kegyelem. In : „Mielz valt mesure que ne fait estultie”.
Bp., Krónika Nova, . -.

· Egy regionális irodalomtörténet múltja, jelene és… In : J. Görözdi – G. Magová
(eds.) : Az irodalmi recepció kreativitása. Bratislava, Ústav svetovej litera-
túry – Veda, . -. (Ugyani szlovákul is.)

· Keletas zodziu apie Aleksandra Stroma. In : L. Donskis (ed.) : XX a. zmogus :
Aleksandro Stromo portretai. Kaunas, Versus Aureus, . -.



T (M A)

· V. Vančura „Marketa Lazarová” című regénye magyar fordításának bírálata.
„Helikon”, . -.

· A kelet-európai típusú újabbkori irodalmi nyelvek kialakulásának néhány kér-
dése. „Magyar Nyelv”, /. -.

· Zur Frage der Ausgestaltung der neuzeitlien Literaturspraen in Osteuropa.
„Studia Slavica”, /-. -.

· A szovjet összehasonlító irodalomtudomány  óta. „Helikon”, /. -.
· A kelet-európai szocialista líra néhány kérdése. „Helikon”, . -.
· A groteszk a mai cseh irodalomban. „Kritika”, /. -.
· elques problemes de la poésie socialiste est-européenne entre  et .

„Acta Lieraria”, /-. -.
· Poésie pure – poésie communiste. „Acta Lieraria”, /-. -.
· Az irányzatok kérdése a két világháború közöi kelet-európai lírában. „MTA I.

Oszt. Közl.”, . -.
· Le problème des tendances dans la poésie est-européenne entre les deux guerres.

„Studia Slavica”, . -.
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· A kelet-európai avantgarde költészet történetéhez. „Valóság”, /. -.
· Komunistié l’art pour l’art. „Slavia”, /. -.
· L’école „intégraliste” polonaise. „Acta Lieraria”, /-. -.
· Az irodalmi mű értéke és értékelése. „Valóság”, /. -.
· Verselemzés (Tandori Dezső : Hommage). „Kritika”, /. -.
· Az irodalmi mű mint az értelmezés tárgya. „Kritika”, /. -.
· A kelet-européer pontossága. „Új Symposion”, /. .
· Knjizevna Avangarda u Istocnoj Evropi. „Umjetnost Rijeci”, /. -.
· Literaturos kurinio verte ir vertinimas. „Pergale”, /. -.
· Wert und Wertung des literarisen Werkes. „Zagadnienia rodzajów literac-

ki”, /. -.
· A cseh irodalom útja. „Helikon”, /-. -.
· Az avantgarde a húszas évek ukrán lírájában. „Alföld”, /. -.
· Vostocnoevropejszkij avantgard kak literaturnoe napravlenie. „Acta Lieraria”,

/-. -.
· Metamorfozy podmiotu dzieła. „Pamiętnik Literai”, /. -.
· Awangarda wsodnioeuropejska jako kierunek literai. „Miesięcznik Literac-

ki”, /. - ; /. -.
· Jel és dolog a kelet-európai avantgarde irodalomban. „Literatura”, /. -.
· e Eastern European Avant-garde as a Literary Trend. „Neohelicon”, /-.

-.
· Az irodalmi irányzat. „Literatura”, /-. -.
· A szláv strukturalizmus az irodalomtudományban. „Magyar Filozófiai Szemle”,

/-. -.
· Der slawise Strukturalismus als Ritung der Literaturwissensa. „Acta

Lieraria”, /-. -.
· Signe et ose dans la liérature d’avant-garde de l’Europe de l’Est. „Zagadni-

enia rodzajów literai”, /. -.
· A marxista irodalomtudomány történetiségéről. „Kritika”, /. -.
· Povijesnost marksistie znanosti o knjizevnosti. „Umjetnost Rijeci”, /-.

-.
· A funkcionális strukturalizmus az irodalomtudományban (J. Mukařovský).

