
 

Beszámoló az MTA Textológiai Munkabizottságának 2005. éves 

munkájáról 

 

 

A Munkabizottság 2005-ben végre óriási gyakorlati eredménnyel dicsekedhet. 

A 2005. előtti másfél éves, elsősorban a bizottság vezetősége által kezdeményezett, a 

bizottság által kidolgozott és folyamatosan szorgalmazott, több fordulós előkészítési 

munkálatoknak köszönhetően, valamint a több éves előkészítés alapján kidolgozott 

Alapelvek az irodalmi szövegek tudományos kiadásának szabályzatának 

megszületése után tavasszal, március 22-i beadási határidővel az NKA kollégiuma 

klasszikus irodalmi örökségünk kritikai kiadására írt ki pályázatot. A kiírás 

leszögezte: „a kollégium azokat a kiadványokat tekinti kritikai kiadásnak, amelyek 

megfelelnek az MTA textológiai Bizottsága által 2004-ben összeállított kritikai 

kiadások szabályzatában foglaltaknak.” A pályázat elbírálásánál és elnyeréséhez 

határozott előnyt jelentett a bizottság szakmai minősítése és támogatása. 

A bizottság ez évben két alkalommal ült össze. 

Március 21-én Debreczeni Attila tájékoztatta a Munkabizottságot a 

hamarosan kiírandó szövegkiadói pályázat szövegéről és lehetőségeiről, és 

tájékoztatott arról, hogy a pályázat szövegét megküldték a Munkabizottságnál 

akkreditált sorozatokat megjelentető könyvkiadók vezetőinek.  

Ugyanezen az ülésen a Munkabizottság felvette sorozatai közé a Hargittay Emil 

vezette Pázmány Péter kritikai kiadássorozatot, amelyről a sorozat munkatársai 

tartottak kimerítő beszámolót. 

A második összejövetelt december 5-én tartotta a Bizottság, amelyen 

Debreczeni Attila számolt be az elmúlt négy év bizottsági munkájáról. A bizottsági 

tagoknak előzetesen megküldött beszámoló szövegét a tagok alaposan és részletesen 

megvitatták, majd néhány, kisebb változtatás után elfogadták. Bíró Ferenc és 

Eisemann György hangsúlyozta, hogy a beszámolóban erősebben emeljék ki, hogy – a 

korhoz és a körülményekhez jobban alkalmazkodva – ne csak életművek és sorozatok, 

hanem egyes, kiemelt fontosságú kötetek kritikai kiadásában is érdemes gondolkodni. 

Ezt követően a Bizottság újjáalakulásának kérdései kerültek elő. A jelen lévő 

tagok összeállították a Textológiai Bizottság választható tagjainak listáját, valamint 



kijelölték a szavazatszámláló bizottság tagjait, akik a tagok kijelölése mellett az új 

vezetőség megválasztását is bonyolítják majd. 
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