
E L V E K É S M Ű V E K 

GYÜJTEMÉNYEGYETEM 
ÉS TÖRTÉNELMI TÁRSULAT 

Gróf Klebelsberg Kunó mái-
elnöke volt a Magyar Történelmi 
Társulatnak, mikor a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium élére ke-
rült. Aki a magyar tudományos vi-
lág életébe az utóbbi években csak 
némikép is be volt avatva, annak 
eleve tisztában kellett lennie azzal, 
hogy ő a miniszteri székbe kész kon-
cepciókat visz, s hogy azt a szervező 
munkát, melyet mint egy nagy 
multú tudományos társulat elnöke 
az egyik irányban megindított, azt 
mint miniszter egy másik irányban 
is ki fogja kerekíteni. 

Két beszéde van előttünk, melyek 
nemrég jelentek meg nyomtatásban. 
Az egyiket a mult november 18-án 
tartotta az Országos Magyar Gyüj-
teményegyetem alakuló ülésén, a 
másikat mintegy két héttel utóbb a 
Magyar Történelmi Társulat köz-
gyűlésén. A két beszéd: egy-egy fele 
a nagyszabású tervezetnek, melyre 
céloztam. 

„Gyüjteményegyetem”. Új szó: 
új gondolat. Természetes, hogy meg-
vitatásra adott alkalmat. Jóhiszemű 
és elfogult bírálatokat egyaránt mó-
dunkban volt hallani felőle, csak azt 
nem magyarázták meg a bírálók, mi 
is hát voltaképen a Gyűjtemény-
egyetem. Most alkalmunk nyílik be-
pillantani megalkotója gondolatme-
netebe, s első helyen említett beszéde 
alapján legott megkíséreljük azt rö-
viden vázolni. 

„Az Orsz. Magyar Gyüjtemény-
esyetem Kiadványainak” 1. füzete-
ként jelent meg ez intézmény ala-
kuló ülésének ismertetése, s ennek 
Kereteben foglal helyet egyebek közt 
a miniszternek, ki ott elnökölt, szó-
szerint közzétett beszéde. 

A Gyüjteményegyetemben nagy 
Közgyüjteményeink (Országos levél-
tár, Nemzeti, Szépművészeti és 
Iparművészeti Múzeum), melyek ed-

megannyi izolált, egymástól 
különálló intézetként működtek, 

Napkelet. 

egy szerves egészbe, mintegy jogi 
személyiségbe foglaltatnak össze, 
olyanformán, mint pl. a tudomány-
egyetem felsőbb egységébe a külön-
böző fakultások („karok”). E nagy 
gyüjtemények összessége mint egysé-
ges önkormányzati test jut most 
nagyfontosságú hatáskörhöz. A „fel-
sőbb egység” mellett, melybe az ed-
dig különálló gyüjtemények most 
egybefoglaltatnak, az egész tervezet 
nyomatéka az „önkormányzat” jo-
gán nyugszik. E jog, mellyel a Gyüj-
teményegyetem felruháztatik, s 
mellyel a benne összefoglalt egyes 
közgyüjtemények ezelőtt nem ren-
delkeztek, van hivatva arra, hogy 
a szóbanforgó intézetek igazgatásá-
ban is biztosítsa a tudományos érde-
kek szabad érvényesülését, mi eddig 
a múzeumoknak, levél- és könyvtá-
raknak sokszor másjellegű igénybe-
vétele, vagy merőben bürokratikus 
igazgatása miatt jelentékeny akadá-
lyokba ütközött volt. 

Ez új, magasabb szervezet létesíté-
sének tehát az a végső célja, hogy a 
kötelékébe tartozó gyüjteményeket 
mennél tisztábban és szabadabban 
a tudományos érdekek szolgálatába 
állítsa. 

Levéltár, könyvtár és múzeum: a 
közgyüjtemények e három tipusa 
nem idegen egymástól, szerves egy-
ségbe foglalásuk nem járhat na-
gyobb nehézségekkel. Viszont mai 
súlyos anyagi helyzetünkben azért is 
ajánlatos együttműködésük, hogy- a 
párhuzamos gyüjtések fényűzését, 
ugyanazon anyagnak több gyűjte-
mény számára is megszerzését el-
kerülhessük. 