„Kultúra és Közösség”, /. -.
· A kelet-európai felvilágosodás. „Valóság”, /. -. – Ua. : Keresztirányok,

-.
· eEnlightenment in East-European Literature. „Studia Slavica”, . -.
· Az irodalmi mű jelentése (Konrád György: A látogató). „ITK”, /. -.
· Die Genauigkeit des Osteuropaers. „Neue Zürer Zeitung”, /. .
· Die Aulärung in Osteuropa. „Acta Lieraria”, /-. -.
· Az irodalomtudomány újabb feladatairól. „Literatura”, /. -.
· Diter im Hostand. C. K. Norwid. „Neue Zürer Zeitung”, /. -.
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· Der ontologise Strukturalismus in der Literaturwissensa. R. Ingarden.
„Neohelicon”, /. -.

· Die Gesitlikeit der marxistisen Literaturwissensa. „Zagadnienia
rodzajów literai”, /. -.

· Sinn und Wert des literarisen Werkes. „Acta Lieraria”, /-. -.
· Strukturalizmus és „metafizika” közö. „Literatura”, /. -.
· Az irodalmi mű jelentése és értéke. „Valóság”, /. -.
· József Aila és a kelet-európai költészet. „Életünk”, /. -.
· Mehanizm literaturi. Puskin i Esterházy. „Studia Slavica”, . -.
· Der Katastrophismus. „Neohelicon”, /. -.
· A romantika a kelet-európai irodalmakban. „Valóság”, /. -. – Ua. :

Keresztirányok, -.
· Egzoticsnoszt isztocsnoevropljanina. „Knjizevna Recs”, /. .
· Literaturnoe napravlenie. „Hungaro-Slavica”, . -.
· A mai lengyel irodalomelmélet néhány kérdése. „Literatura”, /-. -.
· Zeien und Ding in der ungarisen Gegenwartsliteratur. Gy. Konrád’s „Der

Besuer”. „Zeitsri für Kulturaustaus”, /. -.
· A belorusz irodalom Magyarországon. „Szovjet Irodalom”, /. -.
· Néhány szó Czesław Miłoszról. „Vigilia”, /. -.
· Filosofskij roman. S. T. Kondrotas. „Litva Literaturnaja”, /. -.
· FromBáthory to the Present : Lithuania troughHungarian Eyes. „Baltic Forum”,

/Spring. -.
· Tény és vélemény. „Liget”, /tavasz. -.
· Osteuropa oder Mieleuropa? „Neue Zürer Zeitung”, /. -.
· Nuo Batorio ligi siu dienu. „Ausra”, /. - ; /. -.
· Irodalomelméleti elmélkedések. „Valóság”, /. -.
· Kelet-Európa vagy Közép-Európa? „Életünk”, /. -.
· Eastern or Central Europe? „Cross Currents”, /. -.
· Pontosítások a magyar (?) - belorusz (?) - lengyel (?) - litván (?) kapcsolatok

egy fejezetéhez. „Életünk”, /. -. – Ua. : Keresztirányok, -.
· Das Drama „Herkus Monte” von J. Grušas als Ausdru der nationalen Exis-

tenzangst. „Baltises Jahrbu”, . -.
· -as beszámoló a Prágai Tavaszról. „Gondolat-jel” (Szeged), /. -.
· e Case of Gáspár Békés. „Journal of Baltic Studies”, /. -.
· A posztmodernizmus és a közép-és kelet-európai irodalmak. „Kritika”, /.

-.
· Tény és vélemény. „Liget”, /. - ; /. - ; /. - ; /. -

 ; /. - ; /. -.
· Baltikumi helyzetjelentés. „Élet és Irodalom”, /--.
· Litvánia megkeresztelkedése. „Vigilia”, /. -.
· Die Postmoderne und die Literaturen Miel- und Osteuropas. „Neohelicon”,

/. -.
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· e Avant-Garde in Central and Eastern European Literature. „Art Journal”,
/. -.

· Postmodernismus a literatury střední a výodní Evropy. /-.
· Napló. „Magyar Napló”, . május. .
· Litvániai vihar egy „nemzeti költő” körül. „”, /. -.
· Gaspar Bekiesz i jego „nagrobek”. „Akcent, /-. -.
· Az írás nélküli történetírás nehézségei. „”, /. - ; /. -.
· Marginália (Tomasz Mianowicz : A hadiállapot : Egy forgatókönyv részletei).

