
„A reformkor és a szabadságharc irodalma" 

A Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítása 

Az elmúlt év őszén rendezte meg a Petőfi Irodalmi Múzeum „A reformkor és a szabad
ságharc irodalma" címmel az intézmény első állandó kiállítását. Hét nagy teremben több ezer 
dokumentumot, tárgyat és emléket állítottak ki, szokatlanul nagy arányú gyűjtő- és feldolgozó
munka eredményeképp. A több éves erőfeszítés azonban nemcsak a kiállítási anyag mennyi
ségén látszik meg, hanem — ami fontosabb — a szemléletén, a válogatás egészéből tükröződő 
korszerű világnézeten is. 

Mindenekelőtt arra világít rá a dokumentumok sokasága, hogy ami a Habsburg-ház 
ellen késztette a magyarság javarészét, az nem pusztán szabadságküzdelem volt, hanem a 
tarsaaalmi megújulásért vívott harc. A Habsburgok Magyarországon a feudalizmus legmere-
vebb konzerválói voltak, elvakult hirdetői a társadalmi rend mozdíthatatlanságának. Nem 
osztrák és magyar állt itt szemben, hanem egy abszolutista, a haladást fanatikusan ellenző, 
szűk kormányzó réteg és a polgárosodott kortársi Európához mindjobban felnőni akaró széles 
társadalmi mozgalom; a nemzeti keretek közt szociális konfliktusok feszültek, a nemzeti 
csupán megjelenési formája volt az életet, a társadalmat korszerűsíteni, polgárosítani kívánó 
törekvéseknek. 

így a kiállítás elsőnek kamatoztatja mindazt az ismeretanyagot, amelyet a legújabb 
kutatások az utópista szocialista tanítások meglepő hazai elterjedéséről feltártak. Itt van az a 
„Klio" nevű történelmi zsebkönyv, amelyben már 1830-ban a szocializmus perspektívájáról 
lehetett olvasni Magyarországon; itt vannak a saint-simonistákról szóló korabeli szenvedélyes 
hazai újságcikkek, s itt látható annak a kommunista Cabet-nak arcképe és ,,lkáriá"-ja is, 
akiről épp tavaly olvashattuk, milyen nagy hatást gyakorolt Petőfi forradalmi fejlődésére. 
S egymás mellé sorakoznak a kor rongyosra olvasott európai „útikönyvei": a Franciaország
ban, Angliában, német földön megforduló és a demokratikus eszméket hazaplántálni kívánó 
Irinyi József, Szemere Bertalan, Bölöni Farkas Sándor és mások sokszínű művei. 

Ennek a kornak nemzeti jellegét épp európaisága, internacionalizmusa, a „világszabad
ság" eszméjéhez vezető szellemi kapunyitása adta meg; nem a soviniszta, más népektől 
elkülönülő pöffeszkedés, hanem az, hogy tanulni akart és tanulni tudott a többi nemzettől. 
Hogy nem ámította magát, hogy túl tudott lépni illúzión, hogy az önismeret fényeivel tuda
tosította mindazt, amiben a „csúnyácska haza" évszázadokkal elmaradt. 

A kiállítás Széchenyi és Kossuth, Vörösmarty és Petőfi köré felrajzolja ihletőiket és 
tanítómestereiket: a falon ott függ a francia forradalom Párizsának kinagyított fotója, a 
Chatelet és az Hotel de Ville, amelyek históriáikkal annyiszor megdobogtatták Petőfi és a 
márciusi ifjúság szívét. S itt vannak Herder, Montesquieu, Voltaire, Kant és Bentham portréi, 
akik a felvilágosodás,~-a fejlődés és a szabadelvűség elveit hintették el a magyarság legjobbjai 
közt, itt van Delacroix híres romantikus festménye, „A szabadság vezeti a népet" egész falat 
betöltő másolata. (S csak sajnálni lehet, hogy nincs kép az orosz dekabristákról, a kivégzett 
Besztuzsevről, Rilejevröl, Pesztyelről, hiszen a reformkor kezdetének újságjai tele vannak a 
cárizmus ellen küzdő orosz forradalmárok megmozdulásairól szóló hírekkel.) 

