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Schneider Márta 

A bécsi magyar kulturális intézetek tevékeny-
sége a két világháború között 

(Bécsi Magyar Történeti Intézet és Collegium 
Hungaricum) 

A trianoni békeszerződést követően az antant hatal-
mak és az utódállamok Magyarország politikai elszigetelésé-
re törekedtek. A belső konszolidáció megvalósítása és a 
külföld számára is tárgyalóképes kormány megalakítása az 
önálló államiság kialakításának fontos feltétele volt. A 
kormányzat a kulturális külkapcsolatok fejlesztését is fel-
használva próbált kitörni az elszigeteltségből. Klebelsberg 
Kúnó kultuszminisztersége idején a tudományos kutatás és a 
magyar kultúra terjesztésének céljából külföldön magyar in-
tézeteket létesítettek. Az intézetek működésének rendezését 
egy 1927-ben elfogadott törvényben végezték el, így jött 
létre a berlini, bécsi és római történeti intézetek és Col-
legium Hungaricumok láncolata. Tevékenységük két irányú 
volt: egyrészt létükkel bizonyítani a külföld számára a ma-
gyar kultúra jelenlétét Európában; másrészt biztosítani a 
magyar értelmiség magas szintű továbbképzését külföldön, s 
az ott fellelhető dokumentumok történeti feldolgozását, 

A bécsi kulturális intézetek eszméje már valószinü-
leg a századfordulón és századelőn a nagy osztrák levéltá-
rakban dolgozó magyar történészek körében megszületett. 
Thallóczy Lajos és Károlyi Árpád történészek a Hofkammerar 
nhiv ill. a Haus-, Hof- und Staatsarchiv igazgatói a monar-
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chia összeomlásáig álltak a bécsi levéltárak élén. Ők pon-
tosan tudták, hogy milyen rendkívül gazdag információs ér-
tékű dokumentum tömeg található az osztrák levéltárakban, 
melyeket a magyar történelemre vonatkozóan még nem tártak 
föl. Azért sem, mert ezekhez a levéltári anyagokhoz egészen 
a monarchia fölbomlásáig csak korlátozva lehetett hozzájut-
ni. Főképp az újabbkori anyagok minősültek zárt fondoknak. 
Az időbeni korlátozás csak 1847-ig tette viszonylag szabad-
dá a vizsgálódást, de itt is csak előzetesen erősen megros-
tált anyagokkal. Ezeket a korlátokat tükrözte addigi törté-
netírásunk egésze is. A dualizmus korában a tudományos me-
todika fejlődésnek indult, jelentkezett a pozitivista tör-
ténetírás szükségessége, amely felváltotta az előző roman-
tikus kor munkamódszerét. Kialakult egy - főleg a bécsi In-
stitut für österreichische Geschichtforschung iskoláján ne-
velkedett tudós nemzedék és vele párhuzamosan növekedett a 
művelt és a történettudomány iránt érdeklődő olvasói réteg. 
Fél évszázadon keresztül alapvető munkák jelentek meg a kö-
zépkor történetéről, az erdélyi fejedelemségről, a törökko-
ri Magyarországról. Teljesen elhanyagolt korszak volt a 
XVIII. és XIX. század. Ennek okát nemcsak a fent említett 
levéltári zártságban kell keresnünk. Más országokban is 
gyakran előnyben részesítették a középkor történetének ta-
nulmányozását, de ennek a különös vonzódásnak Magyarországon 
még egy sajátos oka is volt. Erős érzelmi indítékok játszot-
tak közre, hogy a történeti feldolgozások elsősorban Magyar-
ország nagyhatalmi korszakát öleljék fel. Ez a romantikus 
vágyódás a hősi, nagy korszakok iránt nemcsak a történet-
írók sajátja volt, hanem nagyobb részt éppen az olvasók fo-
galmazták meg ezeket az igényeket. 

Történetírásunk beszűkülését látva Klebelsberg Kunó 
a Magyar Történelmi Társulat elnöke - akit Thallóczy Lajos 
vonatszerencsétlenség miatt bekövetkezett halála után vá-

\ 
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lasztottak elnökké - már 1917-ben felhívta a figyelmet tör-
ténettudományunk nagy hézagaira. így szól erről a Társulat 
elnöki megnyitójában 1917-ben: "Hiszen alig van legújabbko-
ri történelmünk. Ami e téren megjelent, annak jó része pub-
licisztika, vagy történelemfilozófia-féle, amelyet az akta-
szerű anyag beható ismerete nélkül írtak... . A XVIII. szá-
zad folyamán és a XIX. század első felében a korábbi meddő 
háborúk és felekezeti villongások helyébe közjogi, kulturá-
lis és közgazdasági törekvések léptek, amelyek mai közéle-
tünknek közvetlen előzményei és melyeknek ismerete nélkül 
mai viszonyaink és számos intézményünk igazán meg sem érthe 
tők.^"" A Magyar Történelmi Társulat munkaprogramja a követ-
kező években ezek szerint az alapelgondolások szerint ala-
kult. A tervezett kutatás szellemi középpontjába köz- és al 
kotmányjogi szempontok kerültek, melyek alkalmasnak látszót 
tak a kancellária, a helytartótanács, a magyar kamara és a 
kiemelkedő szerepet játszó politikusok (nádorok, főpapok 
stb.) tevékenységét földeríteni. A kutatások eredményét 
nagyszabású forráskiadvány sorozatban tervezték közzétenni. 
A kiadványok tartalmazzák a legfontosabb forrásanyagokat, 
melyeket eredeti nyelven tesznek közzé, magyar nyelvű beve-
zető tanulmányt és jegyzeteket. Ilyen szándékok alapján in-
dult el a Történelmi Társulat kezdeményezésére a "Magyaror-
szág újabbkori történetének forrásai" című kútfő-kiadvány, 
röviden csak "Fontes"-nek hívott vállalkozás. Ezt a Fontes-t 
kell a Bécsi Magyar Történeti Intézet szellemi gyökerének 
tekinteni, mert az Intézetet azok a tudósok alapították, a-
kik a Fontes vállalkozás keretében kutatták az osztrák le-
véltárak anyagait. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az ún. 
"bécsi levéltári misszió" tevékenységét sem. Feladatuk a 
monarchia széthullása után a közös szellemi örökségként 
számontartott levéltári anyagok szétválasztása volt. 

