
F O R U M 

AZ IRODALMI LEVÉLTÁRAK PROBLÉMÁI* 

A szlovákiai Turócszentmártonban tartott tanácskozás első 
referátuma (Eva Kostolná: Vyvoj a problémy literárnych archí-
vov V CSSR - A csehszlovákiai irodalmi levéltárak fejlődése 
és problémái) a 18. század végétől, az első irodalmi le\Oltárnak 
nevezhető gyűjtemény létrejöttétől vázolja a szlovákiai és a 
csehországi irodalmi levéltárak, azaz „az irodalmi kéziratok 
összegyűjtésének" problematikáját. 

Egy 1954. ápr. 27-én kelt törvény az 1863-ban alapított, 
1875-ben betiltott, majd 1919 után újraindult Matica 
slovenskában működő könyvtárnak a nemzeti könyvtár 
szerepét és funkcióját biztosította, és meghatározta az 
irodalmi-kulturális, tehát főként nyomtatott, kéziratos- és kép-
gyűjtemények szervezeti helyét a könyvtárral, levéltárral és 
bibliográfiai osztállyal rendelkező intézmény keretében. 

Időközben olyan tervek is felmerültek, hogy a Matica kéz-
iratgyűjteményeit adják át a pozsonyi Állami Levéltárnak, 
illetve Szlovákia fővárosában hozzanak létre nemzeti könyv-
tárat. Hosszú viták eredményeképp mindkét javaslatot 
elvetették, és olyan megállapodás született, hogy a Turócszent-
mártonban maradó szlovák nemzeti könyvtártól különválik az 
Irodalmi Levéltár és az Irodalmi Múzeum, és önálló szak-
osztályként működik a Matica slovenská keretén belül. 1955. 

*Literárnoarchívne problémy. Zborník zo sympózia о literárnom 
archívníctve konanom v Martine 2 4 - 2 6 . septembra 1973. Martin 1975, 
Matica slovenská. 311 1. 
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január 17-én hivatalosan megalakult a Matica slovenská önálló 
tudományos egységeként a könyvtár, a bibliográfiai szak-
osztály, a módszertani-tudományos kabinet, a könyvtár-
tudományi központ — valamint a központi irodalmi levéltár és 
irodalmi múzeum. A referátum szerzője előadásának bevezető 
részében némi keserűséggel állapította meg, hogy „a szlovákok 
szomszédainkhoz képest igen elkéstek kulturális, elsősorban 
kéziratos emlékeik, dokumentumaik gyűjtése és megőrzése 
szervezésében". Nos, a fent ismertetett rendelkezés napjaink-
ban alaposan módosított a korábbi helyzeten: a Matica 
slovenská keretében működő önálló irodalmi levéltár és 
múzeum szervezete, felépítése messze a szlovákság szomszédai 
előtt jár. Az elmaradók között találjuk a magyar irodalmi 
levéltárügyet is. 

E központi irodalmi levéltárnak beszerzési, katalogizációs, 
valamint kölcsönzési és tájékoztató osztálya volt. 1960-ban a 
mártoni Szlovák Nemzeti Múzeum levéltárából 80 000 egy-
ségnyi irodalmi kéziratgyűjtemény került az Irodalmi Levél-
tárba, majd 1960—61-ben az Irodalmi Múzeum is beolvadt az 
egyre terebélyesedő intézménybe. A levéltári gyűjtemények, 
illetve irodalmi hagyatékok jelentős része a gyűjtő intéz-
mények szakosításáról elfogadott alapelveknek megfelelően 
országosan az irodalmi levéltárba került; Csehországban ezt a 
feladatot a „Nemzeti írásbeliség Emlékházának Irodalmi Levél-
tára" tölti be. A két országos irodalmi levéltár mellett mind 
Szlovákiában, mind a cseh és a morva országrészekben számos 
irodalmi emlékház és múzeum működik, természetesen sokkal 
kisebb irodalmi levéltári anyaggal. Csehországban mindezeken 
kívül a cseh tudósok, politikusok és közéleti személyiségek 
hagyatékát gyűjtő speciális levéltárak is vannak, s valamennyi 
országos levéltári intézmény között igen szoros, konkrét 
formában megnyilvánuló kölcsönös együttműködést 
alakítottak ki. A Matica slovenská Irodalmi Levéltára mintegy 
1 300 000, a prágai Irodalmi Levéltár körülbelül, 3 000 000 
egységet tartalmaz. 
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Ezek után nem is meglepőek a szlovák Irodalmi Levéltár 
publikációs tevékenységének főbb adatai: 1964—1972 között 
9 kötetnyi „Irodalmi levéltár", 11 kötetnyi Documenta 
Litteraria Slovaca, 71 fondjegyzék, 2 kötetnyi kéziratleltár, 
11 kötet fakszimile, 20 fotofüzet és 8 egyéb kiadvány látott 
napvilágot. Az irodalmi kéziratokon kívül itt kaptak helyet a 
kézirat jellegű zenei emlékek, levelezések, fonográfhengerek, 
zeneelméleti munkák, magnetofonszalagok és a zeneművek 
mikrofilmjei is. 

