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Beszámoló a Textológiai Munkabizottság 1993. február 8-i üléséről 

Az ülésen, amelyen a bizottság 18 tagja és négy meghívott vendég volt jelen, 
először Kovács Sándor Iván emlékezett meg Klaniczay Tibor akadémikusról. 
A tavaly elhunyt irodalomtudós és tudományszervező gazdag életművéből ezúttal 
a textológiai vonatkozásokat emelte ki. Felidézte a Zrínyi kritikai kiadás tervezetét 
1957-ből, a textológiai bizottság életre hívásának ötletét 1960-ból, az e célból 
készített munkahipotézist 1961-ből, a „Kulturális és történelmi emlékeink feltárása, 
nyilvántartása és kiadása" kutatási főirány érdekében végzett, ma még csak 
hiányával felmérhető tevékenységét és a Nemzeti örökségünk című, társszerkesztő
ként jegyzett kiadványt, amely nemcsak a főirány bibliográfiai összefoglalása, 
hanem feladatokat kitűző szakkönyv is. 

Élénk vita bontakozott ki (hat hozzászólással) Szigeti Csaba tervezetéről (Szabó 
Lőrinc költeményeinek digitális kiadása és felhasználási módjai), amely egy megindí
tandó kritikai kiadás módszertani alapvetése. Az érvek és ellenérvek a „konzer
válás vagy feldolgozás?" dilemmája körül rendeződtek el. A kritikai kiadás kétféle 
értelmezése ugyanis eltérő stratégiákat sugall: lehet-e feladata egy majdani 
szemantikai elemzés előkészítése, vagy elégedjen meg az irodalmi műalkotás 
szövegváltozatainak értékítélet nélküli, mellérendelt rögzítésével? Kiküszöböl
hetők-e a számítógép segítségével az objektív rögzítés érdekében a „romlandó", 
szubjektív elemek? Mi legyen a textológiai munka eredménye: a szöveg alakulá
sának bármely fázisáról készíthető kvázi-fakszimile vagy egy karbantartható 
szöveg-adattár? Ezekhez viszonyítva valóban rossz kompromisszumnak tekint
hető-e a lenyomtatott textus megjelenése? Abban viszont egyetértettek a 
résztvevők, hogy e kérdések felvetése és megvitatása kétségkívül új elvi fázist 
jelent a hazai textológiában. 

Az akadémiai ciklus végéhez közeledve, Bíró Ferenc elnök gyorsmérleget 
készített a bizottság kétéves tevékenységéről. A korábbi időszakhoz képest 
előtérbe kerültek a finanszírozási és koordinálási kérdések; a szakmai fórum 
szerepét ezért a bizottság az Irodalomtudományi Intézet által szervezett textológiai 
mesterkurzussal együtt látta el. A kritikai kiadások terén az erőfeszítések a folyó 
sorozatok felgyorsítására és az elhúzódok befejezésére irányultak. Új kiadásokat 
csak ennek arányában lehet és érdemes indítani. Néhány esetben - például a 
megindult Kölcsey-, a tervezett Zrínyi- és Szabó Lőrinc-kiadás esetében - a 
kedvező személyi feltételek azonban szinte kikényszerítik a munka megszervezé
sét. Új és fontos tendenciának bizonyult a szövegek szellemi hátországának 
tekinthető kiadványtípusok (bibliográfiák, indexek, katalógusok) szorgalmazása. 

A befejezés előtt álló sorozatok áttekintése során ez alkalommal a Juhász Gyula
kiadásról lett volna még szó, amelynek évek óta egyetlen kötete hiányzik. 
A napirendi pont elmaradt, mert a meghívott vendégek, Ilia Mihály és Lengyel 
András távolmaradtak. 
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