Nem is egybekapcsolásukban áll a 
szervezés nehézsége, hanem azon 
kérdés megoldásában, hogy „milyen 
elemekből kell a Gyüjteményegye-
tem autonómiáját gyakorolni hiva-
tott szervet összealkotni”. Mert míg 
egyetemen a tanárok, akadémiában 
a tudósok mint egyenlő tényezők ál-
lanak egymás mellett s így testtüle-
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tükből mintegy önként alakul ki az 
autonómia: a nagy közgyüjtemé-
nyek tisztviselői hierarchikus rang-
létrán, a föl- és alárendeltség viszo-
nyában oszlanak meg s közös testü-
letben való egyesítésük könnyen 
dezorganizációra vezethetne. A kér-
dés megoldása — az 1922. évi X I X . 
t.-c. szerint — ez lett: a Gyűjtemény-
egyetem Tanácsa (önkormányzati 
szerve) három elemet egyesít: a köz-
gyüjtemények főtisztviselőit, az il-
lető tudományszakokkal foglalkozó 
egyetemi tanárokat és műértő, füg-
getlen egyéneket. Az első csoportbe-
liek magukkal hozzák a gyüjtemény 
ismeretét és érdekeit; ők, s a má-
sodik kategóriabeliek a szigorú szak-
szerűséget; az utolsók műízlésüket 
és társadalmi függetlenségüket. 
Mind oly egyének, kiket részben hi-
vatásuk, részben hajlamuk és elő-
szeretetük fűz össze a múzeummal, 
könyv-, vagy levéltárral. 

De „lehet-e és hogyan összeegyez-
tetni a Gyüjteményegyetem önkor-
mányzatát az egyes intézetek tudo-
mányos és művészeti munkájának 
önállóságával? E kérdést a minisz-
ter akként oldotta meg, hogy a Ta-
nács egész hatáskörét a közoktatás-
ügyi minisztérium eddigi hatásköré-
ből hasította ki, az egyes gyüjtemé-
nyek vezetőinek hatáskörét pedig 
érintetlenül hagyta, sőt önállóságu-
kat bizonyos szabad rendelkezési jo-
gok megadásával lényegesen meg-
növelte. A Tanács előzetes utasítá-
sok adásával nem is avatkozhat bele 
az egyes intézetek tudományos és 
művészeti politikájába. Utólagos fe-
lelősségük természetesen megmarad. 

Közgyüjteményeink fölött eddig 
szinte korlátlan úr volt az érdekelt 
szakminiszter. Az ő felelősségére 
ment minden, a részletkérdések elin-
tézésének fősúlya pedig (ha a mi-
niszter valóban miniszter akart lenni 
s a nagy feladatokra korlátozta ma-
gát) a miniszteriális bürokráciára 
háramlott át, mely így fonák hely-
zetbe jutott, amikor a gyüjtemények 
vezetőinek javaslatait „érdemileg és 
szakszerűleg" felülbírálni kénysze-
rült. Ily képtelenségre vezetett a 
rendszer, mely mindent a minisz-
tériumokba köpontosítván, az ügyek 
oly tömegét zúdította oda, hogy azt 
egy embernek — a felelős miniszter-
nek — áttekintenie lehetetlenség. 
Ily körülmények között legfeljebb 
nyíltságával lephet meg egy minisz-

ter tollából az a kijelentés, hogy „a 
miniszteri felelősség túlfeszített 
elve. . . a modern alkotmányjognak 
egyik legnagyobb fikciója”. S ezen 
máskép, mint decentralizációval s 
bizonyos mérvű testületi autonó-
miákkal, segíteni aligha lehet. 

A Gyüjteményegyetem létesítésé-
ben az önkormányzat gondolatán kí-
vül s annak- kapcsán egy másik is ér-
vényesült: „a magyar tudományos 
tisztviselői kar megszervezése” az 
egységbe foglalt közgyüjtemények 
személyzetéből. Nemcsak kedvezőbb 
előmeneteli viszonyok, hanem az 
egyén képességeivel számotvető 
szakszerű vezetés és foglalkoztatás 
fogja e kart a bürokrácia általános 
sablonaitól megkülönböztetni. Érde-
kes adat, hogy a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia is kérte állandó al-
kalmazottainak ebbe a státusba való 
fölvételét, mi önállósága és függet-
lensége teljes megőrzése mellett már 
meg is történt. Nemcsak díszt jelent, 
hanem a költségvetési tárgyalások-
nál a közgyüjtemények érdekeit szol-
gáló rendelkezés az, amely szerint a 
Gyüjteményegyetem Tanácsa a fel-
sőházba (a készülő javaslat szerint) 
két tagot választ. 

