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szerek finomításán és a megfelelő eljárási együttesek - újabb tesztek, 
pontosított inteijú-technika - kifejlesztésén.) 

Gondos Ernő kevesebbet ért el, mint kitűzött célja volt. Az Olvasói 
ízléstípusok mint kiadvány nem könnyíti meg a vizsgálati logika és az 
eredmények megértését. Ez talán kudarc. De annak termékeny. Több 
okból is. Először - így is bebizonyította, hogy érdemes új módszereket 
bevezetni az olvasáskutatásba. Gyakorlati eredményeket kaptunk, ame-
lyek túlnőnek az empirikus közhelyeken és a különféle előjelű tudomá-
nyos előítéleteken. 

Másodszor - felhívta a figyelmet egy sor kutatásmetodikai igazság 
változatlan időszerűségére. Ilyenekre: az elméletképzésnek meg kell 
előznie a módszertant; a komplexitásnak előfeltétele a korábbiaknál is 
szigorúbb mértékű szaktudományosság. 

Egységesebb könyv született volna tehát, ha Gondos Ernő kevésbé 
, j ó " irodalmár és közművelő, de „jobb" matematikus, pszichológus és 
szociológus. Persze bírálni könnyű. Hol vannak az új, fejlettebb mód-
szerekkel, magasabb szintű eredményeket elérő művek? - vetődik föl a 
kérdés. Gondos Ernő vizígálata még ma is a legérvényesebb szó, amit az 
olvasáskutatásban hazánkban kimondták. (Gondolat, 1975.) 

KRONSTEIN GÁBOR 

IRODALOM ÉS MÚZEUM 

TANULMÁNYOK AZ IRODALMI MUZEOLÓGIÁRÓL 

Itt is megismétlem: ellensége vagyok az évkönyvnek mint kiadvány-
típusnak. Először is lassú: gőzmozdony az űrhajók korában. Másodszor: 
vegyesföl vágott; árukapcsolással terheli az olvasót, aki kénytelen a pol-
cán helyet adni egy vastag kötetnek, noha esetleg csak néhány lapnyi 
közleményre van belőle szüksége. Végül, ugyanez okból: az írások 
temetője. Újabban ugyan a múzeumi évkönyvek repertóriuma megkísérli 
ellensúlyozni a gyűjteményes művekkel járó zűrzavart, de az önálló 
kiadványokkal egyenlő értékűvé ez sem teheti a sokféle írás közt 
meghúzódó egyetlent, amelyre a kutatónak éppen szüksége van. Még jó, 
ha különnyomat készül az évkönyvek írásaiból; ez legalább elvben eljut 
egy-egy szakemberhez, de a könyvtárak nem dolgozzák föl őket egyen-
ként, így a katalógusokba sem kerül. 

íme: a példa. A Petőfi Irodalmi Múzeum 1973. október 25-én és 
26-án tanácskozást rendezett az irodalmi muzeológia kérdéseiről. Az 
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előadások, hozzászólások anyagát, néhány hasonló tárgyú más írással 
megbővítve az ismertetett kötetben adták ki. Névlegesen ez a múzeum 
1974. évi évkönyve, amely '.lárom évi késéssel, 1977 végén jelent meg. 
Utoléri-e valaha az évkönyv önmagát? Az utóbbi két évkönyv már 
szakított a vegyességgel, a kolligátumjelleggel: a 9. kötet Illyés Gyula 
(1972), a 10. kötet Petőfi életművét (1973) boncolgató tanulmányok 
viszonylag egynemű gyűjteménye, a mostani pedig - a kötetet szerkesz-
tő Illés László bevezetőjével egyetértek - „némiképpen a szakma kézi-
könyve szerepét is betöltheti". (Ezt elősegítette volna egy sokoldalú 
név- és tárgymutató.) Minek tehát az „évkönyv" fikcióját fönntartani? 
Nem volna-e helyes végre levonni a tényekből következő tanulságot: 
évkönyv helyett - élve a számozott sorozatból fakadó előnyökkel -
alkalmanként kiadott, önálló című tanulmánygyűjteményekkel adjon 
számot a Petőfi Irodalmi Múzeum dolgozóinak tudományos munkás-
ságáról, természetesen a többi kiadványfajták (füzetsorozatok, bibliog-
ráfiák, repertóriumok stb.) mellett. 

