
KRÓNIKA 

Beszámoló az MTA Textológiai Bizottságának 1998. évi üléseiről 

Az évi első ülésre február 16-án került sor, melyen tizenkét tag és (a levelezéskötetek 
szöveggondozásának fontos témájára való tekintettel rendhagyóan sok) hét meghívott tag 
jelent meg. Az ülést a Bizottság elnöke, Bíró Ferenc vezette. Első napirendi pontként 
Máder Béla, a Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtámogatási Program elnöke azokról 
a pályázati lehetőségekről adott tájékoztatást, amelyeknek segítségével forráskiadványok 
és kritikai kiadások megjelentetését lehet finanszírozni. Ismertette a Magyar Könyv 
Alapítvány, a Nemzeti Kulturális Alap profilját, vezetőségét és pénzügyi lehetőségeit. 
Második napirendi pontként a Textológiai Bizottság felkérésére Korompay János szá
molt be az Arany János kritikai kiadás helyzetéről. A vita az általa készített és előre szét
küldött tizenöt oldalas anyag alapján történt, melyben részletesen leírta a kiadás több 
évtizedes történetét, valamint Összefoglalta a további teendőket, különös tekintettel a 
nagyszalontai Arany Múzeumban található kiadatlan lapszéli jegyzetek nem kis szerve
zési, sőt diplomáciai munkát igénylő fényképezésének feladatára. Majd kitért a levele
zéskötetek szövegkiadási elveire és az Adattár eddigi problémáira. Legfontosabb javasla
ta a kritikai kiadások szabályzatának előírásához képest a 19. századi szövegeknél a 
betűhív átíráshoz való visszatérés volt. A címzés, a kihúzások jelölésével, a jegyzetanyag 
kialakításával Korompay János azt hangsúlyozta, hogy vállalni kell az immár negyven 
éve megjelent kötetek már akkor is túlhaladottnak számító textológiai megoldásaitól való 
eltérést, de úgy, hogy az újonnan kialakított elvek következetesek és világosak legyenek. 
Péter László, aki példaszerűnek nevezte a tervezetet, a betűhív és formahív közlés határ
kérdéseire hívta fel a figyelmet: ő a túlzott hűség helyett bizonyos esetekben a formai 
egységesítés híve. Például szerinte a dátumokat a levelek száma alá kell elhelyezni, füg
getlenül attól, hogy a kéziraton hol találhatók; ezen kívül a jegyzetek belső utalásai he
lyett cím- és tárgymutató használatát javasolta. A betűhív közlés elvével a hozzászólók 
lényegében mind egyetértettek, és a továbbiakban az elv alkalmazásának kényesebb 
kérdéseit vitatták meg. Például a rövid és hosszú magánhangzók írásmódjának megkü
lönböztetését, a levélbeli versidézetek közlésének lehetőségeit, az olvashatatlan betűk 
problémáját stb. Nagy Miklós felvetette az emendálás mértékének kérdését: mikor meny
nyit hagyjunk meg például az aláírások egyéni írásmódjából (rövidítések, egybeírás stb). 
A levelek címzését többen is a főszövegben javasolták elhelyezni. A Kölcseynél tapasz
talt jellegzetességekről Szabó Zoltán, a Babits kritikai kiadásnál felmerülő ékezési és 
központozási nehézségekről Éder Zoltán, Láng József és Kelevéz Ágnes, a Csokonai
kiadás sajtó alá rendezésének gondjairól Debreczeni Attila, az Ady és Jókai kritikai kia
dások textológiai megoldásairól Koczkás Sándor és Nagy Miklós számolt be, végül az 
Arany-levelezés szempontjainak ismertetéséhez Új Imre szólt hozzá. Befejezésül Bíró 
Ferenc és Korompay János összegző hozzászólásukban az elhangzottak alapján levonták 
a textológiai szempontból igen jelentős következtetést: nemcsak a 20. századi szövegek-

823 



nél, hanem az úgynevezett Simonyi-féle iskolai helyesírás (1904) előtti, 19. századi szö
vegek kiadásánál is a betűhűség elvének megszilárdulása tapasztalható, sőt egyre inkább 
e megoldás támogatandó a kritikai kiadások sajtó alá rendezése során. 

