
foglalkozni, munkáját ennek a segítségével kell 
elkezdenie. Pusztán csak ezért az összesítésért 
nagy hálával tartozik Szelestei N. Lászlónak. 

A katalógus közzététele nagy-nagy hiányt pót
ló kiadvány. Módot ad arra, hogy Bél Mátyásról 
újat, érdemlegeset mondhassunk. Csak akkor 
örülhetnénk jobban, ha a feldolgozás még több 
gyűjtemény anyagát ölelte volna fel, és nemcsak 
egy közbülső állomást jelentene a Bél-kutatásban. 

Apró Ferenc: Péter László munkássága 
Bibliográfia. Szeged, Somogyi Könyvtár, 1986. 
353.1. 

A Somogyi-könyvtár kiadványai sorozat 
igényes bibliográfiáinak 31 kötetét jegyezte 
szerkesztőként Péter László 1967 és 1984 
között. A könyvtár azóta - évei száma sze
rint pontosan időben, ám tisztelői, ismerői 
számára érthetetlenül és megmagyarázhatat
lanul korán - nyugdíjazott munkatársa ez
úttal nem szerkesztője, hanem tárgya a soron 
következő bibliográfiának. Közeli munka
társai, tanítványai a pontos adatfeltárásban, 
a lelkiismeretes aprómunkában - a szerző 
Apró Ferenc és a két lektor, Gyuris György 
és Ruszoly József ezúttal mesterük munkás
ságának bibliográfiáját állították össze. 

Alig hihető, hogy van olyan irodalommal 
foglalkozó szakember, legyen a régiség vagy a 
legmodernebb áramlatok kutatója, aki ne 
találkozott volna Péter László nevével vagy 
valamely írásával. A munkásságának negyven 
évét összegző bibliográfia azonban így is a 
meglepetés erejével hat. Az 1985. október 
15-én lezárt gyűjtés Péter László 2331 Önálló 
írását regisztrálja, továbbá 35 szerkesztést és 
majdnem 80 lektorálást, megjelent vagy kéz
iratban maradt szakértői véleményt. A szá
mok bűvöletében gondoljuk el, hogy valaki 
negyven éven át minden héten megír egy 
cikket és még mindig nem jutunk el a végső 
eredményhez. Az átlagszámítás persze azért 
sem megengedett, mert egy szösszenyetnyi 
újságcikk ugyanolyan értékű bibliográfiai 
tétel, mint a 342 oldalas kandidátusi érteke
zés (Juhász Gyula a forradalmakban, 1965). 
És az egy-két bekezdésnyi reflexió valamely 
pontatlan adatközlésre, helytelen értelmezésre 
ugyancsak nem mérhető alacsony mércével, 
hiszen mögötte hatalmas tárgyi tudás, az ösz-

Hiszen a sajtó alá rendező mondja: „Remélhető
leg a közeljövőben sor kerül a teljes anyag feldol
gozására és katalógus formában történő publiká
lására" (33. 1.). Bárcsak ez a remény nemcsak a 
Batthyány-gyűjteményre vonatkoznék, hanem 
más lelőhelyek anyagára is! 

Varga Imre 

szefüggések felismerése és azonnali használni 
akarás rejtezik. 

A bibliográfia szerkezeti felépítése krono
logikus, megvalósítva a Péter László által a 
személyi bibliográfiák számára már korábban 
is javasolt „Tőle - Róla" kettéosztást (ld. 
Könyvtáros, 1970. 483.), továbbá regisztrál
va a szerkesztéseket, nyomtatott vagy kézira
tos lektori jelentéseket, szakvéleményeket is. 
A feldolgozott folyóiratok mennyisége a szer
kesztő Apró Ferenc kitartó munkáját bizo
nyítja, néhány kuriózumként kiemelt cím 
pedig Péter László tevékenységének széles 
sugarát. Hiszen egy-egy cikke, tanulmánya 
olvasható az Egészségügyi Dolgozóban vagy 
az Üjszegedi Textilmunkás című üzemi lap
ban éppúgy, mint a Karlovarsky Lázensky 
Casopisb&n vagy a szófiai Trákiábín. A ma
gyar irodalmi, irodalomtörténeti lapokat 
szándékosan nem említjük cím szerint, hi
szen Péter László irodalomtörténészi tevé
kenységének legnagyobb része e lapok hasáb
jain bontakozott ki. Amit azonban külön ki 
kell emelnünk, az a tudós könyvtáros hatal
mas helytörténeti ismerete és ars poeticája, 
„hogy a szegedi tradíciók föltárásával és 
közkinccsé tételével nem holmi provincia-
lizmut ajnározunk, hanem a közös magyar 
művelődéstörténeti kincset gazdagítjuk". (Az 
idézet Péter László legújabb tanulmányköte
tének fülszövegéből való - A szerette város 
című szép gyűjtemény már a bibliográfia 
anyaggyűjtésének lezárása után jelent meg). 
Megjelenése is bizonyítja, hogy a bibliográfia
szerkesztő Apró Ferenc nem hiába hagyott 
ún. üres számokat az egyes fejezetek között, 
a hiányzó tételek - Péter László íráskészsé
gét ismerve - hamarosan, de ismertetésünk 
megjelenéséig bizonyára betölthetők. 

