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Beszámoló a Textológiai Munkabizottság 1992. január 27-i üléséről 
A bizottság megemlékezett egykori alelnökéről, az elmúlt évben elhunyt Rejtő István

ról. 
Bíró Ferenc elnök helyzetértékelő áttekintésében örömmel üdvözölte az állami költség

vetésben megjelenő anyagi lehetőségeket a szövegkiadások folytatására. Javasolta, hogy 
a bizottság májusra tervezett ülésére hívják meg Mucsi Ferencet, az MTA Központi Hiva
talának főosztályvezetőjét az akadémiai könyvkiadás új rendjéről szóló beszélgetésre. 

A kritikai kiadások helyzetének szokásos éwégi adatgyűjtése lényegében megtörtént, 
de megfogalmazódott az a jogos igény, hogy az áttekintés a sorozattervekhez viszonyít
va készüljön. Szó esett azokról az editiókról, amelyekből már csak egy vagy igen kevés 
kötet hiányzik, de a fő napirendi pont a Rejtő István halálával gazdátlanná vált Mikszáth-
kiadás ügye volt. Az ülésre meghívott Szegedy-Maszák Mihály egyetemi tanár vállalta, 
hogy az ELTE XIX. századi Irodalomtörténeti Tanszéke lesz a sorozat műhelye, szerkesz
tőnek pedig Fábri Annát javasolta. A bizottság a javaslatot egyhangúan elfogadta. Mivel 
a kiadással kapcsolatban számos súlyos probléma merült fel — egyebek között: új mun
katársi gárda kialakítására van szükség — a bizottság a sorozat ügyét a következő ülésen 
újra napirendre tűzi. Döntés született arról is, hogy az Ady Endre összes művei főszerkesz
tői teendőit a továbbiakban Koczkás Sándor egyetemi tanár lássa el. 

A Mikszáth-kiadás ügye megerősítette a jelenlevőket az előző ülésen már felvetett 
textológus-utánpótlás kérdésének fontosságában. E téren örvendetes fejleményekről ér
keztek hírek. Dávidházi Péter beszámolt arról, hogy az Irodalomtudományi Intézet 1992 
első felében havonta megrendezendő beszélgetés-sorozatot szervez a textológia elméleti 
és gyakorlati problémáiról. Az első ülés január 22-én komoly sikerrel zajlott le. Szegedy-
Maszák Mihály bejelentette, hogy az ELTE magiszterképzésének keretében tervbe vette a 
textológia egyszemeszteres, kötelező vizsgával záruló oktatását. 

Bemutatkozott a tudományos könyvkiadásra szakosodott ARGUMENTUM és a belő
le kivált BALASSI Kft. A bizottság úgy foglalt állást, hogy az Akadémiai Kiadóval együtt 
immár három kiadó várható versenyében természetesen csak szakmai érdekeket és nem 
kiadókat kíván preferálni, éppen ezért fenntartja magának azt a jogot, hogy meghatáro
zott időnként kritikailag értékelje a vállalkozások szövegkiadásait. 

Az előző ülésen felvetett téma volt a szöveggondozás szerzői jogokkal való védelme. 
A Schiller Erzsébet és Kulcsár Péter jóvoltából közben megszerzett információk arra utal
nak, hogy a jelenlegi szabályozás szerint erre nincs lehetőség. 

A bizottság — s ennek a tudományos minősítés reformja ad aktualitást — fontosnak 
tartja, hogy néhány, kiemelkedő teljesítményt felmutató textológus külön disszertáció nél
kül is megkaphassa a kiérdemelt tudományos fokozatot. A vita során az a vélemény ala
kult ki, hogy a tudományos minősítés új rendszerében az irodalomtudomány műfaji és 
módszertani sokféleségének is tükröződnie kellene. 
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