Az évi második ülésre október 27-én került sor, melyen kilenc tag és öt meghívott vett 
részt. Az ülést vezető Bíró Ferenc az első napirendi pont előadóját, Voigt Vilmost kérte 
fel szólásra. Az előzőleg kiküldött tízoldalas vitaindító szövegben Voigt a magyar 
folklorisztika eredményeit (melyet még külföldön is „irigyelhetnek") és egyre súlyosbodó 
problémáit (melyek nem állnak egyedül a textológiát művelők körében) ismertette. 
A negyed évszázaddal ezelőtt készült szabályzatot ma sem kell átírni, legfeljebb néhány 
új technikai lehetőségre kell kitérni: folklorisztikai textológiánk elgondolásai szilárdnak 
látszanak. Azonban egyre több problémát jelent, hogy a különböző folklorisztikai kiad
ványokban (tankönyvekben, kézikönyvekben, még a néprajzi lexikonjainkban is) sokszor 
pontatlan a forráskezelés, megoldatlan a terminológiai egységesítés. Az utóbbi években 
új lehetőségek és egyszersmind több probléma is jelentkezik a folklór-textológiában, e 
folyamat egyik legjellemzőbb példája a Magyar Népzene Tára sorozata; a kötetek leg
alább háromnegyed évszázada készülnek, ennek minden előnyével és hátrányával. E so
rozatban jól nyomon követhető a szerkesztési szempontok nem mindig következetes 
változása: a szokásköltészet egy-egy témáját összegzik az első kötetek, majd a VI. kötet
tel (1973) megkezdődik a tisztán zenemorfológiai csoportosítás, s aztán a VIII. kötet 
(1992) új megoldást hoz: itt külön van köttetve a dallamközlés és a jegyzetek, mutatók 
anyaga. Meglepő módon a legutóbbi kötet (1997) megint a régebbi változatfelsorolási 
módszert követi, a mutatók sem mindig egyformák. Egyedülálló eredmény viszont, hogy 
a teljes kötetek kétnyelvűek (magyar-angol), így - minden belső szerkesztési változás 
ellenére - ez a kiadványsorozat nemzetközi viszonylatban is igen jelentős. Voigt szerint a 
folklorisztika szerteágazó textológiai problémáinak valódi megoldására a körültekintően 
felépített számítógépes adatbázisok, az internetes kapcsolatok, a jó minőségű CD-ROM-
ok lesznek alkalmasak, de ekkor sem szabad elfeledni: a gép nem gondolkodhat és kutat
hat a szakember helyett. A jelenlévő néprajzkutatók hozzászólásaiból a néprajzkutatás 
ellentmondásos helyzete rajzolódott ki. Miközben viszonylag sok megjelenési alkalmat 
biztosítanak folklorisztikai kiadványok számára az új kiadók, sajnos a szerkesztés során 
vagy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt, vagy a nagyobb példányszám elérésének 
bűvöletében a sajtó alá rendezők a tudományos szempontok érvényesítésének rovására 
döntenek. Mindezért égetően hiányzik az, hogy a folklór szakmának nincs központi inté
zete, mely szervezné és irányítaná a munkát, s tekintélyével pressziót gyakorolna a folk
lórközlések tudományos színvonalának megőrzése érdekében. A vita során többen szóvá 
tették azt is, hogy általában a textológiai kutatás tudományos presztízse és megbecsültsé
ge tovább csökkent az utóbbi időben, aminek tragikus következménye lehet a kritikai 
kiadásokra nézve. Hiszen ha az anyagi szűkösség mellé az erkölcsi alábecsültség érzése 
is társul, az a textológia teljes szétzülléséhez vezethet: erre sürgősen fel kell hívni az 
irodalomtörténészi szakma figyelmét. A néprajzkutatók végül kérték, hogy a Textológiai 
Bizottság képviselje érdekeiket az Akadémia előtt, jelezve, hogy akár egy új intézet 
felállítását is szükségesnek tartanák. A második napirendi pont Horváth Iván előre meg-
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nevezett cikkének (Bábeli könyvtár, magyar könyvespolc, 2000, 1998. május, 53-60), s 
az abban felmerülő számtalan, internettel kapcsolatos problémának a megbeszélése volt. 
Horváth Iván felhívta a figyelmet arra, hogy még soha nem volt ekkora szükség a szö
veggondozási elvek szigorú betartására, szakmai felügyeletére, mint most, amikor óriási 
érdeklődés és elképesztő nyomás van az irodalmi szövegek számítógépes kezelése iránt 
(pl. Digitális Akadémia, Neumann Könyvtár). Nem mindegy, hogy milyen szövegek 
kerülnek fel a hálóra: pongyolán szkennelt és félreértett versek, regények vagy követke
zetes elvek alapján felvitt szövegek, életmüvek. A Bizottság szakmai támogatása szüksé
ges ahhoz, hogy (egy kidolgozandó szabályzat megvitatása után) tudományos színvonal 
legyen megkövetelhető a most kialakulófélben lévő „bábeli" káoszban. Horváth Iván 
jelezte, hogy fiatal kutatói csapatával vállalkozna egy textológiai vitaanyag elkészítésére. 
Bíró Ferenc mindkét beszámolót fontosnak és hasznosnak nevezte, s jelezte, hogy levelet 
készít az Akadémiának a néprajzi kutatások és a textológiai munkák megbecsülésének 
segítésére. 