A hazai irodalmi muzeológia szinte elméleti megggondolások nélkül, 
hályogkovács módjára látott föladatának. Baróti Dezsőé az érdem, hogy 
már első évkönyvükben (1959), kötetnyitó írásként az elvi kérdések 
tisztázását tűzte ki célul. A mostani kötet pedig immár az eddigi 
tapasztalatok sok nézőpontú összefoglalása, általánosítása. Értékes és 
gazdag mű, amelyben az ismétlések, átfödések sem fölöslegesek, mert 
árnyalatnyi eltérések, sőt termékenyítő ellentmondások is rejlenek 
bennük. 

Az első rész a múzeum gyűjteményeit ismerteti. Először a könyvtár, 
a dokumentáció, a bibliográfia és a kéziratrestaurálás tárgyköreit tár-
gyalják. Botka Ferenc a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a magyar iro-
dalomtörténetírás számára is hézagpótló kiadványsorozataival kapcsola-
tos elképzeléseket és terveket vázolja föl; Kozocsa Sándor a múzeumi 
könyvtár gyűjtőköreinek tágítására, a világirodalmi alkotások magyar 
fordításainak gyűjtésére és a világirodalom magyar bibliográfiájának 
elkezdésére tesz javaslatot. Vargha Kálmán az irodalmi bibliográfiák 
készítésében szükséges tervszerű együttműködést, munkamegosztást vá-
zolja föl az MTA Irodalomtudományi Intézete és a Petőfi Irodalmi 
Múzeum műhelyei között. A könyv- és kéziratrestaurálás gondjait, új 
módszereit B. Kozocsa Ildikó ismerteti. 

A kéziratokkal kapcsolatos elvi és módszertani kérdéseket terjedel-
mes és szakszerűen fölépített, valóban kézikönyvbe illő fejezetként 
kiérlelt tanulmányban Taxner Ernő tárgyalja. Történeti vázlatot is nyújt 
a múzeum gyűjteményeinek kialakulásáról. Az 1876-ban alakult Petőfi 
Társaság alkalomszerűen kezdte a Petőfi-kéziratok, -kiadások, -relikviák 
gyűjtését, s ez Kéry Gyula megbízásával 1899-ben vált a Társaság 
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kitűzött céljává; majd az így fölhalmozódott anyag 1907-ben lelt ott-
hont Feszty Árpád Bajza utcai házában. A fölszabadulás után a Buda-
pesti Történeti Múzeum része lett; ebből vált ki 1954-ben, majd a rövid 
József nádor téri tartózkodás után 1957-ben kapta meg mai, végleges 
helyét a Károlyi-palotában. Itt bontakozott ki sokirányú tevékenysége. 
Petőfin és Jókain kívül már korábban is megkezdte a többi magyar író 
- elsősorban József Attila - hagyatékának megmentését, majd egyre 
tágabbra terjesztette ki gyűjtőkörét, megteremtette az országos emlék-
helyhálózatot, kialakította a könyvtár, a kézirattár, a művészeti tár, 
majd a relikviatár és a hangtár alapjait, megindította kiadványait, és 
számos központi meg vándorkiállítással, újabban más irodalmi rendezvé-
nyekkel, sőt tudományos ülésszakokkal is fordult mind a szakma műve-
lőihez, mind a szélesebb irodalomkedvelő közönséghez. Ahogy Taxner 
írja: „a múzeum lassan egyes írók múzeuma helyett a magyar irodalom 
országos múzeuma lett". 

