
KRÓNIKA 

Borsa Gedeon hetvenéves 

Borsa Gedeon a hazai retrospektív bibliográfia és az egyetemes és magyaror
szági nyomdászattörténet kiváló szakértője. Módszeresen és elmélyülten végzett 
kutatásainak köszönhetően ismeretlen szövegekkel (pl. nyelvemlékek, vagy az 
1560-ban megjelentetett első evangélikus énekeskönyv stb.), ismeretlen kiadások
kal vált gazdagabbá irodalomtörténet-írásunk. Nyomdatörténeti kutatásai új 
adalékokkal módosították az eddig kialakult Hess András-képet, s a betűtípus
kutatás korszerű módszerével számos új megállapítást tett a XVI-XVIII. századi 
tipográfusok munkásságáról. Az ő érdeme, hogy az Országos Széchényi Könyv
tárban felnövekedett mellette egy olyan lelkes betűtípus-kutató gárda, amelynek 
tagjai szinte az összes, 1701 előtt működő nyomdánk típusait és díszeit kigyűjtöt-
ték és nyilvántartásba vették. 

Az irodalom- és nyomdászattörténet mellett egyetlen más diszciplína régi 
századokkal foglalkozó komoly művelője sem nélkülözheti bibliográfiai munkás
ságának itthon és külföldön egyaránt szuperlatívuszokkal méltatott eredményeit: 
az RMNy eddig megjelent két kötetét, az irányításával készült Petrik-pótköteteket 
és az RMKIII. pótlásait. 

További munkájához kívánjuk a legjobbakat: egészséget, munkabírást és sok 
örömet. Isten éltesse sokáig! 

P. Vásárhelyi Judit 

Lukácsy Sándor hetvenéves 

Huszonöt éve mesterem. Hogy ez milyen kemény kötelem, ezt pár éve 
megtudhatták azok a kollégák, akiknek az Irodalomtudományi Intézetben egy 
évig, az úgynevezett Mesterkurzus keretében stílusgyakorlatokat tartott, vagyis 
ízről ízre szétszedte szövegüket. Hogy ez milyen kiváltság, azt tudhatják azok a 
fiatalabb kollégák, akiket az Eötvös Kollégiumban vagy Szegeden tanított. A 
reformkor kutatójaként indult. Mindazt, amit leszűrt ennek a nemcsak irodalmi
lag, hanem erkölcsileg is aranykornak szőlejéből, összefoglalta egy katekizmus
szerű kis könyvben. Nemzeti olvasókönyv a címe, és betéve kéne tudni mindenki
nek, aki Magyarországon közszereplésre vállalkozik. Manapság elsősorban, ha 
nem is kizárólag, a régi magyar irodalom kérdései izgatják. Midőn a 17., 18. 
századi egyházi szónokok elfeledett műveit sorra előszedte, és felfedezett így 
valósággal ismeretlen remekírókat, egyre inkább az árnyékozás retorikája vonta 
magára a figyelmét, vagyis az a módszer, amelyet az ókeresztény egyházatyák óta 
használ a prédikáció a maga szimbolikájának kiteljesítésére. Kölcsey-tanulmányai 
világítják meg leginkább azt a pontot, ahol összeér kutatásaiban a reformkor és a 
régi magyarság. Ez pedig a halált megvető sztoicizmus, a vanitatum vanitas 
világa. Hogy ez miért rokon Lukácsy karakterével, azt elég világosan feltárta 
néhány önéletrajzi jellegű nyilatkozatában vagy publicisztikájában. Nagyon sze-
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retnők, hogy mielőbb kötetben is megjelenhessenek ezek is, akár az a négy-öt 
tanulmánykötete, amely évek óta hiába vár kiadásra. Előbb a kommunista 
kultúrpolitika akadályozta meg kinyomtatásukat, később a hagyományos könyv
kiadók összeomlása. Két sarokpontra mutathatunk rá életéből, az Eötvös Kollégi
umra és az 1956-os forradalomra. Még azt is megkockáztathatjuk, hogy az 
utóbbival való azonosulás és a hozzá való hűség szabadította fel benne újra az 
elsőben, vagyis a kollégiumban kapott igazi ösztönzéseket, amelyeket a kommu
nizmus pár rövid évre elhallgattatott. Azt csak igen nagy bizonytalansággal 
merem megkockáztatni, hogy van egy harmadik, állandó ihletforrása is: a csornai 
gyermekkor. Mivel azonban erről újabban elkezdett írni, csak óhajthatjuk, hogy 
ne csupán a prédikációs magyarság transzcendenciája iránt érzett előszeretetének 
gyermekkori gyökereit tárja fel, hanem ajándékozza meg az olvasókat teljes 
önéletrajzzal is. 

Szörényi László 
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