így kerültek ki 192o nyarán az első tudósok a bécsi 
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levéltárak kutatására, s a Fontes köteteinek előkészítésé-
re. A Történelmi Társulat által kiküldött első bécsi misszió 
tagjai K_árolyi Árpád, Eckhart Ferenc és Szekfű Gyula voltak. 
A Társulat, mint közadakozásból fenntartott intézmény, sze-
rény anyagi lehetőségei miatt ebben az időben nem gondolha-
tott egy állandó tudományos intézet berendezésére, holott 
egyre szükségesebbnek látszott a forrás kiadások vállalkozá-
sához állandó munkaerők beállítása is. Erre azonban egyelőre 
még nem kerülhetett sor, s a három tudós munkáját nagy erköl-
csi erővel, lelkesen és nem kevés idealizmussal kezdte. Fela-
datuk kettős volt: egyrészt a Fontes kiadványok elindítása, 
széleskörű anyaggyűjtés, levéltári feltárás, és a magyar vo-
natkozású levéltári anyagok szétválasztásának nem kevés ad-
minisztrációval járó munkája. Vezetőjük Károlyi Árpád volt, 
a kor legkiválóbb történészeinek egyike, akiről munkatársai 
és tanítványai, mint felejthetetlen emberről emlékeztek meg. 
Köztudott és nevezetes volt határtalan szorgalma, a tudomány 
iránti szeretete, s átfogó európai műveltsége. Munkássága 
során mindvégig áldozatkész odaadással segítette a fiatal 
tudósgeneráció pályakezdését. Tudományos képzettségét ő is 
az Institut für österreichische Geschichtforschungban sze-
rezte, ahová Fraknói. Vilmos ajánlotta be. 1877-ben lett a 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv munkatársa, ahol a hivatali 
lépcső legmagasabb fokára hágott; 19o9-ben igazgatója lett 
az intézetnek, s ő lett a Bécsi Magyar Történeti Intézet el-
ső igazgatója is, eleinte még a Magyar Történelmi Társulat 
bécsi intézete néven. Az intézet megalapításának tényét Ká-
rolyi 192o őszére teszi, amikor is Klebelsberg Kúnó a bécsi 
magyar gárdapalota 3. emeletén három szobát bocsátott ren-

2 j 

delkezésükre. Innen számíthatjuk tehát a kezdeti lépések 
után az intézet valóságos tevékenységének indulását. 

A magyar gárdapalota fontos szerepet játszik a bécsi 
magyar kulturális intézetek szervezetének kiépülésében, e-
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zért, s nemes kultúrtörténeti hagyományaiért is érdemes né-
hány szót ejteni magáról az épületről. 

A Museum Strasse-i épületet a barokk építőművészet 
egyik legnagyobb mestere Fischer von Erlach építette 171o 
körül. A palotát a kor egyik mecénása Trautson herceg emel-
tette nyári palotaként. Nemes vonalú építészeti megoldása, 
klasszikus arányai s az erkélyen és a tetőn elhelyezett 54 
allegorikus alak emelik ki Bécs gazdag barokk műemlékei kö-
zül. A palota belső kialakítása is hasonlóan nagyvonalú; at-
laszok tartotta lépcsőfeljáró, széles márvány főlépcső, stuk-
kó díszítésű díszterem s mintegy l7o helyiség található az 
épületben. A gárdapalota eddig sem volt idegen a magyar mű-
velődéstörténet számára, miután Mária Terézia megvásárolta, 
a magyar testőrség rendelkezésére bocsátotta az épületet. 
176o óta éltek, tanultak és alkottak itt a magyar felvilágo-
sodás jelentős személyiségei, Bessenyei György és testőrtár-
sai. 1848 után "büntetésből" a kiegyezésig a Niederösterreich 
Landsarm használta, majd 1867 után Ferenc József visszaado-
mányozta a Gárdának. 192o után az intézetek terjeszkedése 
miatt a palotát fokozatosan vásárolták vissza vagy váltot-
ták meg a bentlakóktól. A helyiségeket részletenként hozták 
rendbe,s ahol lehetett korszerűsítették. Az átalakítások so-
rán az eredeti építészeti állapot visszaállítására töreked-
tek. Az ebédlőnek használt teremben például a többrétegű me-
szelés alatt egy olasz mester freskójára bukkantak. A Törté-
neti Intézet egyik ösztöndíjasa is kutatta az épület törté-
netét, s az elveszettnek hitt Trautson levéltárban Inns-
bruckban megtalálta az építés dokumentumait. Rábukkantak u-
gyanitt a valamikori diszterem nagyméretű olajfestményére 
is, amely Szent Istvánt ábrázolja, amint koronáját Szűz Má-
riának ajánlja. Visszavásárolni azonban nem sikerült a ké-
pet, mert sajnos a szűk esztendők kezdetére esett a felfe-
dezés, amikor már ilyen kiadásokra nem tudtak pénzt előte-
remteni. Rendkívül sok pénzt emésztett fel a szobák, fürdők, 
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közösségi célú termek kialakítása, gáz-és villanyvezetékek 
beszerelése, s az állandóan emelkedő fenntartási költségek 
biztosítása. 