„”, /. -.
· Államok, nemzetek – nemzeudat. „História”, /. -.
· Kik azok a vendek és kik voltak a venetek-venedek? „Vasi Szemle”, /. -

. – Ua. : Folklorisztika -ben. Bp., . II. k. -.
· Marginália (Esterházy Péter : Harmonia coelestis). „”, /. -.
· A közép- és kelet-európai összehasonlító (irodalom)történet mai lehetőségeiről.

„Regio”, /. -.
· Vai eksiste regionala literaturas vesture? „Karogs” (Riga), /. -.
· On the Comparative Study of the Region’s Literatures. „Neohelicon”, XXIX

() , -.
· Létezik-e regionális irodalomtörténet? [Ugyanez leül is] in : I. Klevere – J.

Pusztay: A magyar államiság ezer éve. Szombathely, Berzsenyi Dániel Fő-
iskola. . - ; -.

· Téli utazás Sziszüphosszal. „Magyar Narancs”, . dec. . -.
· Sziszüphosz téli utazása. „”, /. -.
· „Píšu, aby se pomstil světu” (I. Kertész) „Lidové noviny”, . ápr. . -.
· Ar egzistuoja regionine literaturos istorija? „Kulturos Barai”, /. -.
· A demokráciától a parancsuralomig: a három balti állam útja  és  kö-

zö. „Limes”, ”. -.
· Kis Ešterházy. „”, /. -.
· Where is Central Europe? „Lituanus”, /. -.
· Margináliák : Szegedy-Maszák Mihály (ed.) : A magyar irodalom történetei.

„”, /. -.
· A zsidókérdés mint litvánkérdés. „Kritika”, /-. -.
· A litvákok. „”, /. -.



K  (M )

· A szocialista irodalom születése. „Helikon”, . -.
· Čapekről – nyugaton és keleten. „Helikon”, . -.
· József Aila „hibás” Wolker-fordítása. „ITK”, /. -.
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· Aily Józsefa „ybny” překlad Wolkra. „Zprávy Vlastivědného muzea v Pros-
tějově”, /. -.

· Írói arépek – J. Wolker. „A könyv”, /. -.
· Varsói levél egy irodalomtörténeti műről. „Valóság”, /. -.
· A cseh „kis formátumú” színház. „Helikon”, . -.
· A szovjet axiológiáról. „Helikon”, . -.
· Szomszédaink könyvei – magyarul. „Kritika”, /. - ; /. .
· Arépvázlat V. Páralról. „Valóság”, /. .
· Két könyv Majakovszkijról. „Valóság”, /. -.
· A lengyel integrális iskola. „Kritika”, /. -.
· Literarise Avantgarde in Osteuropa. „Budapester Rundsau”, /. .
· A kelet-európai avantgarde mint irodalmi irányzat. „Helikon”, . -.
· Donelaitis „felfedezése”. „Élet és Irodalom”, . máj. . .
· Egy rendhagyó regény. „Új Irás”, /. -.
· Bájos és jópofa rajzfilmek. „Filmvilág”, . márc..
· A riportút vége. „Filmkultúra”, /. -.
· Az avantgarde irodalom öröksége. „Köznevelés”, . máj. . -.
· Magyar elbeszélések ukránul. „Tükör”, . máj. . .
· S. Wyspiański. „Tükör”, . febr. .
· J. Iwaszkiewicz. „Élet és Irodalom”, . márc. . .
· Filológus és filológia Közép- és Kelet-Európában. „Magyar Nemzet” . febr.

. . – Ua. : Keresztirányok, -.
· Vajda György Mihály hetven éves. „Magyar Nemzet”, . febr. . .
· Eszmecsere a felnégyelésről. „Új Tükör”, . aug. . .
· Fordítás közben. „Könyvvilág”, /. .
· Két litván költő. „Életünk”, /. .
· Sziklay László halálára. „ITK”, -/. -.
· Németh László kontra Márai? „Élet és Irodalom”, . ápr. .
· Feltámadt könyvek. „Kritika”, /. -.
· Büer aus der Versenkung –M. Kundera, Cz. Miłosz. „Budapester Rundsau”,