Ha ekként tisztába jöttünk a szer-
vező koncepció egyik felével, mely, 
midőn a nagy közgyüjteményeket 
egy felsőbb, önkormányzati egy-
ségbe foglalja össze, főhivatásuknak 
— a tudományos kutatás anyaggal 
való ellátásának — akadálytalan tel-
jesítésére szabadítja fel őket: meg 
fogjuk érteni, mily bensőleg illesz-
kedik e gondolathoz az a munkaterv, 
melynek távlatait gr. Klebelsberg 
Kunó másik beszéde tárja fel előt-
tünk. 

E beszéd a Történelmi Társulat el-
nöki székéből hangzott el, méltó foly-
tatásaként az azelőttieknek. A Gyüj-
temény egyetemből ide átlépve, nem 
jutunk idegen területre; viszontlát-
juk itt a Gyüjteményegyetem egész 
t isztv ise lő i karát , m á s szaktársakkal 
egyetemben egy szabad tudós tár-
sasággá megszervezkedve. Amott, 
a Gyüjteményegyetemben: szerzik, 
nyilvántartják, gondozzák a százados, 
becses anyagot, a különféle törté-
ne lmi t u d o m á n y o k bő a n y a g t á r á t : 
— Concha Győző szép kifejezése 
szerint „a szellem látható fegy-
vereit” őrzik; emitt, a Társulatban: 
„a szellem láthatatlan fegyvereivel” 
fölszerelten a gyűjtemények anyag-
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kincsének tudós feldolgozói-ként ve-
rődnek táborba. Művelt magyar em-
bernek nyelvtudományunk mai, 
gyönyörű emelkedettsége mellett 
egyik legszebb büszkesége a hazai 
történettudomány erőteljes föllen-
dülése. Volt e Társulatban nagy élet-
erő mindenha; elsőrendű jeles tudó-
sok, idősebb s ifjabb tudós-nemzedé-
kek vállvetett munkája folyt ott 
azelőtt is. De köztudomású dolog, 
hogy az a páratlan lendület, mely 
az utóbbbi években a Társulat mű-
ködését jellemzi, egy céltudatos, 
apróra kidolgozott, testületi munka-
tervnek köszönhető, mely jelenlegi 
elnökétől származik. 

E munkatervet gr. Klebelsberg 
Kunónak a Társulat legutóbbi köz-
gyűlésén tartott, s most kiadott „El-
nöki Megnyitóbeszéd”-éből ismer-
hetjük meg. 

Bevezetőleg azon történelmietlen 
radikalizmusra mutat rá, mely az 
1918/19-iki forradalmi szellemet oly 
gyászos ellentétben állónak tünteti 
fel a 48/49-iki nemzeti forradalom-
mal. Ez a nemzetietlen és történel-
mietlen radikalizmus olyan a társa-
dalomban, mint „a nem oldódó 
anyag az ember organizmusában”; 
ha nem sikerül onnan erőszakkal el-
távolítani, akkor halálra bomlaszt. E 
betegség ellen egyik leghathatósabb 
gyógyszer: a történeti érzek ápo-
lasa. Az utóbbi félszázad történet-
írása, híven a kor atomizáló szelle-
mehez, részletkérdésekre vetette ma-
sat, csak a szaktudósokkal törődött, 
főbenjáró nagy kérdések és esemé-
nyek tárgyalásától szinte irtózott, 
az ujabb kort elhanyagolta, a leg-
újabbat csaknem teljességgel elke-
rülte. Emiatt fordult el a nagykö-
zönség érdeklődése a történelemtől, 
míg hajdanában Horváth Mihály és 
Szalay László történelmi munkái 
egyszerűbb házakban is kedvelt ol-
vasmányok voltak. 

