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Irodalmi emlékhelyek határon innen és túl 
Két dokumentum, két felhívás köré lehet csoportosítani a magyar irodalmi 

muzeológiát. Szűk száz esztendő húzódik a kettő között. 1899-ben hirdette meg Jókai 
Mór, a Petőfi Társaság elnöke és Bartók Lajos, a Petőfi Társaság alelnöke felhívását a 
Petőli-ház létesítésére. Ebben arra kérik a nemzetet, hogy itt Budapesten hozzanak 
létre egy olyan épületet, amelyben méltó körülmények között őrzik a költő utókor 
számára megtartani méltó ereklyéit, munkáit, lehetőleg a többiek, más jeles remek-
írónk ereklyéivel együtt, mert ez minden magyarnak alapvető érdeke. „Minden magyar 
kegyelete önérzettel fog tekinteni irodalmunk e Panteonjára, az idegen pedig a magyar 
nép tiszteletével, látva, hogy mint a nyugat: kelet népe is megbecsüli irodalmát, mint a 
nemzeti élet fő tényezőjét." 

A második felhívás 1995-ben, bár nem Jókai írta alá, hanem a Petőfi Irodalmi Múze-
um valamennyi dolgozója - szintén a magyar nemzethez szól: „A kormány gazdasági 
megszorító intézkedései a Petőfi Irodalmi Múzeum számára súlyos következmények-
kel járnak. Intézményünk működőképességét illetően komoly aggodalommal tölt el 
bennünket a már eddig lezajlott létszámcsökkentés, és a még várható nagyobb gazda-
sági restrikció. Úgy gondoljuk, hogy a fenntartási és gyűjtemény-gyarapítási keretek és 
elegendő munkatársi létszám híján egyre kevésbé leszünk képesek a ránk bízott 
nemzeti értékeket a jövő generációi számára megőrizni, restaurálni és gyarapítani, az 
irodalomkutatás és irodalomoktatás, valamint a könyvkiadás, a sajtó, hazai és nemzet-
közi kiállítások rendelkezésére bocsátani..." Majd felsoroltunk egy megrázó és imponá-
ló sort kéziratos irodalmi hagyatékainkról. - Ady Endrével kezdődően és Szerb Antal-
lal, Tersánszkyval, Váci Mihállyal, Veres Péterrel bezárólag. 

Száz esztendő a két dokumentum között, száz esztendő megannyi változása az, ami 
bennünket most érdekel. Mára Magyarországon a múzeumi struktúrában az irodalmi 
muzeológia megtalálta a helyét, rendszere csaknem teljesen kialakult, nincs megye, 
ahol ne lenne jelentős irodalmi emlékhely vagy kiállítás, még ha a fenntartók különbö-
ző közegekből kerülnek is ki. A legtöbb megyében felkészült, és most már több éve a 
pályán lévő muzeológus dolgozik, akinek szakismerete és nemegyszer kihasznált 
ügyszeretete és ügybuzgalma garancia arra, hogy ez az irodalmi muzeológia az adott 
megyében élő tudományág lett a gyűjteményekkel együtt. 

A magyar irodalmi muzeológia alap intézménye és központja a Petőfi Irodalmi Mú-
zeum, amelynek története a múlt századra nyúlik vissza, a Petőfi Társaság 1876-os 
létrejöttéig. A Petőfi Társaságnak többek között az volt a célja, hogy szövetségbe tö-
mörítse a korszak fiatal íróit, a hivatalos irodalommal szembeforduló - mindig szembe-
forduló - fiatalokat, ugyanakkor a Petőfi-relikviák gyűjtésére is felszólított. Amit ők 
akkor gyűjteni kezdtek, az ma a múzeumi gyűjteményünk alapja, természetesen jelen-
tősen kiegészülve. Ugyanakkor ez a gyűjtőmunka felhívta a figyelmet a magyar iroda-
lom egyéb, veszélybe került értékeire is. Annakidején már Petőfi is lázasan és a rá 
jellemző felhevültséggel emelt szót Kazinczy omladozó háza miatt. Kölcsey házát is 
elpusztította az ártó kéz, és megannyi irodalmi emlék került végveszélybe. Ezeknek a 
megmentésére is jöttek létre az irodalmi társaságok, elsősorban vidéken, mert egy-egy 
vidéki közösség azonnal és gyorsabban tudott reagálni ilyen önként szerveződő fel-
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adatsorokra. Látványos jelei mutatkoztak az irodalmi értékőrzésnek és az irodalmi 
kultusznak. Felavatták az első köztéri irodalmi szobrokat, mint pl. Kisfaludy Sándorét 
Balatonfüreden, Dugonics Andrásét Szegeden. Az irodalmi örökség védése akkoriban 
úgy tűnik közüggyé válik, de azt is látnunk kell, hogy ugyanakkor irja le Arany János 
azt a számunkra híres és fontos mondatát, amely bennünket minősít száz esztendő óta, 
hogy „a nemzet cifra koldusa a múzeum". 