Kelevéz Agnes 

A Martinkó András-díj 1998. évi odaítéléséről 

Az Irodalomtudományi Intézet Martinkó András-díját 1998-ban S. Varga Pál kapta, 
„Az ember véges állat" (Kölcsey irodalomfelfogásának kultúrantropológiai hátteréről) 
című tanulmányának elismeréseként. 

A díjat az átadási ünnepségen, 1998. január 31-én az alábbi beszéddel köszönte meg a 
díjazott: 

1983 őszén, TMB-ösztöndíjasként, nekiláttam tudatlanságom Augiász-istállójának 
kitakarításához (legalábbis akkor azt hittem, hogy ez ügyben herkulesi képességek birto
kában vagyok). Beültem a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtárba (Debrecenben egyedül itt 
szabadpolcosak a szakmai folyóiratok), s elkezdtem levenni az ItK, az It, a Helikon, a 
Literatura s még néhány folyóirat számait, szépen egymás után, szisztematikusan, s min
dent elolvastam, ami közel s távol érdekes lehetett szempontomból. Cetli cetli után, borí
ték boríték után telt meg, annak rendje és módja szerint. Akkori borítékjaimat elővéve, 
Martinkó András nevét Berzsenyi Fohászkodásának - az 1976-os ItK-ban megjelent -
elemzése fémjelzi. De a borítékon van egy másik cím is: Bevezető gondolatok egy „val
lásos" Ady-vers elemzéséhez - s szögletes zárójelben: teljes szöveg. 

Nos, ez a teljes szöveg egy fénymásolat. (Méretei miatt került ki a cédulák közül, az 
Ady-szakirodalom közé a könyvespolcra.) Nem hiszem, hogy a jelenlévőknek monda
nom kell, milyen konnotációi vannak egy fénymásolatnak - 1983-ban. (Szamizdat, a 
fénymásológépek rendőrségi nyilvántartása - meg egyáltalán: öt forint volt egy oldal.) 
Nos, én Martinkó András dolgozatát elkezdtem ugyan jegyzetelni, de hamar abbahagy
tam, mert az egészet le kellett volna írni. Mivel a könyvtárban működött (rendörségileg 
ellenőrzött) fénymásológép, rászántam 115 forintot, s lemásoltattam az egészet. (Hogy az 
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