/.  ; /.. (Ua. oroszul „Vengerszkie Novosztyi”, /.)
· Előre, vissza – vissza, előre ! „Szabad Demokraták”, /. -.
· Néhány szó a litvánokról. „Napló”, . jún. .
· Kik azok a pruccok? „Élet és Irodalom”, . jan. . .
· Porig sujtásban. „”, /. -.
· Évnapra. „Magyar Nemzet”, . aug. . .
· A „hídember”. „Kortárs”, /. .
· Hiányos rajz. „Szovjet Irodalom”, /. .
· Széljegyzet. „”, /. .
· Összeomlás – után, ala, elő? „Magyar Nemzet”, . nov.. .
· Kas jis, rytu europietis? „Literatura ir Menas”, /márc. .
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· Mi közöm hozzá? „Magyar Napló”, . okt. .
· „Fasiszta nép”. „HVG”, . okt. . .
· Koa és ecset. „Magyar Hírlap”, . okt. .
· A balti államok és Európa. „Európa Fórum”, /. -.
· Jogfosztás vagy önvédelem? „HVG”, . szept. .
· Lernen als Strategie. „Neue Zürer Zeitung”, . aug. .
· Fájdalmas köszöntő. „Európai Utas”, /. .
· Kulturális hírek. „Magyar Hírlap”, . márc. . .
· List do redakcji. „Kultura”, /-. -.
· Néhány szó Nádas Péterről. „Élet és Irodalom”, . szept. .
· Néhány szó a mai magyar irodalomról. „Mancs”, . nov.. -.
· Köszöntő. In : Könyv Tandori Dezső . születésnapjára. Bp., .
· Vajda György Mihály nyolcvanöt éves. „Élet és Irodalom”, /. .
· Dazi vardi par muslaiku ungaru literaturu. „Literaturas Avize”, / -. -.
· Véleményszabadság. „Magyar Hírlap”, . júl. .
· Ünnepi szavak Esterházy Péterről. „Élet és Irodalom”, . jan. .
· Vásárhelyi Miklós halálára. „Magyar Narancs”, . aug. .
· Litván, lengyel, két jó barát. „Élet és Irodalom”, /. .
· Olvasói levél. „Magyar Narancs”, . nov. .
· Slavnostní slova o Péteru Esterházym. „Souvislosti”, /. -.
· A rendszerváltás a balti államokban. „História”, /-. -.
· Kétezer leütés. „”, /. .
·  könyv –  (történelmi) bohóctréfa. „Élet és Irodalom”, . május . .
· Az intertextualitás játékai József Aila-versek és a cseh költészet közö. „Par-

nasszus”, /. -. – Ua. : Croato-Hungarica. Zágráb, . -.
· Hry intertextuality mezi básněmi Aily Józsefa a českou poezií. „Amicus-Re-

vue”, /-. -.
· Esterházy-laudáció. „Élet és Irodalom”, . okt. .
· Nádas Péter. „Élet és Irodalom”, . okt. .
· Punktualnoszty vosztocsnoevropejca. In : Vengri i Evropa. In : V. Szereda, J. Go-

retity (ed.) Moszkva, Novoe Literaturnoe Obozrenie, . -.
· Medgyessynek nem kell mennie. „Népszabadság”, . nov. . -.
· Van-e értelme az összehasonlító irodalomtörténetnek, s ha nincs, miért van?

In : F. Zemplényi et al (eds.) : Látókörök metszése. Bp., Gondolat Kiadói
Kör, . -.

· Kis-mimimum. „Élet és Irodalom”, . jan. . .
· A Sosztakovics-ügy(ek). „”, /. .
· Egy úr Vilnából. „Magyar Narancs”, . aug. . .
· Menni lehetetlen nem menni : A győzelem napja Moszkvában. „Magyar Na-

rancs”, . április . -.
· Gombrowicz-év. „”, /. .
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· Literární teoretik Petr Rákos. In : S. Kolmanová (ed.) : Amicus Ročenka .
Praha, Amicus, . -.

· Családban marad. „Magyar Lere”, /ősz. -.
· Tisztelt jelenlévők, kedves barátaim. „”, /. -.
· E-mail. „”, /. .
· Morális vagy egzisztenciális kérdés-e az irodalomtörténet-írás? „Helikon”,

/. -. (Veres Andrással)
· Voigt Vilmos . „Élet és Irodalom”, /. .