De kimondták az 1859-es nagy Kazinczy ünnepen azt is, hogy amely nemzet meg-
becsüli múltjának, történelmének, irodalmának nagy embereit - az maga is méltó a 
becsületre. 

1899-ben jutunk el oda, hogy az említett felhívás megjelenik a magyar sajtóban, s 
ahol - írja Jókai a rá jellemző pátossszal: „A kegyelet oltárán lobogni fog itt azon 
szellemi tevékenység éber lángja, melyből nemzeti irodalmunk annyi bajnoka adott 
életerőt századokon át a fennkölt hazafias érzületnek, nemzeti műveltségnek." Még 
szebb szavakkal nyitották meg 1909- november 7-én a Bajza utcában, Jókai házában a 
Petőfi-Jókai relikviák bemutatóhelyét, ahol Herczeg Ferenc mondta: „A mi szegény 
országunknak nincsenek hadseregei. Önfenntartásának egyedüli eszköze a nemzeti 
kultúra, nemzeti létünk alapja, ez köt össze bennünket, ez ad jogot a léthez. A szépiro-
dalom más nemzeteknél hatalmasabb lehet, mint nálunk, de nem lehet boldogítóbb." 

A szép szavak, a lelkesedés szülte pátosz mögött látnunk kell, hogy a létrehozott 
Petőfi-Jókai Múzeum ettől kezdve a folyamatos vegetáció állapotában él, gondjai 
szaporodnak, működéséhez, a relikviák, dokumentumok megmentéséhez állami 
támogatást alig kap. Már 1938-ban azt írja a múzeumőr, hogy „télen pedig a fűtés és a 
világítás hiányában egyáltalán nem látogatható" a múzeum. 

A Petőfi-háznak elsősorban állandó kiállításai voltak és csak ideiglenes kiállításokra 
adott kölcsön anyagot a gyűjteményből, amelyeket elsősorban a Nemzeti Múzeumban 
szerveztek. 

1945 után a Petőfi Múzeum megmaradt, és kiegészült a József Attila- és Ady gyűjte-
ménnyel. Egy ideig Petőfi Sándor és József Attila Múzeumnak is nevezték. Ahhoz, 
hogy ma Magyarországon a legteljesebb és leggazdagabb József Attila és Ady-gyűjte-
mény ebben az intézményben van, hozzájárni ez az intézkedés, amely annak idején 
azonban politikai indíttatású is volt. Ebben az időszakban az épület gondját minél 
előbb meg kellett oldani - egyre rosszabb körülmények közé került a Bajza utcában -
raktárai megteltek, látogatottságát nem tudta megszervezni. Ugyanakkor egyre több 
kiváló szakember érkezett a múzeumba, olyan, akit száműztek a közéletből, a tudo-
mányból - gondoljunk csak Keresztúry Dezsőre vagy Baróti Dezsőre. 

Ebben az időszakban rendezték az irodalmi muzeológia első nagy kiállításait Balassi 
Bálintról, József Attiláról, Arany Jánosról legtöbbször még a Nemzeti Múzeum előcsar-
nokában, de már vidéken is megindult az első múzeumok szervezése, pl: Kápol-
násnyéken az állandó Vörösmarty kiállításé. 

1954-ben született meg a múzeumot hivatalosan létrehozó határozat amelynek 4. 
pontja így szól: a.) „Egységes szervezetbe foglalja a meglévő irodalmi múzeumokat, 
emlékmúzeumokat, emlékszobákat (budapesti Petőfi-József Attila Múzeum, kiskőrösi 
Petőfi-, sümegi Kisfaludy-, egri Gárdonyi Géza-, széphalmi Kazinczy-, balatonfüredi 
Jókai-, badacsonyi Irodalmi-, kápolnásnyéki Vörösmarty-emlékmúzeumokat, a 
tapolcai Batsányi, a horpácsi Mikszáth-emlékszobát stb.). Az e téren mutatkozó felada-
tokat tervszerű fejlesztés keretében összegezi, végrehajtásukról gondoskodik, b.) 
Gyűjti és megőrzi a magyar irodalom emlékeit, c.) Segítségükkel tudományosan rend-
szerezi, feldolgozza és szemléltető módon megismerteti a magyar irodalom hagyomá-
nyait. d.) Gondoskodik a jelenkori magyar irodalom muzeális-becsű anyagának össze-
gyűjtéséről. A dolgozók érdeklődését az irodalom felé irányítja, fejleszti irodalmi 
ízlésüket, ítéletüket, igényeiket, tudatosítja az irodalom társadalmi jelentőségét és 
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harcát a haladásért. A muzeális anyagokból könyvtárat, kézirat- és emléktárat, továbbá 
irodalomtörténeti és szakkönyvtárat tart fenn." 