Az országos irodalmi levéltári nyilvántartás is egyre ered-
ményesebben működik, és intenzíven ápolják a külföldi 
kapcsolatok, tapasztalatcserék valamennyi formáját. 

Az irodalmi levéltári elmélet és gyakorlat továbbfejlesz-
tése érdekében a mártoni és a prágai irodalmi levéltárat két, 
illetve egy munkatárs képviselte a moszkvai levéltáros-kong-
resszuson, amely magyar irodalmi levéltári küldött nélkül 
zajlott le. Terminológiai és gyakorlati kérdések mellett az 
előadás részletesen foglalkozott az irodalmi emlékházak és 
szobák kérdésével is, hangsúlyozva, hogy nem megengedhető 
az eredeti kéziratok kiállítása. Elsősorban állományvédelmi 
célokat szolgál a már említett országos kézirat-nyilvántartás 
elkészítése is. 

Hasonló gondolatokkal - számos belső szervezési problé-
mával — foglalkozik dr. Jaromir LouSil kandidátusnak, a 
prágai irodalmi levéltár munkatársának részletes beszámolója 
is. Égető kérdést vet fel előadásában dr. Antonín Boháí 
(ugyancsak a prágai irodalmi levéltárból) az irodalmi levéltárak 
és az irodalomtudomány kapcsolatáról: „Az irodalmi levél-
tárak munkája elképzelhetetlen az irodalomtudomány mód-
szereinek és eredményeinek szüntelen alkalmazása, konfron-
tálása nélkül. Az irodalomtudomány céljainak mindenkép-
pen szerepelniük kell az irodalmi levéltárak alapcélkitűzései 
k ö z ö t t . . . " Ezek után természetesen hangzik, hogy alapos 
irodalomtudományi képzés nélkül szinte elképzelhetetlen az 
irodalmi levéltárak munkatársainak eredményes működése, 
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például a gyarapítási munkákban, kritikai kiadások elő-
készítésében, textológiai problémák megoldásában stb. 