Visszatérve az intézet elindulására, Károlyi Árpád 
intézet-alapító munkáját két nagyszerű munkatársa nagyban 
megkönnyítette. Eckhardt és Szekfű ugyanis akkor már több 
éve dolgoztak különböző bécsi levéltárakban. Megalapozott 
ismereteik a szaktudomány és a bécsi gyűjtemények körében 
felmérhetetlen előnyöket jelentett a csoport számára. A Tör-
ténelmi Társulat tagjainak segítségével immár két irányban 
is megindulhatott a kutatás. Mályusz Elemér az 1848 utáni 
szerb-horvát nemzetiségi mozgalmakra vonatkozó okirattárat 
állította össze, Hajnal István elkezdte az 1849 utáni ma-
gyar emigráció törökországi emlékeinek összegyűjtését. Az 
intézet fejlődésében meghatározó tényezővé vált, hogy Kle-
bersberg Kúnó, az akkori idők "legnagyobb álmú" kultúrpoli-
tikusa már nem csak mint a Történelmi Társulat elnöke, ha-
nem 1922-től mint kultuszminiszter is gondját viselte az 
intézetnek. 

Az intézet munkaprogramját Klebelsberg a történettu-
domány vezető személyiségeivel együttműködve dolgozta ki. 
Károlyiék már 1918-ban elküldik a Társulat elnökéhez javas-
lataikat a Fontes kiadásához."^ Az általuk összeállított té-
majegyzék és Károlyi függeléke a konstantinápolyi követje-
lentésekről már több mint 15 kötetet vett tervbe. Klebels-
berg ezeket is felhasználva fejtette ki elképzeléseit a bé-
csi intézet működéséről. A Történelmi Társulat elnöki meg-
nyitóiban4 (1922.XII.3o., 1922. XI.3o.) kapott először han-
got az a modern kor követelte igazság, hogy a tudomány fej-
lődése elképzelhetetlen a továbbiakban állami támogatás 
nélkül. A nagy problémák megoldására már nem elegendő a ma-
gányos tudósok szorgalma és zsenialitása. Nagy tudományos 
apparátusra, kiképzett segéderőkre, összehangolt tudományos 
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tervre van szükség a gyűjtemények kiaknázásához. Bécs eseté-
ben ez nem valósítható meg egy állandó intézet felállítása 
nélkül. Klebeláberg az intézet feladatának középpontjába a 
Fontes kiadványsorozatot állította. Szorgalmazta az állam, 
gazdaság-és társadalomtörténet területén új monográfiák ki-
adását, Erdély történetéről forráskötetek megjelentetését; 
Kossuthról és az 1848 utáni emigrációról, a kiegyezés elő-
készítéséről, a dualizmus koráról íródó műveket; fontosnak 
tartotta a memoárirodalom mind teljesebb megjelentet ését is. 
Ez a program talán túlságosan is kiterjedt volt, mégis hosz-
szú évekre előre megfelelőnek tűnt az intézet munkájának 
megalapozására. A későbbiekben nagy szükség lett volna arra,, 
hogy ezt a meglehetősen bő kutatási elképzelést évenként és 
kutatónként szabdalják fel, szoros programot adva az intéze-
ti kutatótevékenységnek. Ez azonban nem történt meg, sem az 
Intézet, sem a Történelmi Társulat nem öntötte ezeket a gon-
dolatokat munkatervbe, s így a későbbiekben nem is lehetett 
a sok csapáson folyó munkát hatékonyan, egy mederben tarta-
ni. Ennek káros következményei már néhány év múlva meaoldha-
tatlan problémaként jelentkeztek. 

Már 1921-ben megfogalmazódott az igény, hogy az Inté-
zet ne csak a Fontes kutatói számára álljon rendelkezésre, 
ezért ujabb szobákkal és a Károlyi Árpádtól megváltott 3.5oo 
kötetes könyvtárral gazdagodott a történészcsoport. 