Ekkor kezdte a múzeum máig tartó és remélhetően még újabb száz esztendeig tartó 
létét. 1957-ben költözött ebbe az épületbe, amely korábban a Fővárosi Képtárnak volt 
az otthona és amely a Károlyi-család adományaként került a magyar állam tulajdonába. 

A Petőfi Irodalmi Múzeum első időszakában fontos feladatokat oldott meg. Gyarapí-
totta a vidéki kiállítóhelyek számát, nagyon sok esetben a pusztulástól mentették meg 
ezeket az épületeket. Kialakult a belső tári munka szerkezete, a gyűjtés- feldolgozás 
módszere, amely mindmáig stabilnak bizonyult, és eljutott egészen odáig, hogy ma a 
kézirattár, a könyvtár, a relikviatár mellett kialakult a hangtár és videotár, a feldolgo-
zásba belépett a korszerű technika, a számítógép is. 

A Petőfi Irodalmi Múzeum ezekben az években a hazai irodalomtudományi kutatás 
egyik meghatározó intézménye lett, azzal a sajátossággal, hogy saját gyűjteménye van, 
amely a kutatómunka alapja. Alapvető a forráskutatásban végzett szerepünk, és meg-
határozó volt e téren együttműködésünk más intézményekkel: az Irodalomtudományi 
Intézettel, egyetemek irodalmi tanszékeivel, csoportjaival és egyéb irodalmi műhe-
lyekkel. 

Ugyanezektől az évektől kell számolni a kiadói tevékenységünk egyre markánsabbá 
válását. Az Irodalmi Múzeum sorozatban nagyon fontos visszaemlékezéseket adtunk 
közre. Kézirattár sorozatunkban a nálunk őrzött nemzeti értékű kéziratokból egyet-
egyet mutattunk be rendkívül szép formában és izgalmas megközelítésben. 

Sorra jelentek meg évkönyveink, az egyéni bibliográfiák között Németh Lászlóról, 
Krúdy Gyuláról, Radnóti Miklósról talál köteteket az olvasó, a Fototéka sorozatunkban 
József Attilát, Jókait, Adyt, Karinthyt bemutató könyveink, míg kézirat-katalógusaink 
sorában a József Attiláról, Madáchról, Babitsról szólók szolgálják az irodalomtudomá-
nyi kutatást. Képeskönyv-sorozatunk is egészen különleges volt és ma már antikvári-
umban sem található az Ady Endrét, Arany Jánost, József Attilát, Mikszáthot, Radnótit 
bemutató. De ugyanígy számtalan kiállításvezetőt, képeslapot, ismertetőt jelentettünk 
meg, amely között tudományos értékűek is voltak, pl. a Képes bevezető a magyar 
irodalom világába című sorozatunk, mely az itt rendezett nagyszabású kiállításoknak 
tudományos igényű és felhasználhatóságú háttéranyaga volt. 

Ugyancsak ekkor kezd kialakulni a múzeum közművelődési tevékenysége, amely-
nek legfontosabb látható jele a kiállítás. Az irodalmi kiállítás készítésének is meg kell 
tanulni a csínját-bínját. Ez a kiállítástípus különböző fejlődési fokozatokon ment ke-
resztül, és vált a muzeológiai szaktudományok egyik nagyon fontos ismeretágává. 
Sokszor és sok esetben rendeztünk konferenciát e módszertani kérdésekről. E korszak 
eredménye, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum része lett a nemzetközi múzeumi életnek, 
az ICOM-nak már évtizedek óta tagja, sőt résztvevője az Irodalmi Múzeumok Világszö-
vetségének, amely egy ízben itt a Petőfi Irodalmi Múzeumban ülésezett. 

Van egy nagyon erős vidéki magyar irodalmi muzeológiai hálózat. Ezt nem lehet 
eleget elmondani, látni kell, hogy a régészet, néprajz, művészettörténet mellé egy 
hasonlóan felkészült és komoly eredményeket felmutató irodalmi muzeológusi szak-
ember társaság is kialakult. 