Apró Ferenc a sorozat bibliográfiájának 
jellegét követve rendkívül jól* használható 
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százoldalnyi név- és tárgymutatót állított 
össze. Ez a mutató segíti a kronologikus 
rendben felsorolt tételek között az eligazo
dást, egyben feltárja azt a tematikai gazdag
ságot, amely Péter László negyven évnyi 
munkásságára jellemző' i'A mutatót lapoz
gatva látható igazán, hogy kötetünk nem csu
pán személyi, hanem helytörténeti bibliográ
fia is. Szegednek és környékének irodalmi, 
történeti, néprajzi, nyelvészeti szempontú 
körüljárása azt sugallja, ezen a területen 
Péter László tudása kimeríthetetlen és egye
dülálló. A bibliográfia utalórendszere, az 
egymáshoz kapcsolódó cikkek „összehozása", 
az annotációk nagy száma pedig arra is utal, 
hogy ezekért a tényeken alapuló igazságokért 
gyakran komoly szakmai vitákban (vagy 
bírósági tárgyaláson, 2360., 2362. tétel) kel
lett megküzdenie. A bibliográfus takarékos
sága az információval csak néhány helyen 
tűnik fel, és ez sejthetó'en a tárgyalt szerző' 
szerénységének következménye, ott, ahol 
Péter László nívódíjairól van szó. Itt mind
két esetben csak az elismerésben részesített 
munkák tételszámát olvashatjuk, hadd árul
juk hát el, hogy Péter László az Ady-bibliog-
ráflától (1979) és a Móra Ferenc leveleslá
dája (1961) valamint Móra Ferenc levelezé
séből (1979) című kötetéről írt bírálatáért 
kapott nívódíjat, elismerésül a kritikai műfaj
ban is kifejtett magas fokú tudásért, vita
készségért a tények tisztelete védelmében. 

A bibliográfia névmutatója felsorolja Péter 
László írói álneveit is. Köztük a leghumoro-
sabb - egyben legjellemzőbb - a Prof. 
Bogarász. E saját maga választotta álnév 
jegyében kívánjuk Péter Lászlónak, hogy 
töretlen lelkesedéssel folytassa „ bogarászási" 
tevékenységét professzori szinten, Apró 
Ferenc pedig bizonyára örömmel kezdi meg a 
következő kötet Péter-bibliográfia anyaggyűj
tését is. 

Németh S. Katalin 

Könyvecske az szent apostoloknak méltóságokról. 
152 1. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata 
bevezetéssel és jegyzetekkel. Az eló'készítő mun
kacsoport tagjai Korompay Klára, Bánki Judit, 
Fodor Adrienne, Kovács Zsuzsa, Kozocsa Sándor. 
A bevezetést és a jegyzeteket írta Pusztai István. 
1985. 1501. 

Régi magyar kódexek sorozatcím alatt az 
ELTE Magyar Nylevtörténeti Tanszéke a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság közreműködésével 
nyelvemlékeink új kiadását indította el e „köny
vecskével". A Codices Hungarici sorozat alig gya
rapodó kötetei 15-16. századi kódexeink nagyobb 
részét belátható idó'n belül nem teszik hozzáfér
hetővé. E szerényebb igényű új sorozat szaporán 
megjelenő' követeivel, ha végleg nem is helyette
sítheti az akadémiai vállalkozást, hosszú idó're 
pótolhatja azt, nagy szolgálatot téve az oktatás
nak és a kutatómunkának. (A kötet bemutatása
kor tekintettel kell lennünk a gyors megjelentetés 
igénye mellett a viszonylag korlátozott anyagi fel
tételekre és a meglehetó'sen egyszerű nyomda
technikai adottságokra is.) 

A sorozat elsó'dleges célja a kódexek hasonmá
sának közzététele. A hasonmással párhuzamosan 
helyet kap a kiadásban a betűhű átirat is, mely 
ezután a kutatás (és az idézés) közvetlenül ellenő
rizhető' szöveg-alapja lesz. Egy rövid bevezető 
tanulmány foglalja össze gondos kodikológiai 
leírása mellett mindazt, amit a kódexről a kiadás 
pillanatában tudni lehet, latin forrás-táblázat és 
bő irodalomjegyzék kíséretében. 

Az „Apostolok méltósága" a sorozatindítás 
telitalálata. Ez a legjobb kisterjedelmű kódexünk, 
de nyclvemlékirodalmunk egészének is legbravú-
rosabb szerkesztménye. Feltételezhető, hogy a 
fordítás forrása, a latin nyelvű kolláció is magyar 
földön született. A szerző nemcsak nagyszerű 
stiliszta, akinél a traktáció könnyed eleganciája 
kitűnő dramatizáló érzékkel párosul, hanem meg
ejtő korszerű, európai műveltsége és különös iro
dalmi tájékozottsága is. A fordítás irodalomtörté
neti becsét növeli, hogy benne olvasható az első 
magyar nyelvű hexameter, az első Dante-idézet 
magyarul, s mint drámai kezdemény, az „Aposto
lok vetélkedése". 

1° Pusztai István tömör, de alapos bevezetésé
ben a kódex szakszerű leírása mellett nagy körül
tekintéssel fogfelja össze a kutatás eddigi eredmé
nyeit, s megadja a betűhív átírásnál követett elve
ket. Leírását csak a kódex szétszedése árán pon-
tosíthatta volna néhány esetben (vízjel, egykori 
fűzés), erre azonban nem volt mód. (A kódexek 

724 


