
 

Az MTA Textológiai Munkabizottságának 2006. évi jelentése 

 

 

 A munkabizottság ez évi megtartott két ülését 2006. március 20-án és június 

26-án rendezte az MTA Irodalomtudományi Intézetének Tanácstermében. Ebben az 

esztendőben még december 11-én is összegyűlnek majd a bizottság tagjai – ennek az 

ülésnek is kész már a tervezett programja. 

  

Az első ülésen a munkabizottság az április 3-i határidővel, a klasszikus 

irodalmi örökségünk kritikai kiadására meghirdetett pályázatra beérkezett anyagokat 

tekintette át, és állást foglalt az NKA kollégiuma számára adandó ajánlások ügyében. 

A bizottság a következő kritikai kiadványok és sorozatok egy-egy lehetséges kötetének 

ügyét tárgyalta és vitatta meg: Janus Pannonius, Kemény Zsigmond, Déry Tibor, 

Sinkó Ervin (problematikus kötetek) – Dayka Gábor, Ungvárnémeti Tóth László, 

Kölcsey Ferenc, Pázmány Péter, Ady Endre versei 4. (támogatandó munkák). Az 

utóbbi 5 kötet szakmai ajánlását és támogatását a bizottság egyhangúan megszavazta. 

Többen javasolták, hogy a pályázatok ajánlásának kérdését a bizottság 

folyamatosan végezze az év során, valamint – különösen a még ismeretlen 

munkacsoportok esetében – a pályázati anyag mellett ragaszkodjon a lektorált kézirat 

bemutatásához és bizottsági átnézéséhez. 

  

A második ülés a tisztújítás és a bizottság személyi ügyeinek jegyében telt. A 

munkabizottság újabb három évre megerősítette a vezetőségi pozíciójában 

Debreczeni Attila elnököt és Kecskeméti Gábor társelnököt, valamint Császtvay 

Tünde titkárt. 

 Az elhunyt vagy a tagságukról időközben (egészségi vagy lelki okokból) 

lemondó tagok helyébe a következő új tagokat hívta meg és szavazta meg a bizottság: 

Hargittay Emil (Pázmány Péter Katolikus Egyetem), 

Szabó G. Zoltán (MTA ITI), 

Penke Olga (Szegedi Egyetem), 

Nagy Imre (Pécsi Egyetem), 

Tverdota György (MTA ITI), 

Hász-Fehér Katalin (Szegedi Egyetem), 



Szabó Zsuzsanna (Akadémiai Kiadó). 

Ezt követően a bizottság az OTKA publikációs pályázatára aspirálók 

ajánlásainak kiadásáról szavazott. A tagság elfogadta Bessenyei György összes művei 

közül a Programírások, vitairatok, elmélkedések, 1772–1781 című kötet szakmai 

támogatását (s. a. r. Bíró Ferenc) és Mikszáth Kálmán összes műveinek 43. kötetének 

Elbeszélések 1893–1897 című (s. a. r. Hajdú Péter) ajánlását. 

 

A harmadik ülést december 11-én fogja megtartani a szakmai bizottság. 

Ennek napirendi pontjai a következők lesznek: 

1. A tervezett Ottlik Géza-kiadás előzetes kiadási koncepciójának megvitatása 

és az esetleges kooptálás kérdésének megvitatása. 2. A jövő évi pályázatok 

előkészítése és a pályáztatás szempontjából számba vehető kötetek összegyűjtése, 

listájának összeállítása és véleményezése. 

 

Budapest, 2006. november 28. 

 

 

Császtvay Tünde 

a Textológiai Munkabizottság titkára 

 