Jelenleg több mint 60 irodalmi emlékhelyet ismerünk, ápolunk, gondozunk Magya-
rországon. Ezeknek a száma inkább szaporodik, mintsem csökken. Nagyon lontosnak 
tartom, hogy a vidéki irodalmi muzeológiai tevékenységben kialakultak a speciális 
szakfeladatok is, tehát a gyűjtésen és a feldolgozáson kívül, pl. emlékünnepségeket 
szerveznek. Legutóbb Batsányinak Tapolcán, a Madách-ünnepség Nógrádban másfél 
évtizedes múltú. Új kiállításokat rendeznek - mint Nyíregyházán az elmúlt évben 
Krúdy Gyulának vagy Szűcsiben Bajza Józsefről vagy Téten és Sümegen a Kisfalu-
dyakról - Károlyról és Sándorról. Irodalmi konferenciákat rendeznek pl. Sümegen 
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Darnay Kálmánról, Kisfaludyról, Siófokon Krúdyról. Ezekben a múzeumokban igen 
fontos kiadványok is fellelhetők, emlékfüzetek, ismertetők jelennek meg, igaz, mára 
egyre kevesebb számban, de megjelennek. A kollégák tanulmányokat írnak, részt 
vesznek környezetük irodalmi életében. Gyűjteménygyarapítás is folyik, noha erre jut 
a legkevesebb pénz. Talán ez a legnagyobb gond, hiszen a vidéken lévő irodalmi 
múzeumok, általában a megyei múzeumok is radikálisan csökkentik a nyitvatartási 
idejüket, a beszerzéseiket, a rendezvényekre fordítható összeget. Gyakorlatilag ők is 
ott tartanak, hogy az átmentést kell végezniük. 

A gyűjteménygyarapítás teljesen esetleges. Ez a legnagyobb veszély. Szemünk láttá-
ra tűnnek el értékek, kell lemondani kéziratokról: a Szerb Antal hagyatékának egy 
töredékét tudtuk megvenni, Illés Endre felbecsülhetetlen értékű könyvtárát nem 
tudtuk megszerezni. Az elmúlt évben József Attila Dunánál című versének kézirata egy 
svájci bank jóvoltából került hozzánk. 

Kiállításaink is hasonló módon készülnek. Irodalmi, zenei programjaink, irodalmi 
szalonunk, egyéb érdekes irodalmi, új műfajú programjaink is csak ilyen pénzből, 
ilyen lehetőségekkel jönnek létre. 

Kiállítóhelyeink közül Jókai Móré a Svábhegyen eléggé szerény körülmények között 
őrzi az egyébként legtárgygazdagabb író emlékét, de az Ady Múzeum és a Kassák 
Lajos Emlékmúzeum kiválóan működik. Főleg az utóbbi elsősorban alapítványi pénz-
ből tudja szervezni munkáját. 

A Petőfi Irodalmi Múzeum az irodalmi muzeológia országos szakfelügyeleti köz-
pontja is. Évente legalább kétszer elutazunk egy-egy megyébe Pestről és máshonnan 
is, beszélgetünk egymással gondjainkról és megnézzük az adott helyszínen, hogy mire 
jutottak. így voltunk 1994-ben Nyíregyházán, 1995-ben Egerben és 1996-ban Salgótar-
jánba megyünk. Rendezünk szakmai konferenciákat, dolgozunk az irodalmi topográfia 
létrejöttén. A rendszerváltás után a volt szocialista országokkal kialakított irodalmi 
muzeológiai kapcsolataink látványosan összeomlottak. Most próbáljuk újra felvenni a 
kapcsolatot, hiszen ezekben a múzeumokban - gondoljunk akár a bukaresti múzeum-
ra, a szófiaira vagy a prágaira - , nagyon fontos magyar vonatkozású irodalmi emléke-
ket is őriznek. Kiváló a kapcsolat a német nyelvterület irodalmi múzeumaival. 

Most érkezett el az ideje annak, hogy élő kapcsolatra lépjünk a Kárpát-medence 
magyar irodalmi emlékhelyeivel, azok munkatársaival. Hogy felmérjük, pontosan hol 
és mennyien vannak, milyen gondokkal küzdenek, milyen segítségre van szükségük. 
Jókai, Madách, Kosztolányi, Kölcsey, Petőfi, Mikes Kelemen emlékeinek megőrzése 
határokon átnyúló, közös szakmai feladat. 

Praznovszky Mihály 

Emléktáblák, emléknapok az Ipoly mentén 
„A közösség nemcsak kegyet gyakorol, ha valamelyik tehetsé-

ges fiát megbecsülésével megtiszteli, hanem önmagát is felma-
gasztalja és értékeli ezáltal." (Makovecz Imre) 

Minden, önmagára valamit is adó nemzet becsüli nagy fiait, ahogyan azok is büsz-
kén megvallják származásukat és eredetüket. Jeles szülötteit nyilvántartja a szűkebb 
szülőföld, az adott faluközösség; bölcsőhelyüket büszkén emlegetik azok, akik messzi-
re kerültek tőle, hírt szerezve neki s önmaguknak. 

Évszázadaink során az Ipoly mentéről is sokan eljutottak a parnasszusra, de még 
többen kerültek a második vonalba, ott is becsületesen helytállva, gyarapítva a kibo-
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