S a sok ezernyi kiállítási tárgynak már azért sincs „múzeumi", avittas, archivális jellege, 
mert a kor tükrözésébe bekapcsoltak a legújabb művészet eredményeit, bátran éltek a modern 
lehetőségekkel. Szász Enare hatalmas és megkapó falat tervezett „A nép nevében"-hez, Perez 
János merész fémdomborítással jelenítette meg a „Szózat"-ot, Artner Cttó ugyancsak fém
lemezek útján reprodukálta 48 légkörét; Hincz Gyula a „Csongor és Tündé"-t illusztrálta, 
Komor Béla a „Zrínyi második éneké"-t, s ilt látható Szőnyi István rajza is.a „Toldi" farkas
kalandjához. Mint ahogy nem a régiséget, hanem a tovább élő és éltető szellemi kincset tükrözi 
Illyés Gyula „Petőfi"-jének kiállított kézirata is: olcsó makulatúrapapíron a ceruzával írott 
remek. 

A kiállítás elindulás egy új irányba, jóllehet a bemutatott anyag a nézőtéren azt is eszünk
be juttatja, hogy ezek még csak az első határozott lépések. Méltánytalanul feledkez
nek meg például a kor világnézeti öntudatosodásában nagy szerepet játszó 
centralistákról: kár, hogy a kitűnő Szalay László, Trefort Ágoston, Lukács Móric bemutatása 
ezúttal is elmaradt, folyóirataik, a Themis, a Budapesti Szemle, a kiállításról most is fájóan 
hiányoznak. Szalay arcképe még csak ott árválkodik, de a Deák Ferencé mellé került, akinek 
világfelfogásától egy fényév választotta el. S hasonlóképp pórul jártak a kor polgárias szem
léletű kritikusai, Toldy Ferenc, még inkább Henszlmann Imre, akinek nevét Európa művészet
történészei mindenütt számon tartják (1849 után negyedszázadig Párizs és London akadémiáin 
működött), csak hazájában ismerik alig a nevét. A kiállítás egészének fentebb dicsért inter
nacionalista szellemét „üti", hogy Erdélyi Jánosnak csak népiességéről szólnak, de az azt 
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tudatosító, forradalmi Ifjú Németországgal való kapcsolatáról nem, és hogy Kölcsey népies 
törekvéseit csikóbőrös kulaccsal és mázas tányérral próbálják illusztrálni. (Kölcseyét, akitől 
az ilyesmi végképp távol állott, akit az 1816 —1817-es évek jobbágy ínsége, éhen felfordult 
szegényparasztok tömege döbbentett rá arra, amit „A szatmári adózó nép állapotáról" és 
„A sorsvonás tárgyában" feltárt.) Az ilyen mozzanatok, vagy az, hogy Victor Hugo, Lamen-
nais, Mickiewicz és Hegel képmásai hiányoznak, kirínak a kiállítás újszerű tónusából. 

Ezek a hiányosságok viszont könnyen korrigáihatók, s szükség is lesz a pótlásra, mert 
a tárlat évekre szól. S ezt az állandó kiállítást hamarosan követi az újabb, mely irodalmunknak 
1849 és 1905 közé eső szakaszát ismerteti majd meg — reméljük, hasonlóan magas színvonalon 
— a tanulni vágyó hazai közönséggel. 

Fenyő István 

Intézeti hírek 
(1967. július 1-október 31.) 

Hopp Lajos, Intézetünk munkatársa 1967. 
június 19-től július 3-ig Lengyelországban 
volt tanulmányúton. Varsói és gdanski 
könyv- és levéltárakban végzett kutatásokat 
„A lengyel irodalom interpretációja a magyar 
irodalomban a XVIII. század végén" című 
intézeti témájához. 