Az Intézet belső életéről, örömeiről és apróbb vagy 
nagyobb bajairól Károlyi Árpád és Klebelsberg levelezéséből 

5 
tudhatunk meg részleteket. Károlyi levelei nemcsak a hivata 
li függőség késztetéséből íródtak*. Sok bennük a személyes mo 
mentum, a családi és egészségi körülmények, sokszor panaszos 
hangú leírása. Kebelsberg cikkeinek, beszédeinek nyomatait' 
küldi el az idős tudósnak, s tanácsot, véleményt kér a tör-
ténettudományt általában s az intézetet konkrétan érintő 
kérdésekben. Károlyi mindig a legnagyobb udvariassággal fo-
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galmazza leveleit. Dicséri a minisztert, de finoman kifejti 
ellenvéleményét is sok szakmai kérdésben. így ajánlja a Fon-
tes kiadványok közé a Szekfű által kidolgozandó témát, a ma-
gyar nyelv hivatalos térfoglalásáról, vagy éppen ellenzi a 
Klebelsberg által javasolt "Nádorok" kötet kiadását. Nagy 
részt foglal el a levelezésben a szakmai kérdések tárgyalá-
sa, de Károlyi annak is szükségét látja, hogy a legapróbb 
szervezési ügyben is kikérje a miniszter véleményét és a ka-
pott "parancs" szerint járjon el. Részletes szakmai jelen-
tést kap Klebelsberg a kutatók munkájáról is, mindig emelke-
dett és dicsérő hangon. Amikor kritika éri egy-egy munkatárs 
tevékenységét, Károlyi mindig alapos magyarázattal szolgál 
és kimenti őket. Úgy tűnik, hogy Károlyinak valóban jó véle-
ménye volt legtöbb munkatársáról, Eckhartot, Szekfűt és a 
fiatal Miskolczyt pedig melegen szerette. Kisebb sértődések-
ről, pletykákról is értesülhettünk a levelekből. így derült 
ki, hogy Károlyi féltékeny volt Gragger Róbertra, a fiatal 
történészre, aki abban az időben a berlini Collegium Hungari-
cum igazgatója volt, mert az utolsó pillanatban kapta meg 
tőle a meghívót a "Külföldi magyar intézetek szövetségének" 
közgyűlésére. Epésen jegyzi meg, hogy ő ugyan nem tudja mi 
ez, de Klebelsberg biztosan igen. Korábbi mesterére, Fraknói-
ra egyenesen haragszik, mert sok pénze van, nagyszabású 
tervei, de a szerzőket mégsem fizeti. Ráadásul 1923-ban 
Fraknói fölajánlja, hogy szívesen vállalna munkát az inté-
zet vezetésében. Fizetést nem kér, csak kétszobás lakást a 
gárdapalotában. Károlyi "értelmezi" az ajánlatot: "Fraknói 
püspök úr lakást szeretne Bécsben..., nem akar szanatórium-
ban lakni (noha egészsége megkívánná, erszénye pedig nagyon 
is bírná!" A levelek tanúsága szerint Klebelsberg gondosko-
dik nemcsak az Intézet ellátásáról, hanem Károlyi személyes 
családi ügyeiben is segíteni igyekszik. A hideg kutatószo-
bákról szóló, a vágtató inflációra panaszkodó segélyt kérő 
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levelek nem maradnak hatástalanok. 1922-ben Klebelsberg 1 
millió koronát szerzett az intézet részére, s a történészek 
is megkapták az 5 ezer koronás segélyt. (Ez nem tűnik túlsá-
gosan nagy összegnek, ha tudjuk, hogy egy kiló kenyér ára 
abban az időben 3oo korona volt.) 

A kis kitérő után visszatérve az intézetre, amelynek 
1-2 éves működés után olyan gyorsan fejlődött tevékenysége 
és oly nagy számban érkeztek oda kutatók, hogy a gárdapalo-
ta meglévő helyiségei kevésnek bizonyultak. Ehhez az újonnan 
jelentkező igény is hozzájárult, hogy a továbbiakban ne csak 
történészek és ne csak végzett tudósok élvezhessék az inté-
zet nyújtotta előnyöket, hanem részt vállaljon fiatal, még 
tanulmányait folytató tudósjelöltek képzésében is. Ez a gon-
dolat öltött testet Klebelsberg külföldi ösztöndíjrendszeré-
rében ,amelynek egyik elsőként alapított intézete volt a Col-
legium Hungaricum. Ez szintén a gárdapalotában kapott elhe-
lyezést. Lassanként az egész palotát elfoglalták a kulturá-
lis létesítmények, s Károlyi Árpád joggal nevezhette az 1924-
es esztendőt korszakos jelentőségűnek, a második megalapítás 
évének.^ Erre az időre tehető egy nagy jelentőségű szerveze-
ti változás is. Eddig az intézet a Történelmi Társulat fenn-
tartásában, szerény társadalmi adakozásból élt. A Klebels-
berg-i kultúrpolitika egyik legjelentősebb tette volt az Or-
szágos Magyar Gyűj teményegyetem kialakítása, amelyben a nagy 
nyilvános közgyűjtemények olyan autonóm területbe tagozód-
tak, amelynek fenntartási költségeit nagy részben az állam 
viselte. Ezzel az előre tervezett és biztosított költségve-
téssel a módszeres tudományos mun'ka alapja jött létre. Kle-
belsberg látva a bécsi intézetben rejlő tudományos lehetősé-
gek és a Történelmi Társulat anyagi lehetősége között lévő 
szakadékot a bécsi kulturális intézeteket a Gyűjteményegye-
tem Tanácsa alá rendelte, s ezzel működését államilag garan-
tálta. A Társulat fenntartotta az Intézet tudományos működé-
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sének ellenőrzése feletti jogát, valamint azt, hogy a kuta-
tás tudományos programját meghatározva döntő szerepet ját-
szik az igazgató és a tagok kiválasztásánál. Sajnos a későb-
biekben bebizonyosodott, hogy ezt a jogát a társulat nem 
gyakorolta, s ez a tudományos tevékenységben behozhatatlan 
hátrányt jelentett. A szervezeti változás kifejezésre jutott 
a névhasználatban is, s a hivatalos elnevezés 1924-től Bécsi 
Magyar Történeti Intézet lett. 