E   (P, P)

· Ukrán elbeszélők. Bp., .
· H. Markiewicz : Az irodalomtudomány fő kérdései. Bp., .
· Lengyel költők antológiája. Bp., .
· K. Donelaitis : Évszakok. Bp., .
· A csíkos trolibusz. Mai litván elbeszélők. Bp., .
· J. Scserbak: Fejezetek Jaropil város krónikájából. Bp., .
· J. Grušas : Leány, galambokkal. Bp., .
· K. Saja : Jónás, a próféta. Bp., .
· J. Marcinkevičius : Táj, látomással. Bp., .
· R. Ingarden: Az irodalmi műalkotás. Bp., .
· J. Marcinkevičius : Három dráma. Bp., .
· V. Drozd: Délszak. Bp., .
· K. Saja : A szőes. Bp., .
· Litván költők. Bp., .
· A. Ważyk: A lengyel avantgarde furcsa története. Bp., .
· S. T. Kondrotas : A kígyó pillantása. Bp., .
· Cz. Miłosz : Múzsáim palotája. Bp., .
· A csodamalom. Balti népmesék. Bp., .
· V. Havel : Kísértés. Bp., .
· Vengru noveles raida. In : Vengru noveles. Vilnius, .
· T. Venclova: Mondjátok meg Fortinbrasnak. Bp., .
· Cz. Miłosz : Szülőhazám, Európa. Pozsony – Budapest, .
· B. Hrabal : Skizofrén evangélium. Pozsony, .
· A katolikus egyház a balti országokban. Bp., . -.
· T. Venclova: Litvánok és … Bp., Európa, . -.
· Kertész Imre. [leül] In : I. K. : Bezliktenis. Riga, Tapals, . -.
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K (R)

· L. Doležel : O stylu moderní české prózy. „Filológiai Közlöny”, /- .-
.

· M. Obst – A. Serl : K dějinám české divadelní avantgardy. „Helikon”, .
-.

· M. Kundera : Umění románu. „Helikon”, . -.
· J. Fried : Időzavar. „Nagyvilág”, /. -.
· A. Jelínek: Vítězslav Nezval. „Helikon”, . -.
· K. Wyka: Modernizm polski. „Helikon”, . .
· Tarybu Lietuvos rašytojai. „Helikon”, . .
· K. Chvatík : B. Václavek a vývoj marxistié estetiky. „Kritika”, /. -.
· K. Čapek: Elbeszélések. „Kritika”, /. .
· I. Klíma: Hodina tia. „Nagyvilág”, /. .
· H. Zaworska: O Nowa Sztuke. „Kritika”, /. .
· W. Zalewski : Pruski mur. „Nagyvilág”, /. -.
· V. Vančura : Három folyó. „Élet és Irodalom”, /. .
· Szalatnai Rezső : A cseh irodalom története. „Élet és Irodalom”, /. .
· J. Jelínek– J. B. Bečka – M. Těšitelová: Frekvence slov v českém jazyce.
· „Nyelvtudományi Közlemények”, /. - ; „Studia Slavica”, . -

.
· M. Głowiński : Poetyka Tuwima a polska tradycja literaa. „Helikon”, .

.
· J. Levý: Umění překladu. „Helikon”, . .
· J. Janovszkij : Versniki. „Nagyvilág”, /. -.
· T. Konwii: Sennik współczesny. „Nagyvilág”, /. -.
· M. Porebski : Granica współczesnośći. „Valóság”, /. -.
· Slovník český spisovatelů. „Helikon”, . .
· E. Strohsová: Zrození moderny. „Helikon”, .-.
· E. Szokol : Zsizny I tvorcsesztva Jana Rainisa. „Helikon”, . .
· S. Żółkiewski : O kulturze Polski Ludowej. „Helikon”, . -.
· S. Mrożek: Mulatság. „Nagyvilág”, /. -.
· Mai lengyel és bolgár dekameron. „Kritika”, /. -.
· Illés László : Józanság és szenvedély. „Kritika”, /. -.
· A. Hutnikiewicz : Od czystej formy do literatury faktu. „Helikon”, . -.
· H. Markiewicz : Główne problemy wiedzy o literaturze. „Helikon”, . -

.
· Az Orientace c. folyóiratról. „Kritika”, /. .
· Tanulmányok a csehszlovák–magyar irodalmi kapcsolatok köréből. „ITK”,

/. -.
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· A. Mokrejs : Umění, skutečnost, poznání. „Valóság”, /. -.
· J. R. Nowak: Új tendenciák a magyar irodalomban. „Kritika”, /. .
· Hankiss Elemér : A népdaltól az abszurd drámáig. „Valóság”, /. -.
· R. Jakobson: Hang-Jel-Vers. „Kritika”, /. -.
· M. Wallis : Secesja. „Kritika”, /. .
· Robert Kalivoda:Moderní duovní skutečnost amarxizmus. „Kritika”, /.

