
7

Kecskeméti Gábor

Az MTA–DE Textológiai Kutatócsoportja (amely a Debreceni 
Egyetem, a Szegedi Egyetem és az ELTE klasszikus magyar iro-
dalommal foglalkozó szakembereire épül), valamint a Miskolci 
Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája és az MTA I. Osz-
tályának Textológiai Munkabizottsága 2013. május 29–31-én kon-
ferenciát rendezett Miskolcon 
(A 18–19. századi magyar irodalom) címmel.1 A konferencia tanul-

-
mánykötet.

A fenti nyitó bekezdés ugyan szabatos tényközlést tartalmaz 
és e közlések minden tekintetben megfelelnek a megtörtént ese-
ményeknek, önmagukban mégis keveset árulnak el a magyar-
országi textológiai kutatás tudományelméleti terében kialakult 

-
seket is szükséges tehát röviden jelezni, amelyek e folyamatokat 

Az MTA I. Osztályának Textológiai Munkabizottsága2 az új 
-

telményeit meghatározó korábbi szabályzatának felülvizsgálatába. 
2004 tavaszára elkészült és mind az Irodalomtudományi Bizottság, 
mind az I. Osztály jóváhagyását elnyerte a munkabizottságnak az 
az új dokumentuma, amely Alapelvek az irodalmi szövegek tudo-
mányos kiadásához címmel meghatározta azokat a minimumfel-
tételeket, amelyeknek a teljesülése esetén – egyedi eljárással – 

 1 A konferencia honlapja: http://magyarszak.uni-miskolc.hu/hirek/textologia-

 2 A bizottság honlapja: http://textologia.iti.mta.hu.
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tartozása.3 -
mazó dokumentum felszámolt számos olyan korábbi formai és 
tartalmi kötöttséget, amelyeknek egyoldalú, differenciálatlan 

szemléletmódok által meghatározott tudományelméleti térben. 
-
-

-
nánk megkezdeni Ady Endre összes verseinek 1969-ben megindí-

Bálint költészetének nem csupán az utóbbi évtizedekben megjelent 
-
-

ségében és dokumentáltságában máig sem meghaladott 1951-es 
kritikai kiadás is e verssorrendet tartalmazná.) A merev és for-
malizált szabályozás helyébe az adott szövegkorpusz sajátosságai-

lépett, természetesen azzal a kötelezettséggel, hogy a sajtó alá 

-
deznie az adott kiadás célképzete szempontjából meghatározó 
szemléletmód és a hozzá választott technológiai eljárások viszo-

tartalmaznia kell. Ennek a megnövelt mozgástérnek nyilvánvaló 

meghatározó személy semmilyen körülmények között, még egy 

 3 [DEBRECZENI Attila, KECSKEMÉTI 
Gábor], Alapelvek az irodalmi szövegek tudományos kiadásához, It, 85(2004)/3, 

KECSKEMÉTI Gábor, A textológiai munka egyes problémáiról – az új textoló-
giai alapelvek közrebocsátásakor, It, 85(2004), 317–327; az írás frissített válto-
zata: http://textologia.iti.mta.hu/helyzet.php.
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utánközlésben sem maradhat megnevezetlen, munkáját pedig 

Mindezek a változások az évezred elején még csak mint a tech-
-
-

-

amelyek a legkevésbé sem csupán a textológiai kérdésfelvetések 
és megoldások horizontján láthatók. Az ortodox textológiai elveket 

döntések elkerülhetetlenségét állító, majd azokba a befogadót is 

-

vagyis nem tekinti magát olyasféle zajmentes csatornának, amely 
az írásos kultúra dokumentumait torzítás nélkül, a szövegek 

képes közvetíteni. Lényegi feladatai közé sorolja viszont, hogy 

-
-

-
veggondozói munka adekvát eredménye pedig a korábbi értelme-

-

Az elmúlt évtized hazai textológiai gyakorlatában már ezeknek 
a belátásoknak az érvényesítésével került sor mind számos új 
szövegkiadási sorozat akkreditációjára, mind a korábbról folyta-
tódó sorozatok szövegkezelési gyakorlatát meghatározó elvek új-
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Biblio-
theca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum szövegkezelési és 

sorozati elgondolás, amelyet a Textológiai Munkabizottság 2014-
ben hagyott jóvá, egyikeként azoknak a módszertani ajánlásoknak, 

-
kívül változatos magyarországi szövegkorpuszt kezelni képes 
szak mai repertoár elemeként a bizottság támogatását élvezik.4