Mi hát a teendő? Külön kell vá-
lasztani a ridegen szakszerű törté-
nettudományt a laikus művelt em-
bernek is hozzáférhető s reá is szá-
mító kész feldolgozásoktól. Amazt 
fogadja be a Levéltári Szemle, eme-
zeket közvetítse a Századok c. folyó-
irat. (Ilyenféle, igen célszerű megosz-
tásra nézve a Gyüjteményegyetem-
ről szóló beszéd is tartalmazott — a 
muzeumok kapcsán — megszívle 
lendő figyelmeztetést.) Pótolni kell. 
amit az utóbbi félszázad mulasztott. 

Juttassunk elsőbbséget a nemzeti tör-
ténelem kimagasló eseményeinek es 
személyeinek, meg a hozzánk köze-
lebb eső koroknak. Valóságos szé-
gyen, mily keveset tud (mert nem 
tanítottuk többre) egy érettségizett 
fiatalember a XIX . század történe-
téből! 

Legújabbkori történetírásunk túl-
nyomólag az országgyűlések, s a po-
litikai irodalom történetével foglal-
kozott, s elhanyagolta a kormányzás 
és közigazgatás történetét, pedig a 
magyar állam reális élete főkép 
azon pozitiv közigazgatási munká-
ból állt, melyet régebben a nádorok, 
kancellárok, kormányzók, törvényha-
tóságok, vármegyék és városok, — 
újabban pedig a minisztériumok, a 
központi ós helyi hatóságok végez 
tek. S következik itten részletesen 
kidolgozott s önmagában is egy ér-
dekes történeti szemlével fel-
érő programmja annak a kormány-
zati és közigazgatási történelemnek, 
minőt a Társulat elnöke kíván meg-
valósítandónak s melynek — nádo-
rok, királyi helytartók, kancellárok 
életrajzának — megírása részben 
már serényen folyik is. A tervezet 
értelmében hasonlókép folyamatban 
vannak gazdaság- és társadalomtör-
ténetünk alapvető munkálatai is: 
csak nemrég jelent meg Eckhardt 
Ferencnek egy idevágó, nagyérdekű 
tanulmánya a bécsi udvarnak Mária 
Terézia-korabeli gazdasági politiká-
járól. 

Fontos hely jut a Társulat munka-
tervében a művészettörténelemnek 
is, mely a történelmi szakok közül 
aránylag leglassabban emelkedett ki 
a dillettantizmusból. Történelmietlen 
eszthétikai felfogás volt az, mely a 
barokk és rokokó miivészetét, mint 
korcsot, elítélte, s műemlékek restau-
rálása alkalmával lehetőleg kiirtotta 
még a nyomát is. A beszéd történel-
mibb megbecsülésére hív fel a ba-
rokk és rokokó művészetnek, mely 
nálunk a török felszabadító háborúk 
után élénken felvirágzott. Hogy al-
kotó művészei idegenek voltak, nem 
ok mellőzésére. Többnyire magyar 
maecenások rendeletére s ízlése sze-
rint dolgoztak s magyar földön 
hagyták alkotásukat. „És én kér-
dem, — olvassuk a beszédben — ma-
radtak-e ilyen műalkotások nagyobb 
számmal Romániában, vagy Szer-
biában? Éppen az, hogy a huma-
nizmus és a renaissance, reformáció 
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és ellenre formáció, barokk és ro-
kokó, fejedelmi abszolutizmus és for-
radalmak, mint nagy európai eszme-
áramlatok eljutottak hozzánk, de a 
magyar határon túl keletre és délre 
rendszerint nem jutottak, ez mutatja, 
hogy hol voltak és hol vannak az 
európai művelődés végső határai. A 
pécsi és gyulafehérvári székesegy-
ház, a kassai dóm épúgy határkövei 
a nyugati civilizációnak, mint a ma-
gyar jezsuiták barokk templomai és 
kollégiumai, az Esterházyak és Gras-
salkovichok rokokó kastélyai.” 

Az egyháztörténetem teendőivel 
kapcsolatban ismét tömör áttekin-
tést kapunk a prímásság sorsáról az 
utóbbi, mintegy harmadfélszázad 
alatt, s 17—18. századi főpapjainknak 
túlnyomólag olasz, részben pedig 
bécsi merítésű kultúrája után a be-
széd menete az erdélyi református 
papok és politikusok északnyugati 
(német, holland és skót) iskolázott-
ságára fordul, s kijelöli a történet-
írás feladatait az erdélyi politika 
pregnáns képviselői (Bethlen Mik-
lós, Teleki Mihály) munkáinak, s le-
velezésének kiadása körül, mi egyéb-
ként csak betetőzése lesz egy már 
régebben folyó publikációnak. 

