
K R Ó N I K A 

Péter László hatvanéves 

Tudom, hogy köszöntéséhez tárgyias hangvétel és munkásságának rövid, tényszerű összegezése 
illene, ám e feladatot félretolva makacsul egyik legutóbbi találkozásunk emléke törekszik előtérbe: egy 
esetlegesen elejtett mellékmondat: ..mert a bibliográfia a legönzetlenebb műfaj", amely egy múzeumi 
pályázat elbírálásakor hangzott el kisebb nyilvánosság előtt. 

Nem az állítás egésze miatt idézem, hanem a mögötte rejlő szemlélet és a „legönzetlenebb" jelző 
miatt. Péter László munkásságában ugyanis a bibliográfiák által is rögzített tények tiszteletét, a feltárá
sukban és kimondásukban tanúsított önzetlen szenvedélyt érzem meghatározónak. 

Mindez persze nagy általánosságban akár egy elképzelt múlt századvégi pozitivista szobatudósra 
is ráillene. Holott Péter László ennek éppen az ellenkezője. Friss tájékozódása, gyors íráskészsége 
révén a legmozgékonyabb filológusunkat tisztelhetjük benne. írásai nemcsak a szakfolyóiratokban 
vannak jelen, bőven „alászállnak" a heti-, sőt napilapok kulturális rovataiba; lenyűgöző tájékozott
sággal szólva az irodalom, a zene, a képzőművészet és helytörténet legkülönbözőbb kérdéseiről. 
Mindig pontosan, korrekten, nemegyszer helyreigazítva és „helyretéve" a könnyeden és felületesen 
papírra vetett állításokat. (S vállalva értük akár még a bírósági tárgyalást is.) 

Kissé félve írom le, mert félreérthető: mindezt a „helyi", a szegedi, Csongrád megyei adottságokba, 
szellemi hagyományokba gyökerezve teszi. Felfedezve, feltárva egy táj irodalmi és kulturális múltját: 
Ady Endre, Juhász Gyula, József Attila szegedi kapcsolatait, Szeged nagyjainak, Tömörkény István
nak, Móra Ferencnek, Bálint Sándornak munkásságát. Ott bábáskodva e hagyományok bibliográfiai 
feltárásánál és tevékenyen közreműködve az említett szerzők - mindenekelőtt Juhász Gyula - szöve
geinek korszerű kiadásánál. Közben maradandó gondolatokat mondva ki a magyar bibliográfia-ügy, 
a textológia és lexikológia általános, elvi kérdéseiről is, s megalkotva egy táj irodalmi emlékhelyeinek 
leírásával a magyar irodalmi topográfia első, tudományosan is megalapozott alapkiadványait. (Hála 
Apró Ferenc 2331 tételből álló kitűnő személyi bibliográfiájának, amely szerkezetében az ünnepelt 
szerkesztési elveit valósítja meg, Péter László munkásságának egészéről is jól áttekinthető és teljes 
képet kaphatunk.) 

Hatvanadik születésnapján - szakmán kívüli érdekek érvényesülése következtében - nyugdíjba 
kellett vonulnia. A szakma önbecsülésének jele, hogy szinte az „obsit" kézbesítésének az órájában 
megbízást kap Budapesten az új irodalmi lexikon szerkesztésére. 

Talán nem tévedünk, a körülmények jóvoltából, itt kezdődik Péter László „második" élete. Tiszta 
szívből: erőt, kitartást és jó egészséget kívánunk hozzá. S önző módon - valamennyiünk érdekében! -
természetesen az eredményeket is. 