A hazai helyzet felmérését és az új szemléleti elvek közvetítését 

megrendezett konferenciasorozat, amelyhez hasonlóra korábban 
még sohasem került sor a magyarországi textológia történetében. 
2011 májusában az MTA Irodalomtudományi Intézetének Rene-
szánsz Osztálya, a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalom-
tudományi Intézete és Irodalomtudományi Doktori Iskolája, az 
MTA Miskolci Területi Bizottságának Nyelv- és Irodalomtudo-
mányi Szakbizottsága és az MTA I. Osztályának Textológiai 
Munkabizottsága rendezte meg Filológia és textológia a régi 
magyar irodalomban címmel a magyarországi reneszánszkutatók 
országos konferenciáját.5 2012 áprilisában a Miskolci Egyetem 

 4 BENE Sándor, BÉKÉS Módszertani ajánlás a Bibliotheca Scriptorum 
Medii Recentisque Aevorum új sorozatának (Series Nova) szöveggondozásához, 

iti.mta.hu/bsmrae.pdf.
 5

Filológia és tex-
tológia a régi magyar irodalomban: Tudományos konferencia, Miskolc, 2011. 
május 25–28., szerk. KECSKEMÉTI Gábor, TASI Réka, Miskolc, Miskolci 
Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2012. A konfe-

KECSKEMÉTI Gábor,  = uo., 5–10. 
KOVÁCS Sándor Iván, Kísérlet 

a Miskolci Egyetem Alkalmazott Irodalomtudományi és Történet tu do mányi 
, Irodalom ismeret, 

5(1994)/2–3, 11–18; BESSENYEI A Miskolci Egyetemen akkre ditált 
szövegtudományi PhD (doktori) program rövid ismertetése = Hatalom és kul-
túra: Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. au gusz tus 

, szerk. NYERGES
Magyarságtudományi Társaság, 2004, II, 673–677; H[ ] Z[ita], Interjú 

, Pub-
licationes Universitatis Miskolciensis: Sectio Philosophica, 17(2012)/1, 211–239. 
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Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete és Irodalomtu-
dományi Doktori Iskolája, az MTA I. Osztályának Textológiai 
Munkabizottsága és az MTA Miskolci Területi Bizottságának 
Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottsága hívott össze tanács-
kozást Filológiai és textológiai kérdések a 20. századi klasszikusok 
szövegki adásaiban címmel.6 E sorozat harmadik, záró rendezvénye 
volt a 2013. májusi konferencia, amelynek kötetét az olvasó a 

-
-

öntudatlan tudományelméleti pozícióit, tudománytörténeti helyét, 

az újabb irodalomelméleti és kultúratudományi megfontolásokat, 

elméletünk és gyakorlatunk 21. századi újrapozícionálásában.

megújulása, a textológiai gyakorlat új elvek által meghatározott, 

-
élénkülése és a textológiai munkálatok extenzitásának gyors 

-
-

jeként mutatkoztak meg az elmúlt évtizedben. Beláthatóvá vált 
például, hogy ma már az irodalmi kánonrendek átalakítására 

kívánják meg.7 -
tológiai gyakorlatunk az egyik feltétele és – immár – alapja iroda-

nélküli megalapozóként manifesztálódó, hanem dialogikus viszo-
nyokban álló textológia jelenti az egyik felmutatható és felmuta-

 6 A konferencia honlapja: http://magyarszak.uni-miskolc.hu/hirek/20-szazadi-
klasszikusok.html.

 7 SZILÁGYI Márton, 
irodalomtörténetben, Alf, 64(2013)/3, 63–70. 
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-
zösségek által megformált folyamatos diszkusszív hagyomány 

8 Az MTA BTK Irodalomtudományi Intéze-

9 az irodalomtudomány 
módszertani autonómiájának megkerülhetetlen alapjaként írja le 
az e diszciplína által tanulmányozott jelenségek textuális termé-

textológiai viszonyból bontja ki, arra alapozza.

magyar irodalmi gondolkodás történetében. A jelen kötet írásai is 
többségükben a textualitás és az irodalom- és eszmetörténet irán-

-
vényesítése iránti igényt testesítik meg. E tanulmányoknak a 

közé illesztésével a magyarországi textológiai kutatások jelen ál-
lapotának keresztmetszeti és az általuk tanulmányozott folyama-
tok hosszmetszeti képe immár teljes – ám közzétételüknek talán 

 8 BENE Sándor, Filológia és hungarológia = Intézmények, folyamatok és kuta-
tások a nemzetközi magyarságtudományban: A Jyväskyläi Egyetem Magyarság-

in the International Hungarian Studies: The First Twenty Years of the Jyväs-
kylä University’s Hungarian Studies Program, szerk. FENYVESI Kristóf, 
Tuomo 

 9 KECSKEMÉTI Gábor, Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében elkészí-
, ItK, 118(2014)/5, 747–783. 