A hazai, szlovák és cseh referátumok után a konferencia 
külföldi résztvevői számoltak be az irodalmi levéltárügyről a 
Szovjetunióban, Bulgáriában, Magyarországon Lengyelor-
szágban és a Német Demokratikus Köztársaságban. 
J. V. Volkova korreferátuma szerint a Szovjetunió Központi 
Állami Irodalmi és Művészeti Levéltára (a forradalom előtti 
orosz, a szovjet irodalom, valamint zene, színház, film és 
képzőművészet) az állami levéltárak hálózatának része, állo-
mánya a szovjet állami levéltári fondokhoz tartozik. Kirila 
Vizvirova-Karateodorova a bolgár irodalmi levéltárügyről szól-
va megállapította az ország történelméből adódó viszonylagos 
elmaradást és az ebből következő érdekes feladatot: kalauzt 
óhajtanak összeállitani azon bolgár irodalmi-művészeti anya-
gokról, amelyek külföldi könyvtárakban vagy más intézmé-
nyek bibliotékáiban találhatók. A lengyel Ossolineum, azaz a 
Nemzeti Könyvtár kizárólagos gyűjtője az irodalmi levéltári 
anyagnak, amely az Ossolineum kézirattárának mintegy 30%-a. 
,,Monopol helyzete" már az ötvenes években is megnyilvánult, 
amikor az országos kézirat-mikrofilmezést kizárólag a Nemzeti 
Könyvtár volt hivatott biztosítani. Volker Lieder a Német 
Demokratikus Köztársaság irodalmi levéltárhelyzetéről tartott 
beszámolót. Az NDK irodalmi levéltára a Művészeti Akadémia 
keretében működik, 1950-től, amikor Heinrich Mann, az intéz-
mény első elnöke ott helyezte el irodalmi hagyatékát, amely 
később J. R. Becher, B.Brecht, F. C. Weiskopf és Arnold 
Zweig hasonló anyagával bővült. Ilyen módon a levéltár a 20. 
századi német irodalom központi levéltárává vált, míg a 
18—19. század anyagával kapcsolatos feladatokat a weimari 
Goethe és Schiller-levéltár látja el. Az NDK irodalmi levéltár-
ügyének érdekes sajátossága a bőséges könyvanyag, amely 
szintén az írói hagytékokból kerül a levéltárba és a kézira-
tokhoz hasonlóan dolgozzák fel. A levéltár hatásköre kiterjed a 
nem állami intézmények levéltárainak irodalmi anyagára is. 
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Szándékosan kerítünk sort utolsónak V. Windisch Éva 
korreferátumára a magyar irodalmi levéltár problémáról. Az 
előadóval együtt sajnálattal állapíthatjuk meg, hogy hazánkban 
tulajdonképpen nem létezik olyan gyűjtemény, amely a szó 
szoros értelmében irodalmi levéltárnak minősíthető. A levéltár 
funkcióját három nagy intézmény, az Országos Széchényi 
Könyvtár és a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
kézirattára, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeum tölti be, de más 
intézmények is foglalkozhatnak és foglalkoznak irodalmi levél-
tári anyagok gyűjtésével. Sőt! A Petőfi Irodalmi Múzeum 
kivételével valamennyi más intézmény kéziratgyűjtésére az 
jellemző, hogy az irodalom a gyűjtés szempontjainak egyike 
csupán, s az anyag feldolgozása az OSzK-ban (és részben 
másutt is) könyvtári, nem pedig levéltári módszerek alapján 
történik. A különböző kézirattárak között nincs szakosítás — 
legfeljebb annyiban, hogy valamennyi kézirat az Országos 
Levéltár „fennhatósága" alá tartozik. 

Az előadó — érthetően - nem merült bele hazai irodalmi 
levéltárügyünk régi, megoldatlan, nemegyszer fejlődést gátló 
kérdéseinek elemzésébe a nemzetközi konferencián, „házon 
belül" azonban megtesszük helyette. Az említett levéltári 
törvény — a Szovjetunióban is érvényes hasonló törvény, az 
irodalmi levéltár azonban egységes külön intézmény! — nem 
lenne akadálya irodalmi levéltáraink eredményesebb munká-
jának, ha nem lenne kötelező a levéltári nomenklatúrák betar-
tása, ami írókról, alkotókról lévén szó egyszerűen lehetetlen, 
mint ahogy összeegyeztethetetlen a levéltári és a kézirattári 
rendszer is. 

Más országokkal ellentétben - mint arról néhány beszámo-
ló estében képet kaptunk - nálunk ,gazda" hiányában előfor-
dulhat, hogy értékes irodalmi levéltári anyagok magánszemé-
lyek kezébe kerülhetnek, hogy az írói hagyatékok köztulajdon-
ba vétele helyett üzleti vállalkozásra kerül sor, hogy mindennek 
és egyéb okok következtében mindmáig hozzáférhetetlen pél-
dául a Móricz-hagyaték, és sorolhatnánk a problémákat tovább. 
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A minden baráti ország irodalmi levéltáránál fiatalabb buda-
pesti Petőfi Irodalmi Múzeum helyzete híven tükrözi a kezdeti 
nehézségeket, amelynek egyik jellemző „eredménye", hogy az 
1973. évi moszkvai nemzetközi levéltáros konferencia irodalmi 
levéltárosi szekciójában hazánkat egyetlen levéltáros sem kép-
viselte, és igen távol vagyunk attól, hogy irodalmi levéltá-
rosaink akár országos áttekintéssel rendelkezzenek az egyes 
gyűjtemények kompetenciájukba tartozó anyagáról, a hozzá-
férhetőségről nem is beszélve. 