Az alapításkor kiadott "Szabályrendelet" fő feladata-
ként a magyar történetírás céljaira kiaknázandó levéltári a-
nyag rendezését és kiadásra előkészítését jelelte meg, ame-
lyen túl mellékfeladat volt az alkalmas kezdőerck bevezetése 
a levéltári kutatások rendszerébe,'7 Meghatároztak belső 
(tiszteletdíjas) tagokat, akik a szorosan vett kutatások 
céljából munkálkodtak, vagy segéderőként szakszerű munkála-
tokat végeztek; s lehettek kültagok, akik a maguk választot-
ta vagy más tudományos társulatok által választott témát ku-
tatják (nem tiszteletdíjasok). Rajtuk kívül - a kezdetben 
csekély számban - vendégek is tartózkodhattak az intézetben, 
akik csak rövid ideig konzultálták a bécsi gyűjteményeket és 
csak lakást kaptak. 

Ebben az időszakban élte az intézet legdinamikusabb 
korszakát. 1924/25-ben 17 belső taa és 14 külső tag dolgo-
zott, Károlyi Széchenyi döblingi hagyatékát rendezte sajtó 
alá, s a Batthyány-pör anyagán kezdett el dolgozni. Két ösz-
töndíjas másolta és válogatta a levéltári anyagot Baranyai 
Bélának kormányzattörténeti munkájához (Kolonits: Einrich-
tungsweg ), Miskolczy Gyula a horváth nemzetiségi kérdést 
kutatta, Angyal Dávid a Bach-korszak publicisztikáján dol-
gozott, Szekfű a konstantinápolyi követjelentéseket rendez-
te és a nagyszámú vendégkutató tudományos programja sem kü-
lönbözött lényegesen az intézetétől. Károlyi nagy erőkkel 
kezdte el a fiatal szakerők kiképzését, akik később a Fontes 
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köteteinek munkatársai lettek. A képzéshez választott mód-
szer azonban egyáltalán nem volt korszerűnek mondható. Évek 
során ösztöndíjasok tucatjai végeztek aktamásolást, össze-
olvasást az idősebb kutatók számára. Klebelsberghez írt le-
velei bizonyítják azt, hogy Károlyi ezt a módszert tartotta 
a legolcsóbbnak megbízható másolatok szerzéséhez. Több le-
vélben is tudósítja a minisztert, hogy létezik egy űn. 
"schwarz-weiss" másoló, de nem ajánlja a megvételét, mert 
nagyon drága, nincs hely az elhelyezésére, s különben is, mi 
lesz,ha elrontják? Végezetül pedig "túl kényelmessé teszi 

8 ' 
a munkát". így hát marad az oklevelek, akták kézi másolta-
tása, amelyet tanítványai, majd később az igazgatói poszton 
utódja Miskolczy Gyula is bírál, mert: "ezzel csak azt le-
het elérni, hogy saját tudományában kiképzett, ambiciózus ' g 
fiatal tudósban megöljék az önálló szellemet." 

Károlyi a nagyszerű fejlődés ellenére is már igen 
terhesnek érzi az igazgatói megbízást. Szeretne az adminiszt-
ratív munkától megszabadulni, s teljes erejével a Batthyány-
pör anyagán dolgozni. A Klebelsberggel folytatott levelezés 
bizonyítja, hogy át szeretné adni az igazgatást Eckhartnak: 
"Két remek bécsi alkotásod szempontjából fogva föl a dolgot, 
ezek jövőjét, kialakulását az én távozásom... már semmikép 
nem befolyásolhatja. Eckhart a Történeti Intézet vezetését 
ambitióval fogná célzataid szerint vinni. A Collegium Hunga-
ricum pedig Lábánban ügybuzgó, szakértő emberre talál." A 
kinevezés azonban késik, s Károlyi nem győz minél hatáso-
sabb érveket írni saját alkalmatlansága és Eckhart megfelelő 
volta érdekében. A német tudós-csere megbeszélésére Bécsben 
tartózkodó Schmidt-Ott látogatásakor is igen kellemetlen 
volt, hogy Károlyi fokozódó nagyothallása miatt Eckhartnak 
kellett "tolmácsolni", s az intézetet "miattam, Kegyelmes 
Uram, nem szabad blamálni." Közben Eckhartot haza akarják 
vinni egyetemi tanárnak, de Klebelsberg közbenjárására órá-
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kat adhat a bécsi egyetemen, s így marad, hogy néhány év múl-
va átvehesse a vezetést Károlyitól. A magyar és a porosz kul-
tuszkormányzat közötti egyezmény eredményeképp 1925 közepétől 
német tudósokat fogadnak, akikért cserébe magyar tudósok me-
hetnek athéni és olaszországi kutatóhelyekre. Az intézet ren-
delkezésére már 15 szoba áll, s a könyvtár - hála a sűrűn ér-
kező kultuszkormányzati adományoknak - jelentősen gyarapodott 
Néhány év alatt a történettudomány elhanyagolt ágazatai jelen 
tős fejlődésnek indultak. Az intézet szelleme, a kutatók mun-
katempója ezekben az években példaadó volt, A fiatal tudósok 
rendszeresen jártak az egyetem történelmi szemináriumaira. 
Különösen Drposch professzor gazdaságtörténete volt közked-
velt, ami később az intézet kutatásaiban kamatozott. 