Bodnár György, Intézetünk munkatársa 
1967. május 11-től július 10-ig tanulmány
úton volt Angliában. Az I. világháború utáni 
angol kritikaelméletre vonatkozó kutatáso
kat folytatott a British Múzeum könyvtá
rában. 

Illés László, Intézetünk tudományos tit
kára 1967. július 10-től július 31-ig a Szov
jetunióban volt tanulmányúton. Moszkva és 
Leningrád könyvtáraiban a magyar emigrá
ciós irodalomra vonatkozó kutatásokat vég
zett. A Gorkij Intézet és Intézetünk együtt
működésének egyes kérdéseiről megbeszélé
seket folytatott / . G. Nyeupokojevával, R. M. 
Szamár innal, O. Jegorovval. 

* 
Jean Luc Moreau, az École des Langues 

Orientales magyar tanszékének professzora 
1967. augusztus 4-én látogatást tett Intéze
tünkben. 

A Magyar Történelmi Társulat alapításá
nak 100. évfordulója alkalmából rendezett 
tudományos ülésszak második napján, 1967. 
augusztus 24-én tartotta meg előadását 
Elekes Lajos „Történeti ismeret és szocialista 
tudat" címmel. A témához hozzászólt Sza
bolcsi Miklós, Intézetünk ügyv. igazgatója is. 

* 
Horst Frenz, a bloomingtoni Indiana 

University professzora 1967. augusztus 25-én 
előadást tartott intézetünkben, „Actual Prob
lems of Comparative Literature" címmel. 

A Nemzetközi Összehasonlító Irodalom
történeti Társaság (Association Internationale 
de Littérature Comparée, AILC) 1967. 
augusztus 30-tól szeptember 5-ig Belgrád
ban tartotta meg V. kongresszusát. A kong
resszuson Intézetünket 14 tagú delegáció kép
viselte, név szerint: Ferenczi Lászó, Hankiss 
Elemér, Hopp Lajos, Horváth Károly, Illés 
László, Klaniczay Tibor, Lukácsy Sándor, 
Miklós Pál, Sőtér István, Szabolcsi Miklós, 
Sziklay László, Vajda György Mihály, Varjas 
Béla, Vujicsics D. Sztoján. (E számunk Kró
nika-rovatában részletes ismertetést köz
lünk a belgrádi kongresszusról.) 

* 
Az SzTA Gorkij Világirodalmi Intézete, az 

Akadémia Irodalmi és Nyelvi Osztálya, vala
mint az Akadémián működő „A jelenkori 
világirodalom fejlődésének törvényszerű
ségeiével foglalkozó tudományos tanács 
1967. szeptember 4-től 7-ig ülésszakot rende
zett Moszkvában, a Gorkij Intézetben „A 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a 
világirodalom" címmel. Az ülésszakon Inté
zetünket Illés László és B. Szabó István mun
katársak képviselték. Illés László „A Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom hatása a 
szocialista magyar irodalom fejlődésére" 
címmel előadást tartott a konferencián. Meg
beszéléseket folytatott B. Szucskovval, a 
Gorkij Intézet igazgatójával intézeteink 
együttműködéséről, részt vett és felszólalt a 
Voproszi Lityeraturi szerkesztősége által 
rendezett munkaértekezleten. 

• A Nemzetközi Összehasonlító Irodalom
történeti Társaság (Association Internationale 
de Littérature Comparée, AILC) belgrádi 
kongresszusának az európai irodalomtörté
netről hozott határozata értelmében 1967. 
szeptember 7-én megbeszélést tartott Inté
zetünkben Jacques Voisine, Saburo Ota, 
Henry H. H. Remak, Sőtér István és Vajda 
György Mihály. Megállapodtak abban, hogy a 
vállalkozás megkezdéseként próbaköteteket 
indítanak, amelyek konkrét irodalmi anyagon 
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