Szintén régebbi vállalkozása a 
Társulatnak a „Történelmi életraj-
zok” címen ismeretes sorozat. Foly-
tatni fogják ezeket is, de immár kü-
lönösebb tekintettel az újabbkori 
magyar történelem vezető egyénisé-
geire. A közelebbi mult általában 
csak most kezd igazán történelmi stú-
diummá válni s hosszú sorozat fog-
ja követni az első felelős kormány 
(a Batthyány-kabinet) államiratai-
nak kiadását, min Károlyi Árpád, 
a nagy tiszteletben álló kiváló tör-, 
ténetíró, ezidőszerint dolgozik. 

Nagy katasztrófa után vagyunk. 
Sietve kell biztosítanunk a tudomá-
nyos munka folytonosságát. A Tör-
ténelmi Társulat elnöke intő példa-
ként utal a súlyos felelősségre, mely 
a mohácsi vész nemzedékét terheli 
azért, hogy a szerencsétlenség bekö-
vetkeztével nem tudta korábbi mű-
veltségünk folytonosságát fenntar-
tani. Őt, s a Társulatot ily felelősség 
nem fogja terhelni. „A vetés érőben 
van — mondja beszéde végén hittel 
s bizalommal. — A Történelmi Tár-
sulat erejének tudatában nyugod-
tan néz a jövőbe. A trianoni béke 
minden poklán át sem tudják ellen-

feleink meggátolni, hogy a magyar 
művelődést megmentsük!” 

Adja Isten, hogy úgy legyen! 

Egy nap Arany János életéből. 
(Dóczy Jenő könyve, Athenaeum, Mo-
dern Könyvtár.) Költőt szépirodalmi 
mű tárgyául venni nem éppen ritka 
jelenség. A magunk irodalmában 
csak arra a sok életrajzi regényre, 
novellára, drámára utalunk, mely 
Balassa, Zrínyi, Bessenyei, Kisfa-
ludy Sándor és mások életét, vagy 
életük egy szakaszát öltözteti költői 
mezbe, nem feledkezvén meg Pető-
firől, kit már ezelőtt is, ma pedig, 
a századévi emlékünnepek során 
még inkább, jól-rosszul megtettek 
valamely irodalmi mű hősének. E 
művek főcélja rendszerint olyan iro-
dalmi alkotás, melynek tárgya „eset-
leg” éppen a költő; valaki az elmúlt 
időkből, aki, akár egy más történeti 
alak, alkalmas a képzelet munkáját 
megindítani s egy költői műben tes-
tet ölteni. Olyan irodalmi mű, mely-
ben nem az irodalmi alkotás a vég-
cél, hanem magának a költőnek 
belső megláttatása, sokkal ritkább 
dolog. Az újabbak közül Herczeg Fe-
renc A költő és a halál című jele-
netére mutathatunk rá, melyben Pe-
tőfi életelve fejlik ki egy válságos 
időpercben (rokon vele a hatalom 
elvének kérdése Etele lelkében, a 
költőnek Csoda című rajzában). Va-
lamivel régibb Babits Mihály A lite-
rátor című finom játéka, mely Ka-
zinczyt mutatja be fogságából való 
hazatérte után, irodalmi harcainak 
küszöbén, a család ellenséges han-
gulatának közepette. 

Ezekhez a művekhez áll legköze-
lebb Dóczy Jenő könyvecskéje. Szer-
zőjét eddig mélyenjáró tanulmányok 
írójának ismertük; éles elemzés, ki-
művelt ízlés és finom művészi meg-
érzés jellemezte írásait. Merte a ré-
gibb írókat érdemük szerint meg-
ítélni, s merte az újabbakat is mél-
tányolni. Egy nap Arany János éle-
téből: nem önmagáért való irodalmi 
alkotás. Az író távol tartja a kép-
zelet szabad leleményét; levelek, em-
lékiratok, egykorú hírlap s egyebek 
apró adataiból illeszti egybe ezt a 
meghitt rajzot — szerzője intérieur-
nek nevezi —, mely 1854 őszének egy 
esős délutánján odavarázsolja az ol 
vasót Nagykőrösre, Aranyék családi 
és baráti körébe. A kiegészítő és 




