
Beszámoló az MTA Textológiai Munkabizottságának 1994. október 3-án 
tartott üléséről 

Október 3-án tartotta ez évi harmadik ülését a Textológiai Munkabizottság a 
Petőfi Irodalmi Múzeumban. Az ülésen tizennégy tag és három meghívott vett 
részt. A megjelentek először néma felállással búcsúztak a nemrég elhunyt, fájóan 
hiányzó bizottsági tagtól, Tarnai Andortól. Majd Bíró Ferenc ismertette azt az 
MTA I. osztályának elküldött levelet, melyről az előző ülésen határozott a 
Bizottság, s amelyben a tudományos könyvkiadók esélyegyenlőségének kérdé
séről volt szó. Németh G. Béla, mint az I. osztály vezetője, úgy informálta a 
Bizottság elnökét, hogy a probléma megoldása túlterjed az osztály illetékességi 
körén. 

A napirend első pontjaként Fábri Anna az átvett sorozatok témakörében a 
Mikszáth kritikai kiadás helyzetét vázolta. Szegedy-Maszák Mihállyal együtt 
örökölték a nagykiterjedésű életmű kiadásának feladatát, s mint minden átvett 
sorozatnál, itt is az elődök érdemét elismerve a folytatás nehézségeivel kell 
megküzdeni. Legfőbb probléma az alapkutatások elégtelensége: hiányzik az 
életmű bibliografikus feltárása, valamint egy átfogó kéziratkatalógus. Kérdés, 
hogy mennyiben lehet és szabad az ötvenes években kialakult, modernizált 
szöveget létrehozó közlési módot folytatni, sokkal inkább át kellene térni a 
szöveghű közlésre. Komoly nehézség, hogy tisztázatlan szempontok alapján 
történt az írások műfaji megkülönböztetése (mi a tárca, a karcolat és mi az 
elbeszélés), ezért átfedések is vannak az eddigi kötetekben. Továbbá kérdés, hogy 
helyes-e az óriási anyagot tartalmazó publicisztikai életmű válogatás nélküli 
közlésének folytatása, vagy nem jelentene-e megoldást a kötetek publikálása 
helyett csak számítógépes feldolgozást alkalmazni. Az alapvető probléma ugyan
is a pénz hiánya, nincs elég fedezet a sokrétű munkák elvégzésére. A szűkös 
anyagi lehetőségek között hosszútávú textológiai és bibliográfiai munka megszer
vezése óriási nehézségekbe ütközik, ennyi pénzért megfelelő szakembert nem 
lehet kapni, de fiatalokat sem lehet lekötni és kinevelni. A hozzászólások nyomán 
- mint már annyiszor - az a vélemény fogalmazódott meg, hogy valóban a 
szakma egyik legnagyobb gondja az utánpótlás kérdése. A munka továbbvitele 
szempontjából az alapkutatások végigvitele elengedhetetlen. A bizottság azon a 
véleményen volt, hogy a válogatás nem a kritikai kiadások jellemzője, de ha 
szükséges a terjedelem csökkentése, akkor bizonyos anyagokat regestába lehetne 
gyűjteni: a szövegközlés egységesítése szempontjából pedig a betűhív közlés 
mellett voksoltak a jelenlevők. 

Második téma Koczkás Sándor előre szétküldött írásbeli beszámolója volt, 
amelyben az Ady kritikai kiadás helyzetét ismertette. Koczkás Sándor 1993 
folyamán kapta a sorozat-szerkesztői megbízatását; beszámolója alapján világos
sá vált, hogy a Király István betegségét, majd halálát megelőző, de főleg az azt 
követő időszakban a kötetek előkészítő munkái akadozóak voltak, néhány koráb
bi megbízatásról kiderült, hogy helytelen és megalapozatlan - , mára a sorok 
rendeződése folyamatban van. A beszámoló végül részletesen kitért az elkészült 
és befejezés előtt álló kötetek sorsának ismertetésére, a határidők csúszásának 
magyarázatára. A téma első hozzászólója Petneki Áron volt, aki halaszhatatlan 
külföldi tárgyalása miatt levélben írta meg mondandóját, melyben az Ady-versek 
harmadik kötetének kiadásával kapcsolatos súlyos kételyeit és annak lehetséges 
anyagi következményeit fogalmazta meg. A levélhez Láng József, mint kiadói 
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igazgató és mint a kritikai kiadás egyik munkatársa szólt hozzá; elmondta, hogy 
az említett kötet már valóban befejezés előtt áll. A Bizottság vitája e kötet 
kiadásának körülményeiről folyt, és az Ady-kritikai kiadás szakmai kérdéseinek 
tisztázásával zárult. 