Az örvendetes eredmények mellett elgondolkodtató jelek 
is feltűntek. Például hiába növekedett a szobák száma, az ál-
landó tudományos munkát végző kutatók nem lettek többen. Egy-
re inkább előtérbe került a "tudományos menedékház"-ként jel-
zett mellékkarakter. Nagy számban jöttek a csak néhány hétig 
ott tartózkodó kutatók, és nem volt ritka az intézet arcula-
tától teljesen elütő szakterületen dolgozók kiküldése sem. 
Károlyi Árpád már az 1927-es beszámolójában óva intett ettől 
az új útra tért fejlődéstől:"Bizonyára lesznek, akiknek 
egy történeti intézet ilyen irányú fejlődése nem egészen í-
nyük szerinti, de ha meggondolják, hogy ez a bifurkatio in-
tézetünket a maga speciális céljai követésében nem akadályoz-
za, a kultúra és tudomány más tarlóin szántogatoknak pedig 
hasznos; bizonyára bele fognak a tudományos hospitium gondo-
latába törődni, föltéve természetesen, hogy ez a jelleg fö-
lül nem kerekedik." 

Megállapítása szerint az intézet megtartotta eredeti 
célját, de a mellék-karakter előretörését rezignáltán vette 
tudomásul. Károlyi Árpád, akinek nevétől elválaszthatatlan 
az intézet megalapítása és felvirágoztatása, végre 1928-tól 
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átadhatta igazgatói székét a régóta protezsált Eckhartnak, s 
mint a bécsi kulturális intézetek kurátora, kevesebb admi-
nisztratív kötelezettséggel, többet foglalkozhatott saját 
tudományos témájával, a Batthány-pörrel, mely a Fontes egyik 
ragyogó darabjaként meg is jelenhetett. 

Az új igazgató a régi problémával találta szemközt 
magát. Veszélyben látta az intézet megalapításának célját. 
Úgy vélte , hogy az újkori magyar történelem forrásainak fel-
tárása egyre inkább a háttérbe szorul. Megpróbálta útját áll-
ni az otthoni intézmények adminisztratív érdekeit szolgáló 
kiküldetéseknek, a tudományos területen dolgozó hivatalnokok 
áradatának. S valóban, határozott fellépése után egy rövid 
ideig ritkábban jelentek meg egyetemi professzorok, hivatal-
nokok. Helyükre fiatal szakerők, sőt egyetemisták jöttek, a-
kik kiképzésével az intézet nagy szolgálatot tett a magyar 
tudományosságnak, de a Fontes sorozatra ez a minden időt és 
energiát lekötő munka is veszélyes volt. Elismerésre méltó 
munkák születtek a művészettörténet (barokk kutatás) és a 
zenetörténet területén, melyek sok szempontból új és megle-
pő eredményre vezettek, A Fontes azonban nem haladt, s ez is 
hozzájárult, hogy Eckhart 1929-ben végül is elfogadta a bu-
dapesti egyetemi katedrát. 

Új igazgatónak Klebelsberg Angyal Dávidot nevezte ki. 
Ő több évig volt belső tagja az intézetnek, s bár nem volt 
levéltári szakember,, mint két elődje, sokéves saját kutatá-
sa révén alaposan megismerkedett a bécsi központi levéltárak 
anyagaival. Miskolczy úgy jellemezte őt, mint "talpig férfi 
tudósembert". Angval, nyugdíjaztatása miatt elhagyva az e-
gyetemi katedrát, klebelsberg ajánlására 72 évesen lett 
Habsburg Ottó történelemtanára Spanyolországban. Két éves 
"házi tanítóskodás" után bízta meg a miniszter a Bécsi Ma-
gyar Történeti Intézet vezetésével. Igazgatófaága elején to-
vábbra is hiányzott a Fontes sorozat tervszerű, módszeres 
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kiadása, de ez idő alatt virágzott a közlekedésügy kutatása, 
s a budapesti egyetem történetére vonatkozóan is óriási 
mennyiségű anyag került elő a levéltárakból. Igazgatóságának 
legmaradandóbb emlékét az intézet Évkönyvének megalapításá-
val állította föl. Visszaemlékezéseiből kitűnik, mennyire 
bántotta az, hogy a Collegium Hungaricum élénkebb élete el-
vette a figyelmet a csendben dolgozó tudós intézettől.1''" i* 
a háttérbe szorítás Károlyit is bántotta, s a közös beszél-
getések során jött a gondolat, hogy az intézet évkönyvet a-
lapít a régi és új tagok levéltári anyagainak publikálására. 
Az MTA és néhány adományozó segítségével létre is jött az 
évkönyv, s ezzel az intézetet kiemelték Hamupipőke szerepé-
ből. Az első kötet 1931 novemberében jelent meg, s már e 

12 
kötet értékelése is jó volt a szakmai körökben. összesen 
tíz kötet látott napvilágot, az utolsó 1943-ban jelent meg. 