Már ő is céloz arra, hogy a múzeum dolgozóinak, elsősorban a 
kéziratok gazdáinak, jó lenne a hazai textológiai munkával szorosabb 
kapcsolatot teremteniük, Kiss József pedig Textológia és kézirattár 
című alaposan átgondolt elmefuttatásában azt vizsgálja, hogyan dolgoz-
hat össze gyümölcsözőn a kézirattáros és a textológus. Magam azt 
tartom, hogy az eszményi e két szerepkörnek egy emberben való 
egyesülése; s erre van is példa, éppen a Petőfi Múzeumban. Mi sem 
természetesebb, mint hogy egy közgyűjtemény tudományos dolgozója 
éppen a rábízott anyag közkinccsé tételével járuljon hozzá az irodalom-
tudomány szolgálatához; hiszen ő ismeri legjobban anyagát, miért ne 
kamatoztathatná közvetlenül ezt a kívülállónak csak újabb fáradsággal 
elsajátítható ismeretét? Ugyanakkor a textológiai munkának nálunk 
nincs szervezeti központja. Ésszerűnek látszik, hogy erre a szerepre 
elsősorban a Petőfi Múzeum hivatott. 

Tóth András a gyűjtőköri kérdések közül a levéltárakban őrzött 
irodalomtörténeti anyagok lehetséges lelőhelyeit veszi számba, s gyakor-
lati javaslatokat tesz az ilyen anyagok rendszeres föltárására, a levéltá-
rak és az irodalomtörténeti „forrásőrző intézmények" — azaz múzeumi 
és könyvtári kézirattárak - együttműködésére. Martinkó András a 
textológia egyik elméleti kérdését boncolgatja: milyen fölvilágosítást -
műszóval: információt - ad a tudományos kutatás számára a kézirat 
puszta anyagával, írásképével, a változtatások tükrözésével; mindezek-
kel hogyan járul hozzá az alkotáslélektan általános és egyedi törvény-
szerűségeinek beható ismeretéhez. Martinkó másik írása, amely hozzá-
szólásként hangzott el, sokkal „földhöz ragadtabb": az irodalmi kiállí-
tások kapcsán ugyan, de általánosabb érvénnyel nagyon józanul arra 
figyelmeztet, hogy az irodalmi szövegek elemzésében a tárgyi világra 
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vonatkozó szavak, kifejezések magyarázatából kell kiindulni, mert álta-
lános tapasztalat, hogy hovatovább a mai fölnó'ttek sem értik - nem-
hogy a régi irodalom, de - korunk alkotásainak számos szavát. Meg-
szívlelendó'nek tartom javaslatát, hogy minden fél évszázadnál régibb 
művet tárgyi magyarázatokkal adjunk ki, „mivel - úgymond jogos 
gunyorossággal - egyetlen irodalmi műnek sem árt, ha legalább nyelvi-
leg értjük". 

Bánszkyné Kiss Éva a művészeti tár gyűjteményeit ismerteti a Tax-
neréhoz hasonló, kézikönyvszerű alapossággal. W. Somogyi Ágnes külön 
részletesen tárgyalja a múzeum ikonográfiái gyűjteményének gyarapításá-
ban elért eredményeket. A múzeum legfiatalabb gyűjteményének, a hang-
tárnak keletkezését, mai állapotát és terveit Kabdebó Lóránt írja meg. 
Ehhez kapcsolódik Szép Zoltánnak a Magyar Nemzeti Hangtár létesítésé-
re irányuló kezdeményezéseiről való beszámolója, Pethes Ivánnak és Ök-
rös Lászlónénak hozzászólása. Az előbbi az Országos Széchényi Könyv-
tár, az utóbbi a Magyar Rádió együttműködési készségét fejezte ki a 
Petőfi Múzeum hangmegörökítő munkájának fejlesztésében, az ilyen 
irányú erőfeszítések munkamegosztásában. Tverdota György a hang-
anyagok gépelésének gyakorlati tapasztalataiból szűrt le módszertani 
tanulságokat. 