Utolsó napirendi pontként az MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodájának főosz
tályvezetője, Jeszenszky Ferenc tartott tájékoztatót az akadémiai törvény után 
kialakulóban lévő helyzetről, a kutatások központi irányításának lehetőségeiről 
és elképzeléseiről. Végül Bíró Ferenc elnök, a Tarnai Andor halála miatt megüre
sedett hely betöltésére Koczkás Sándort javasolta. A jelenlevők egyhangúlag 
elfogadták a jelölést. 

Kelevéz Ágnes 

Mikes-megemlékezések 

Zágoni Mikes Kelemen születésének 300. évfordulóján Háromszéken, az író 
szülőföldjén és Rodostón bensőséges emlékülésen idéztük föl a bujdosó fejedelem 
egykori székely kamarásának, a régebbi magyar széppróza egyik legkiemel
kedőbb képviselőjének alakját. Az MTA Irodalomtudományi Intézete, az egyetemi 
tanszékek és a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság rendezésében lezajlott 
budapesti konferencia résztvevői már a megvalósult Mikes összes műveinek 
akadémiai kritikai kiadása alapján vizsgálhatták a rodostói levélíró és fordító 
gazdag életművét. A Törökországi Levelek első kiadásának 200. évfordulója alkal
mából a nevezetes helyszínen, Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Megyei Könyv
tárban 1994 őszén rendezett Mikes-emlékkiállításon és ülésszakon áldoztunk 
Mikes emlékének. Az előadók közül Kuntár Lajos a nyomdászról, Siess Antal 
Józsefről, Tóth Péter a kiadóról, Kultsár Istvánról szólt; mások Mikes Levelesköny
vének megjelenésével és korabeli fogadtatásával foglalkoztak. A november végi 
törökországi emlékúton Tekirdagban a rodostói Rákóczi Múzeumban, a fejedelem 
egykori ebédlőpalotájában ünnepélyes megemlékezés keretében elhelyeztük a 
kegyelet koszorúját Mikes és Rákóczi mellszobránál. A város kulturális vezetőjé
nek és polgármesterének átadtuk a Törökországi Levelek ankarai török kiadásának 
(1944-45), a Türkiye Maktuplari hasonmás példányát. Mehmet Serez helytörténeti 
kutató kalauzolásával megnéztük a „magyarok utcáját", Mikes régi lakóházát. 
December elején a Magyar-Török Baráti Társaság és a Magyar Kultúra Alapít
vány rendezett ünnepi emlékestet Mikes Kelemen tiszteletére. Leyla Tepedelen és 
Puskás Tamás színművész Mikes-leveleket olvasott fel, az előbbi török nyelvre 
fordított levélrészleteket. A mikesi próza hangulatos kísérőjeként Kobzos Kiss 
Tamás erdélyi, Rákóczi-kori dallamokat adott elő; majd török hangszeren játszva, 
egy bektasi dervis dal következett törökül és magyarul. Hóvári János török 
történeti összefüggéseiben idézte föl a Rákóczi-emigráció évtizedeit, s az egy ideig 
a rodostói udvarban élő, a fejedelem kamarását is említő César de Saussure írói 
működését. A Törökországi Levelek napvilágra kerülésének 200. évfordulóján hang
súlyoztuk, hogy Mikest az irodalomtörténet-írás a régi magyar elbeszélőpróza 
legkiválóbb mestereként, a késői barokk és rokokó széppróza egyik kiemelkedő 
képviselőjeként tartja számon. Magyar-török vonatkozásban is elmondható, hogy 
Mikes Leveleskönyve originális jellegével, sajátosan egyéni írói szemléletével és 
tartalmi gazdagságával kiemelkedik a 17-18. századi irodalmi értékű forrásaink 
közül. De más korabeli (francia, olasz, angol, holland, német) európai, különféle 
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