Angyalt igazgatósága idején olyan csendes vádak ér-
ték, hogy hízeleg a miniszternek. Ezt látszott alátámasztani 
hogy Ferencz József születésének loo. évfordulójára kiadandó 
életrajz megírásával bízták meg, s ezt is - az iratok tanu-
sága szerint - Klebelsberg sugallta.13 Nem használt tudomá-
nyos népszerűségének az a szintén Klebelsbergtől kapott meg-
bízatás sem, hogy írassa meg családja történetét két ösztön-
díjassal. Hóman Bálint miniszteri kinevezése után alig egy 
évvel pedig már megjelenik az évkönyv IV. kötete - Hómannak 
ajánlva. A közvélemény ezt is hízelgésnek minősítette. An-
gyal visszaemlékezéseiben úgy mondja el a történetet, hogy 
Hóman maga jelölte ki azokat, akiket az évkönyvben látni 
szeretett volna, s egy volt tanítványával küldte el a kész 
tervet Bécsbe. Károlyi is fölháborodott az eljárásmódon, de 
helyzetértékelésük szerint az évkönyv léte vagy nemléte for-
gott kockán, s így az évkönyv megjelent, s Angyal megírta a 
Hóman Bálintot ünneplő bevezetőt. Azonban ez sem mentette 
meg attól, hogy szerződése lejártával Hóman ne hosszabbítsa 
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meg igazgatói megbizatását. 
Ezekben az években a magyar politika s kultúrpoliti-

ka nagy változáson ment keresztül. A gazdasági prosperitás 
időszakából - melynek folyamán és Klebelsberg nagyszabású 
tudomány-támogatási programja alapján jutott az állami költ-
ségvetésből a történettudomány támogatására is - a gazdasági 
válság korszakába léptünk, mely egy kormány és vele együtt 
egy kultuszminiszter bukásával járt. Már az 1931/32-es aka-
démiai évtől költségvetési szigorításokat vezetnek be, csök-
kentik a kiküldött kutatók és ösztöndíjasok számát, de az 
igazán nagy változások majd Hóman minisztersége alatt követ-
keznek be. 

Klebelsberg tragikus hirtelenséggel bekövetkező halá-
la után Angyal javasolja, hogy az intézet vegye fel a volt 
miniszter nevét. Az 1934 januárjában rendezett emlékünnep-
ségen Hóman leplezi le elődje szobrát, s az intézet fennál-
lásáig viselte a "Gróf Klebelsberg Kúnó Magyar Történetku-
tató Intézet" nevet. 

Az 1935-ös évvel alig palástolható csendes hanyatlás 
kezdődött el az intézet életében. Az alap ok kétségtelenül a 
kollektív munka és a publikációk elhanyagolása volt. Úgy 
tűnt, hogy a Fontes addig megjelent kiadványaival az intézet 
feladatát elvégezte volna. A visszarendeződés hamarosan a 
kulturális intézmények szervezeti kialakításában is jelent-
kezett, Ennek megértéséhez azonban vissza kell kanyarodnunk 
a Collegium Hungaricum megalakításához, az 1924-es esztendő-
höz. 

Mint ahogy ezt már említettük, a növekvő érdeklődés 
a bécsi kutatások és tanulmányok iránt hívta életre a CH 
intézményét, amelyek a klebelsbergi elitnevelési koncep-
ció alappilléreivé váltak. Magyar műveltséget, európai tudo-
mányos kitekintést, külföldi tudományos kapcsolatokat bizto-
sítani - ez volt a célja a bécsi intézetnek. A vezetőjének 
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kinevezett Lábán Antal már hosszú évek óta a bécsi There-
sianum magyarnyelv tanára volt. Rendkívül nagy ambicióval 
és szervező erővel látott a CH tárgyi feltételeinek megte-
remtéséhez. A gárdapalotában kialakított és évről-évre to-
vábbfejlesztett kollégiumi szárny végül is "nagyüzemmé" 
fejlődött. Az első évben még csak 19 ösztöndíjasunk volt, 

14 
1929-ben pedig már 58 diákkal foglalkoztak. (A "nagyüze-
met" azonban nem az ösztöndíjasok alakították ki, hanem az 
óriási mennyiségben özönlő fizető, vagy leginkább nem fize-
tő vendégek.) Az ösztöndíjasok kiküldését az 1927-ben lét-
rehozott Országos ösztöndíjtanács, pályázat alapján bírálta 
el. A kiküldöttek Bécsben folytatták szaktanulmányaikat, 
rendes ha liga tói voltak az egyetemnek vagy főiskolának. Sze 
mináriumi, laboratóriumi, klinikai gyakorlaton vehettek 
részt, s ennek nem kis költségét is a Collegium Hungaricum 
állta. Az ösztöndíjasok nagy része bölcsész (történész, 
nyelvszakos) volt, de jelentős számban jártak a jogi és or-
vosi fakultásra is. A kollégiumban szigorú tanulmányi munka 
folyt. Az igazgató minden hallgatóval egyénileg foglalko-
zott, havonta beszámoltatta őket tanulmányi előmenetelükről 
és egyénekre szabott kutatási - tanulmányi programot írt 
elő. Lábán feladata volt a bécsi professzorokkal való kap-
csolattartás is. A tanulmányi munka tudományos eredményeit 
az 1928-ban induló a "Bécsi Collegium Hungaricum füze-
tei" sorozatban adták közzé. Az évek során összesen lo fü-
zet jelent meg rendkívül változatos témákban; az orvosi ku-
tatások eredményei tői a magyar drámák bécsi színreviteléig 
és történeti témákig sok mindent felöleltek. A kollégium 
belső élete is igen élénk volt. Gondot fordítottak a szel-
lem és a test építésére egyaránt. A kötelező német nyelvó-
rákon kivül még angol, francia vagy olasz nyelvtanfolyamon 
kellett minden ösztöndíjasnak részt venni. Kialakították sa 
ját könyvtárukat, ahol az összes hazai és a főbb német nyel 
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vű szakfolyóirat megtalálható volt. Külön előadások zajlot-
tak általános kulturális kérdésekről, s közkedveltek voltak 
a bálok. 

