
lehetőségeiről (Bíró Ferenc, Petneki Áron). A Bizottság tagjai kézhez kapták az 
MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságának ügyrendjét, mely a tudományos 
művek kiadásának alapelvein túl gyakorlati kérdésekkel is foglalkozik. Ennek 
kapcsán többen hozzászóltak ahhoz az egyszerűnek látszó, ám összetett kérdés
hez, hogy mikor tekinthető a kiadó részéről egy kézirat késznek. A lektor, a soro
zatszerkesztő és a kiadó közös ítélete alapján lehet kiadásra javasolni egy szöve
get. Az anyagi támogatás kérdésének felelőssége a pontosabban kidolgozandó 
kérdések közé tartozik. 

Az ülés második napirendi pontjaként Nagy Miklós számolt be a Jókai kritikai 
kiadás helyzetéről. 1962-től folyik egyik legnagyobb szabású kritikai kiadásunk 
szerkesztése. Eddig összesen 97 kötet jelent meg, 1992-es évszámmal kezdődően 
új kiadói formában, az Argumentum és az Akadémiai Kiadó közös gondozásában. 
A sorozatszerkesztésben Nagy Miklós társa, 1987-ben bekövetkezett haláláig, Len
gyel Dénes volt. A sorozat szerkesztési szempontjait kialakítva Király István és 
Bisztray Gyula elveit követték, tehát a szövegeket a mai helyesírás nagyfokú meg
közelítésével javították, egyszerre szándékozva készíteni a szöveget a kritikai ki
adás és a vele párhuzamosan megjelenő népszerűsítő kiadás számára. A szakkri
tika (Klaniczay Tibor, Stoll Béla) több ponton vitába szállt a sorozat szöveggon
dozási elveivel, melynek eredménye a helyesírás korszerűsítésének mérséklése 
lett. A közeljövő egyik eldöntendő kérdése, hogy áttérjenek e a hátralévő kötetek
ben az alapul vett szövegek régies ortográfiájára vagy folytassák az eddigi gya
korlatot. Valamint probléma, hogy a Levelezés-ciklusban eltérő a már megjelent 
kötetek gyakorlata a Regesták tekintetében, eldöntendő, hogy melyik megoldást 
kövessék a továbbiakban. A hozzászólások főleg az egyes kötetek és ciklusok 
önállóságát hangsúlyozták: mindig az adott anyag alapján kell meghozni az egye
di és legmegfelelőbb döntést. Másrészt pedig a szövegek válogatását és a Regesta 
alkalmazását illetően a teljesség igénye fogalmazódott meg, akár még olyan 
kompromisszummal segítve az anyagi nehézségekkel küszködő kiadást, hogy 
egyes szövegek, melyek nyomtatásban a Regestába kerülnének, számítógépes for
mában rögzítve legyenek és így hozzáférhetővé váljanak a kutatók számára. 

Kelevéz Ágnes 

Antal Árpád hetvenéves 

Antal Árpád, a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem nyugalmazott professzora, 
XIX. századi irodalmunk jeles kutatója és fáradhatatlan ismertetője 1995. július 
24-én lett hetvenéves. Ha Taine módjára valamilyen uralkodó, központi jellemvo
nását akarjuk megragadni, azt kell mondanunk, Antal Árpád a tudós tanár, az 
eszményi tanár, aki a múlt magyar irodalmának megértésére, szeretetére nevel, 
sokakat annak kutatására is ösztönöz. 

1958-ban Szentiváni Mihályról, a reformkori Erdély irodalmának, közéletének 
fiatalon elhunyt nagy ígéretéről készített monográfiát. 1965-ben Kriza János költé
szetét jellemezte, életrajzának első nagy fejezetét nyújtotta át egy tanulmánykötet
ben, ahol szerzőtársai a néprajzos Faragó József és a neves nyelvész, Szabó T. Attila 
voltak. Érdeklődésének fókuszában változatlanul a romantika s a népiesség korá
nak művelődéstörténete, költészete állott. Ezt jelzi középiskolai tankönyve, ame
lyet 1979-ben főműve követett: A magyar irodalom története a reformkorban és 1848-
49-ben (Bukarest, 1979; egyetemi tankönyv). A hetvenes években megjelent gondos 
válogatásai (Arany-Petőfi-levelezés, Katona József stb.) mellett emeljük ki Vörös-
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marty-szemelvénygyűjteményét (Gondolatok a könyvtárban, 1983) a Csongor és Tün
de teljes közlésével. Az ilyen antológiára valósággal éhezett akkor a romániai ma
gyar olvasóközönség, hiszen a magyarországi kiadások alig-alig jutottak át a Cea-
usescuék felállította szellemi záróvonalon. Feltűnik a sajtó alá rendező szinte nap
rakész tájékozottsága a Vörösmarty-stúdiumokban, s ez Kolozsváron korántsem 
volt olyan egyszerű, mint mondjuk, Budapesten. 

A Szentiváni-pályaképben csaknem háromszor annyi költeményt sorol fel, mint 
amennyit a korábbi kutatás ismert. Antal Árpád ezzel leteszi a filológiai mestervizs
gát, egyetemi tankönyvével pedig azt bizonyítja be, hogy van érzéke a szintézis iránt 
is. Itt-ott vitatkozhatunk korszakábrázolásának elméleti megalapozásával. Azonban 
el kell ismernünk, hogy könyve felfogásában önálló, arányai meggyőzőek, sikerült 
műelemzései mintegy mintát adnak a magyar szakos bölcsésznek, középiskolai ne
velőnek. Érthető, hogy benne a nálunk megszokottnál nagyobb figyelmet kap az 
erdélyi kötődésű írók tárgyalása, ám szó sincs túlértékelésükről. 

Mit kívánjunk a nyolcadik évtized küszöbén átlépő Antal tanár úrnak? Minde
nekelőtt egészséget, erőt, kedvet, jó tárgyi föltételeket további munkájához. Vegyen 
részt sikerrel a nagyhírű gyulafehérvári püspök, Márton Áron átfogó életrajzának 
elkészítésében. Rendezze, rendezhesse sajtó alá édesapjának, a háromszéki paraszt
embernek és honvédnek naplóját az első világháború éveiből. És - talán minde
nekelőtt - tegye közzé önálló kötetben kisebb dolgozatait. 

Nagy Miklós 
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