-.
· Botka Ferenc: Kassai Munkás. „Helikon”, . - ; „Budapester Runds-

au”, /.
· J. Andrzejewski : Jő, hegyeken szökellve. „Nagyvilág”, /. -.
· J. Balu: Poetyzm. „Helikon”, .-.
· Török Endre : Orosz irodalom a XIX. században. „Valóság”, /. .
· H. Markiewicz : Przekroje i zbliżenia. „Helikon”, . .
· Z. Mathauser : Nepopulární studie. „Helikon”, . -.
· Szabolcsi Miklós : Jel és kiáltás. „Valóság”, /. .
· K. Chvatík : Strukturalismus és avantgarde. „Valóság”, /. .
· Trudü po znakovim szisztemam. III. „Helikon”, . -.
· S. Lem: Fantastyka I futurologia. „Helikon”, . -.
· S. Lem: Filozofia przypadku. „Valóság”, /. -.
· O interpretácii umeleého textu. I-II. „Helikon”, . .
· J. Szymak:Twórczość Ilji Sielwinskiego. „Helikon”, . .
· D. Tsižewskij : Vergleiende Gesite der slawisen Literaturen. „Heli-

kon”, . -.
· V. Effenberger : Realita a poesie. „Helikon”, . -.
· J. Sławiński : Koncepcja jȩzyka poetyiego awangardy krakowskiej. „Helikon”,

. -.
· Szabolcsi Miklós : Signal et cri. „Acta Lieraria”, /-. -.
· V. Drozd: Katasztrófa. „Alföld”, /. -..
· D. Tsizewskij : Vergleiende Gesite der slawisen Literaturen. „Neo-

helicon”, /-. -.
· K. Chvatík : Strukturalismus a avantgarda; Z. Mathauser : Nepopulární studie ;

J. Slawiński : Koncepcja jezyka poetyiego awangardy krakowskiej ; V. Ef-
fenberger : Realita a poesie ; SzabolcsiMiklós : Jel és kiáltás. „Studia Slavica”,
. -.

· Török Endre : La liérature russe au XIXe siecle. „Zagadnienia rodzajów lite-
rai”, /.-.

· R. Jakobson: estions de poétique. „Acta Lieraria”, .-.
· Expressionismus as an international literary phenomenon. „Nagyvilág”,

/., „Helikon”, .-.
· Expressionism as an international literary phenomenon. „Acta Lieraria”, .

-.
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· Szabolcsi Miklós : Sign and cry. „Zagadnienia rodzajów literai”, /. -
.

· Gesellsa, Literatur, Lesen. „Helikon”, . -.
· A le irodalom kis tükre. „Szovjet Irodalom”, /. .
· Török Endre : Lev Tolsztoj. „Valóság”, /. -.
· Fried István: Kelet-és Közép-Európa közö. „Kortárs”, /. -. – Ua. :

Keresztirányok, -.
· T. Garton Ash: A balsors édes hasznai. „Könyvvilág”, /. .
· T. Venclova: Mondjátok meg Fortinbrasnak. „Könyvvilág”, /. .
· Fejtő Ferenc: A népi demokráciák története. „Buksz”, /. -. – Ua. :

Keresztirányok, -.
· Voigt Vilmos : Irodalom és nép északon. „Helikon”, /. -.
· Ex libris (Vermes G., Komoróczy G., K. Jaspers, A. Koestler). „Élet és Irodalom”,

/. .
· Passuth Krisztina : Avantgarde kapcsolatok Prágától Budapestig, -.