A könyvek, kéziratok, képek, hangszalagok gyűjtésének fontosságát 
senki sem vonja kétségbe. Vannak azonban finnyás esztéták, irodalom-
történészek is, akik némileg lenézik az írói relikviák tisztelőit, gyűjtőit, 
őrzőit. A fetisizálás, a bálványimádás, a bigott ereklyekultusz valamiféle 
laicizált csökevényét látják benne; megmosolyogják - jobb esetben! -
azokat, akik meghatottan állnak egy szülőház, egy bölcső vagy -
legyünk modernek - egy öreg írógép előtt. Sára Péter az irodalmi 
relikviák jelentőségét méltatja tanulmányában. Nemcsak az irodalmi 
kiállítások nem nélkülözhetik a sok papír: könyv, kézirat, kép, fölirat 
között a háromdimenziós tárgyakat (Ady utazótáskáját, Móricz görbe-
botját, Jókai metszőollóját, József Attila írógépét stb.), hanem az 
irodalom érzelmi hatását fokozó egyéb műfaj (film, tévé stb.) sem. 
„Nemcsak a tájak, a házak — céloz Sára Hatvany Lajos két szép 
képeskönyvének címére — tudnak beszélni, hanem a tárgyak is, csak 
érteni kell a nyelvüket." A kötetben közölt néhány kép ízelítőt ad 
ezekből a tárgyakból. 

A könyv második része a múzeum közművelődési munkájáról szól. 
Rigó László (Az irodalmi múzeum közművelődési hivatásáról) és Miklós 
Pál (Irodalom és vizuális kultúra) általános kérdésekről szól, Baróti 
Dezső terjedelmes tanulmánya (Irodalom a tér dimenzióiban) az úttörő 
1959-i írásának továbbfejlesztéseként ismét nagy elméleti igénnyel, 
nemzetközi kitekintéssel latolgatja az irodalmi kiállítások elvi és mód-
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szertani kérdéseit. Érdekes például, hogy az írói emlékhelyek iránti 
érdeklődés kezdeteit a 18. századig vezeti vissza: még élt Rousseau, 
amikor rajongó olvasói megrendülten zarándokoltak el azokhoz a he-
lyekhez, ahol kedves írójuk valaha is megfordult. Köztük a magyar 
Teleki József is, 1761-ben! 1937-ben meg Radnóti Miklós járt Csokonai 
verssorait idézgetve az ermenonville-i nyárfák alatt. 

A belsőépítész, a Munkácsy-díjas Fekete György is kifejtette a maga 
különleges nézőpontú elgondolásait az irodalmi kiállításokról, de ehhez 
szólt hozzá még Pogány Gábor, Illés Ilona, Parancs János és Czére Béla 
is. Múzeumpedagógia főcímmel a múzeumnak az iskolákkal, művelődési 
házakkal, klubokkal való kapcsolatáról, közművelődési tevékenységéről 
számolt be Tarpataki Zsuzsanna. 

Irodalmi muzeológia az országban — ez az összefoglaló címe három 
tanulmánynak. Tüskés Tibor főként pécsi tapasztalatai alapján az iro-
dalmi emlékek vidéki sorsáról, védelmüknek, gondozásuknak még 
megoldatlan kérdéseiről; Miklós Róbert a Petőfi Múzeum szakfölügyele-
ti rendszerébe kapcsolt vidéki irodalmi emlékházakról, Kovács József 
László pedig irodalmunk helyi hagyományainak tervszerű nyilvántartá-
sáról, az ún. irodalmi topográfia elkészítésének sürgető szükségéről 
szólt. 

