Beszámoló az MTA Textológiai Munkabizottságának 2008. éves
munkájáról

A bizottság ez évben két alkalommal ült össze.
Mivel az NKA Szépirodalmi Szakmai Kollégiuma 2008. április 1-jei beadási
határidővel írta ki a klasszikus irodalmi örökségünk kritikai kiadására meghirdetett
pályázatát, a Munkabizottság a március 17-i ülésen – a pályázat lebonyolításában
vállalt szerepünknek megfelelően – a beérkezett pályamunkák áttekintésével és az
NKA kollégiumának benyújtott anyagok minősítésének elkészítésével foglalkozott.
Debreczeni

Attila

tájékoztatta

a

Munkabizottságot

a

hamarosan

kiírandó

szövegkiadói pályázat szövegéről és lehetőségeiről, és beszámolt arról, hogy a pályázat
szövegét előzetesen megküldték a Munkabizottságnál akkreditált sorozatokat
megjelentető könyvkiadók vezetőinek. A Bizottság a következő kritikai kiadások
pályázatának beadását támogatta:
- Ady Endre levelezése III. 1910-1911. (Argumentum Kiadó)
- Ferences iskoladrámák I. RMDE 6/1. (Argumentum Kiadó)
- Csokonai „hangzó” kritikai kiadás (Arcanum Adatbázis Kft)
- Déry Tibor levelezése II/B. 1951-1955. (Balassi Kiadó)
- Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete (DEENK Kossuth Egyetemi Kiadója)
- Fejezetek egy leveleskönyvből: Palászky Márton levelei Koppi Károlyhoz
(SZTE Irodalomtudományi Doktori Iskola)
- Ráday Gedeon és Földi János versei (Universitas Kiadó)
- Dayka Gábor összes művei (Universitas Kiadó)
A Bizottság továbbra is erősen fájlalta, hogy az NKA által a kritikai kiadások
megjelentésére fordított éves összpályázati összege a korábbiaknak csupán a harmada
(3 M Ft).
A második összejövetelt november 17-én tartotta a Bizottság, amelyen a
Bizottság vezetőségének tisztújítása zajlott le. Debreczeni Attila rövid ismertetést
adott a bizottság elmúlt évi munkájáról, majd – megnövekedett egyéb adminisztratív
teendői miatt – két akadémiai ciklus után bejelentette lemondását az elnöki tisztről.
Önmaga helyett elnöknek Kecskeméti Gábor eddigi társelnököt ajánlotta. Kecskeméti

Gábor a jelölést elfogadta, s a bizottsági tagok egyetlen ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással döntöttek arról, hogy Kecskeméti Gábor elnöki posztjának hivatalos
megerősítését kérik az Irodalomtudományi Bizottság részéről.
A továbbiakban Kecskeméti Gábor társelnökül Szilágyi Mártont, titkárul az
eddigi titkárt, Császtvay Tündét kérte fel. A tagság mindkettejüket egyetlen
ellenszavazat nélkül, 1-1 tartózkodással erősítette meg posztjukon. Fábri Anna tag
lemondott bizottsági tagságáról, s utódjául Hajdu Pétert, a Mikszáth kritikai kiadás
vezetőjét javasolta, kinek személyét a tagság elfogadta.
Az ülés második felében a tagok tájékoztatást kaptak Arany László Eredeti
népmesék című gyűjteménye kritikai kiadásának sajtó alá rendezéséről, mely kötet
elkészülte után az Arany János kritikai kiadás egyik köteteként jelenik majd meg. A
bizottság hosszasan vitatkozott a kötetet érintő szakmai kérdésekről, majd véleményt
formált arról, hogy maximálisan támogatja a munka elkészültét. A Bizottság
ugyancsak itt értesült a Petőfi Irodalmi Múzeumban készülő, nem kritikai, hanem
igényes népszerű kiadásnak tervezett Móricz Zsigmond-naplók sajtó alá rendezési
problémáiról.

Budapest, 2008. december 9.

Császtvay Tünde,
a Textológiai Munkabizottság titkára