„Buksz”, /. -.
· B. Gudrike : Amagyar irodalom le nyelven; E. Sakse : Amagyar tulajdonnevek

helyesírása és kiejtése leül. „Élet és Irodalom”, /. .
· Félhomályos alagsor. Bart István: Világirodalom és könyvkiadás a Kádár-kor-

szakban. „Magyar Narancs”, . április . -.
· Baltic Postcolonialism. „Helikon”, /. -.
· Két könyv a kelet-európai zsidóságról. „Holmi”, /. -.



I (I)

· „Literaturas ir Menas”, . máj. .
· „Pergale”, /. -.
· „Nemunas”, /. -.
· „Ország-Világ”, /.
· Literaturos panorama. Vilnius, . -.
· „Szovjetúnió”, /.
· „Draugas”, . máj. .
· „Könyvvilág”, /.
· „Gimtasis krastas”, . dec. .
· „Gondolat-jel” (Szeged), /. -.
· „Magyar Nemzet”, . ápr. .
· „ óra”, . szept. .
· „ óra”, /. .
· „Világ”, /. -.
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· „Lidové noviny”, . jún. .
· „Odra”, /. -.
· „Atgimimas”, , márc. .
· „Magyar Napló”, .okt. .
· „Právo lidu”, . okt. .
· „Új Szó”, . okt. .
· „Magyar Hírlap”, . jan. .
· „Magyar Nemzet”, . márc. . .
· „Magyar Narancs”, . febr. .
· „Kulturos Barai”, /.
· Magyar Rádió, . május -.
· Változatok a szabadságra. Gartner Éva beszélget Bojtár Endrével. In. T. Berkes,

A. Barabás, I. Horváth (eds.) : . Bp., „”, . -.
· „Népszabadság”, . december .
· „Ezek a kis népek”. Bojtár Endrével beszélget Halasi Zoltán. „”, /. -.
· „Magyar Narancs”, . március .



S (E)

· „Helikon” c. folyóirat, -
· „” c. folyóirat, -től

Könyvek (Books)

· Lengyel költők antológiája. Bp., .
· A csíkos trolibusz. Mai litván elbeszélők. Bp., .
· Vengru poetai. (Ady, József, Radnóti, Weöres, Nagy). Vilnius, .
· J. Marcinkevičius : Táj, látomással. Bp., .
· Az aranycipellő. Ukrán népmesék. Bp.-Uzsgorod, .
· Litván költők. Bp., .
· Lélekcsere. Mai litván drámák. Bp., .
· A művészi pártosságról. Bp., .
· Cz. Miłosz : Múzsáim palotája. Bp., .
· Struktúra, jelentés, érték. A cseh és a lengyel strukturalizmus az irodalomtudo-

mányban. Bp., . .
· A csodamalom. Balti népmesék. Bp., .
· Vengru noveles. Vilnius, .
· Cz. Miłosz : Szülőhazám, Európa. Bp., .
· e Comparable and the Incomparable. Bp., . .
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Könyvsorozatok (Series of Books)

· Res Publica Nostra. Közép- és Kelet-Európai Összehasonlító Irodalomtudomány
(Studies in Central and Eastern European Comparative Literature) Buda-
pest, Balassi Kiadó.

· Europica Varietas (Books on the history of the Central and Eastern European
Region) Budapest, -Osiris Kiadó.

· Arany Közép Európa (Golden Central Europe. Books of modern fiction from
Central and Eastern European Literatures) Budapest, -Osiris Kiadó.



F (T)

Tudományos-értekező művek

· K. Kosík : A konkrét dialektikája. Bp., . .
· H. Markiewicz : Az irodalomtudomány fő kérdései. Bp., .
· J. Janoušek: A társadalmi kommunikáció. Bp., . .
· J. Černý: A futbalról - komolyan. Bp., . .
· Soros György: A lehetetlen megkisértése. Bp., . .
· Zöllner : Ausztria története. Bp., . .
· N. Davies : Európa története. Bp., . .

Szépirodalmi művek

· L. Aškenazy: Kutyaélet. Bp., . .
· K. Saja : Kik laknak a nagybőgőben? Bp., . .
· F. Nepil : Saját manccsal írtam. Bp., . .
· K. Saja : Az örökös. Bp., .
· S. T. Kondrotas : A kígyó pillantása. Bp., . .