A könyv harmadik részében Csaplár Ferenc a Petőfi Múzeum tudo-
mányos kutatómunkájának fejlődését és eredményeit elemezte, Taxner 
Ernő pedig nemzetközi kapcsolataikról adott számot. Csaplár helyesen 
mutatott rá a folyamatra, ahogyan a gyakorlati munkából kinőtt az 
elméleti igény, amelynek hiánya az idők során már gátja kezdett lenni a 
színvonalas kiállító tevékenységnek is, de azt hiszem, túlzásba vitte az 
önbírálatot, amikor az 1959-ben megindult irodalomtörténeti kutató-
munkát a vegyesség, az ötletszerűség, a véletlenszerűség hibájában ma-
rasztalta el. Kétségtelen, hogy egy közintézménynek kellenek közös 
célok; de a tudományos kutatás bonyolult, érzékeny valami, s nagyon 
nehéz - még nagyobb kérdés: érdemes-e, gazdaságos-e? — egy-egy 
kutatóra hajlama ellenére ráerőltetni a kutatandó tárgyat. Ezért hát 
mindig is lesz olyasfajta „vegyesség", amely az egyéni érdeklődés, a 
korábbi ismeret, a különleges vonzalom eredménye. S bár igaz, hogy 
1970-től, amikor Illés László vette át a múzeum igazgatását, a szocialis-
ta irodalom és a Nyugat-mozgalom történetének föltárására kitűzött cél 
bizonyos fokig egységesítette a múzeum tudományos munkáját, de 
kérdés, Illés László távoztával nem bizonyul-e majd ez a tárgykör is 
személyhez kötöttnek, s ha néhányan (mint éppen Csaplár, továbbá 
Botka Ferenc stb.) folytatják is még e kutatást, a múzeum dolgozóinak 
többsége nem más célokat kívánna-e maga elé tűzni? A bölcs vezetés-
nek kell megtalálnia a szerencsés arányt a közös és az egyéni célok 
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között, lehetőleg ügy, hogy az egyéni törekvés párhuzamos legyen a 
közösségi érdekkel. Személyi változások e tekintetben is szükségképpen 
maguk után vonnak „pályamódosítást", de az is elképzelhető, hogy a 
múzeum tudományos terveihez keresi meg a megfelelő kutatókat. 

A kötetet több összeállítás gazdagítja. így a Petőfi Múzeum kiállítá-
sainak jegyzéke (1954-1974); a kiállítások látogatóinak statisztikája; a 
vidéki emlékházak ós emlékkiállítások 1974. évi állapotnak megfelelő 
kimutatása; végül Birck Edit összeállításában a múzeum kiadványainak 
bibliográfiája, amely - az 1974. évi névleges megjelenésnek derűsen 
ellentmondva - még az 1976-ban megjelent József Attila-levelezést is 
tartalmazza. Kár viszont, hogy az évkönyveket és az Irodalmi Múzeum 
című sorozat köteteinek gazdag belső tartalmát nem közli analitikusan, 
s nem ad legalább e kis bibliográfiához külön tárgy- és névmutatót. 
(A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve. 11. 1974. [1977.]) 

PÉTER LÁSZLÓ 

Ruffy Péter: 
BÜJDOSÓ NYELVEMLÉKEINK 

A TIHANYI ALAPÍTÓLEVÉLTŐL A BORI NOTESZIG 

Ruffy Péter személye, tevékenysége elsősorban a magyar publiciszti-
ka terén- ismert. Nevét azonban - hogy úgy mondjam - ,jegyzik" a 
társadalomtudományoknak s azokban talán legelsősorban a nyelvtudo-
mánynak a képviselői körében is. Köztudott, hogy régóta milyen őszin-
te érdeklődéssel fordul a magyar nyelvnek a problematikája, illetőleg a 
magyar nyelvtudománynak az eredményei felé, s azt sem kell bővebben 
bizonygatni, hogy e publicisztikai téren realizálódó buzgólkodás milyen 
hasznosnak bizonyult a nyelvünk és nyelvtudományunk dolgai iránti 
szélesebb körű figyelem felkeltése, ügyének népszerűsítése tekinte-
tében. 

Mindennek tudatában is bizonyos újdonságként hatott Bujdosó 
nyelvemlékeink című könyvecskéje, hiszen itt egy olyan műfajba vá-
gott, amely ugyan jellegében, céljában nem tér el gyökeresen eddigi 
közművelődési célú és hasznú tevékenységétől, mégis már erősebben 
érintkezik az egzaktabb szaktudomány tematikájával és feladataival. 
Amikor a munkát kézbe vettem, bevallom, még fellapozása, olvasása 
előtt kettős érzés kelt bennem: egyrészt az örömé, másrészt a szo-
rongásé. 


