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Január utolsó napján, megszokott helyén, a Petőfi Irodalmi Múzeumban 
tartotta a Textológiai Bizottság az év első ülését, amelyen huszonkét tag és négy 
meghívott vett részt. Először új házigazdánk, a múzeum nemrég kinevezett 
főigazgatója üdvözölte a megjelenteket. Praznovszky Mihály hangsúlyozta, hogy 
a Károlyi-palota falai között nagy örömmel biztosít helyet és lehetőséget minden 
irodalommal kapcsolatos rendezvénynek és kezdeményezésnek, és ezen belül - a 
múzeum haladó hagyományait folytatva - a textológia művelőit megkülönbözte
tett barátsággal és együttműködési szándékkal fogadja. 

Az ülés fő vitatémája a Babits-levelezés kritikai kiadásának tervezete volt. Sipos 
Lajos, a levelezéskötetek sorozatszerkesztője ismertette az elveket, s a munka 
illusztrálásául mintegy 20 jegyzetelt levelet mutatott be a jelenlevőknek. Elmond
ta, hogy különböző lelőhelyekről több mint 8000 levelet gyűjtöttek össze, és e 
rendkívül széleskörű anyag teljes közlése a cél. Sipos Lajos a kiadás formai 
szabályainak ismertetése után az anyag jellegéből következő szerkesztői kérdése
ket is felvetett. Végül ismertette az első hat kötet időhatárait és azok sajtó alá 
rendezőit. A felkért három hozzászóló (Korompay H. János, Debreczeni Attila, 
Szilágyi Márton) korreferátuma terjedelmi, tartalmi és formai kérdések köré 
csoportosult. Vázolták egy regesta-függelék létrehozásának lehetőségét, mely 
karcsúsítaná a köteteket, és ezzel a mai könyvkiadási nehézségekre is jobban 
figyelemmel lennénk. Felvetették a hivatalos és gazdasági iratok elválasztását a 
magánlevelezéstől. Fölmerült lehetséges megoldásként, hogy minden kötet végén 
egy Adattárat hozzanak létre, melynek segítségével a jegyzeteken belül az infor
mációk ismétlése elkerülhető lenne. Tanácsosnak tartották, hogy a szövegkritikai 
elvek és formák a Babits-kritikai kiadás többi kötetével egyeztetve legyenek 
kialakítva, és szerencsés lenne az időben párhuzamosan folyó munkálatok között 
egy belső hivatkozási rendszer kiépítése is. Végül a példaként szétosztott, már 
feldolgozott levelekkel kapcsolatban módszertani problémákat vetettek fel. A 
korreferátumokat részletes vita, majd Sipos Lajos válasza követte, végül kialakult 
a Bizottság álláspontja. A legvitatottabb kérdés az volt, hogy valamilyen módon 
redukálják-e a szövegek terjedelmét. Voltak, akik a csökkentés mellett szóltak (pl. 
regesta), mások a minél teljesebb kiadást tartották szükségesnek, és azt az 
álláspontot képviselték, hogy ne a pénzszűkétől való félelem szabja meg a 
Babits-kritikai kiadás munkálatait. A Bizottság, figyelembe véve az érveket, a 
teljes anyag közlését pártolta. Láng József, a Babíts-versek kritikai kiadásának 
sorozatszerkesztője, szorgalmazta az egységes rövidítésjegyzék alkalmazását. A 
Bizottság támogatta ezt a javaslatot, hiszen a Babits-levelezésnek az ELTE Magyar 
Irodalomtörténeti Intézetében és a Babits-verseknek az MTA Irodalomtudományi 
Intézetében folyó munkálatai egy vállalkozást alkotnak, amelyen azonban két 
műhelyben dolgoznak. 
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Az ülés végén, a szakmai vita után Petneki Áron tájékoztatta a Bizottságot az 
OKTK pénzügyi helyzetéről, mely idén még kedvezőtlenebb, mint tavaly volt. 
Záró napirendi pontként Bíró Ferenc ismertette Orosz László elképzeléseit: mivel 
Katona József életműsorozatának elkészítésére jelenleg nincs lehetőség, sorozaton 
kívül ő vállalná a versek és tanulmányok önálló, kritikai kiadás szintű sajtó alá 
rendezését. A Bizottság döntött arról, hogy lehetőségeihez képest támogatja Orosz 
László munkáját. 
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