Miközben a turócszentmártoni konferencia rendezői és 
külföldi előadói már az irodalmi levéltárak továbbfejleszté-
sének, szakmai tökéletesítésének, tudományos használhatósá-
gának igen fontos elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglal-
koznak, nálunk a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és 
Irodalomtudományi Osztályának és a Kulturális Minisztérium 
Könyvtárügyi Osztályának Könyvtörténeti és Bibliográfiai 
Munkabizottsága - tanácsadó, nem végrehajtó testületként! — 
csupán napjainkban foglalkozhat az alapkérdések megoldására 
tett javaslatok kidolgozásával és továbbításával. Elsősorban a 
kéziratok országos nyilvántartásának megszervezése a közgyűj-
teményi hungarica-dokumentumok bibliográfiai regisztrálá-
sának keretterve formájában. Az irodalmi levéltár problemati-
kája pedig mindennek bizony elég csekély része, s tulajdon-
képpen az a javaslat is alig megvalósítható, hogy az OSzK 
kézirattára kapjon megbízást a kéziratok országos nyilvántar-
tására, mivel a tár jelenlegi személyi állománya a „napi" 
feladatokkal is alig tud megbirkózni. 

Szomszédaink irodalmi levéltárügyének fejlődése dicséretes 
tempóban folyik tovább. A mártó ni konferencia természetesen 
katalizátorszerepet játszott ezen a téren, ami pontosan érzékel-
hető az azóta napvilágot látott publikációkból. Ugy hisszük, 
nem érdektelen, ha befejezésül megemlítünk néhány címet a 
Matica slovenská gondozásában megjelenő Irodalmi Múzeumi 
Folyóirat 9. számából (1975): Kovacka, Milos: Az irodalmi-
bibliográfiai tájékoztatás alapjának létrehozása; Michal EliáS: A 
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Matica slovenská Irodalmi Levéltárának építése és további 
munkájának problémái; Juraj Chovan: A Matica slovenská 
Irodalmi Múzeuma stb. Néhány vitafelszólalás témája: A törté-
nelmi könyvtárak mint irodalmi emlékek és védelmük; Az 
irodalmi emlékek védelme és felhasználása stb. A kiadvá-
nyokból megtudjuk, milyen irodalmi múzeumok működnek 
Szlovákiában, úgy is mint más múzeumok önálló irodalmi 
osztályai (Eperjes, a besztercebányai irodalmi-zenei múzeum, 
Alsósztregova, Késmárk, Alsókubin, Liptószentmiklós, Kor-
pona, Modor, Zayugróc, Vágújhely, Szentgyörgy, Pozsony, 
Nyitra), hogy 20 emlékház, 16 emlékszoba fogadja az érdeklő-
dőket. 

A turócszentmártoni irodalmi levéltáros konferencia min-
denki számára hasznos volt. Kár, hogy az előadások és a 
korreferátumok anyaga 300 példányban, a szlovák irodalmi 
levéltárügy színvonalához képest túlzottan is szerény formában 
jelent meg. A résztvevők határozatot fogadtak el, amelynek 
egyik pontja szerint helyeslik, hogy a Levéltárak Nemzetközi 
Szövetsége mellett alakuljon szakbizottság az irodalmi és 
művészeti levéltárak munkájának irányítására. Bízunk benne, 
hogy a következő nemzetközi találkozón a magyar irodalmi 
levéltárügy megnyugtató fejlődéséről is elhangozhatnak majd 
gazdag eredményekről számot adó beszámolók. 
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