Nagy szerepet kapott a rendszeres testedzés. Vivóóra 
és svédtorna, turisztika és úszás tartozott a kollégisták 
életéhez. A húszas évek végére a gárdapalota majd teljes 
lakható részét berendezték, átalakították a kollégium számá-
ra. Egyre nagyobb méreteket kezdett ölteni mindkét intézet-
nél a vendég-fogadásra való berendezkedés. Aránytalanná ez a 
Collegium Hungaricumban vált, ahol például az 1932/33-as év-
ben az összforgalom 438 fő volt. A Történeti Intézet 1936-ig 
összesen 5oo olyan kutatónak nyújtott szállást, akik keve-
sebb, mint egy évig dolgoztak az intézetben.^ A gazdasági 
válság súlyos költségvetési helyzetbe hozta a kollégiumot 
is. Az 193l/32-es tanévben lecsökkent az ösztöndíjasok száma 
a közel ötvenről a húsz fő körüli szintre, s ezek közül is 
sokan csak féléves ösztöndíjat kaptak. Az amúgy is nagy 
fenntartási költségekkel terhelt és már jócskán tatarozásra 
szoruló épület fenntartása óriási összegeket emésztett fel. 
Ezeket az összegeket a minisztérium által kiutalt javadalom-
ból fedezni nem lehetett. A költségvetési hiány pótlására 
vezette be Lábán a "fizető vendég"-szolgálatot, mely során 
sok külföldi diák számára kinyitották a kollégiumot, de ter-
mészetesen ezeknek fizetni kellett a szolgáltatásokért. A 
külföldi diákok azonban nemcsak lendítettek a kollégium 
helyzetén, hanem sok egyéb konfliktusnak is forrásaivá vál-
tak. A magyar kollégisták számára szigorúan tilos volt a po-
litizálás, az ösztöndíjasoknak alá kellett írni a házirendet, 
melyben elsősorban a viselkedés normái foglaltattak. "Kommu-
nista tagok a bécsi CH-ban" felirattal született 1932. ju-
lius 1-én egy "legszigorúbban bizalmas" levél. 1 6 E z névtele-
nül aaHál tudósít, hogy "informátora szerint" a kollégium 
vendégtagjai közül sokan május 1-én vörös kokárdát hordtak, 
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provokatív kijelentéseket tettek Magyarországról, sőt az e-
gyik svéd vendég a kommunista párt tagja és a párt lapjait 
járatja. Az olasz kollégisták nyíltan kijelentették, hogy 
antifasiszták. A feljelentő szerint "az igazgatóságnak mind-
erről már kezdettől fogva tudomása van, de még a legcseké-
lyebb ellenintézkedéseket sem tette meg." Lábán védekező je-
lentésében leírja, hogy csak részben igazak az állítások, s 
a csereösztöndíjasok politikai nézeteit nem ő jogosult meg-
ítélni. A svéd tagról felhozottakról maliciózusan jegyzi 
meg, hogy ő svédül nem tud, így nem tudja megítélni, hogy a 
járatott lapok kommunisták-e? 

Végezetül rendkívül határozottan elítéli az eljárást: 
"Besúgókat feltétlenül perhorreszkálok és erkölcsileg ezt az 
eljárást megvetném és elítélném." 

A fizető vendégekkel sem tudták megállítani az anyagi 
romlást. A közvélemény is a kulturális pazarlás leépítését 
követelte, sorozatosan jelentek meg cikkek a sajtóban a kol-
légiumi luxusról, a protekciós ifjak üdültetési akciójáról. 
Komolyan megfordult a fejekben a külföldi magyar intézetek 
épületeinek eladása i s . ^ A gárdapalota azonban akkor megme-
nekült ettől a sorstól, mivel lakóépületnek jelentősebb át-
alakítás nélkül nem használhatták, közintézménynek pedig 
Bécs városa is bővében volt, mivel a monarchia bukása után 
aránytalanul nagy számban maradt ilyen jellegű épület a bir-
tokukban. A gazdálkodás ésszerűsítése és lehetséges költ-
ségcsökkentés bevezetése miatt Hóman Bálint általános pénz-
ügyi revíziót rendelt el a bécsi intézeteknél. Ez a vizsgá-
lat elsősorban a Coliegium Hungaricumban derített föl sza-
bálytalanságokat, pazarlásokat. A hosszú évek alatt egyre 
több magánkölcsönt vettek fel a kollégium fenntartásának 
fedezésére. Amikor ezek elérték a 4o.ooo schillinget és már 
a fűszeres és más szállítók sem kapták meg számlájuk ellen-
értékét, beütött a csőd. A Történeti Intézet is hasonló gon-
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dokkal küzdött, de a jelentés szerint ők azért nem költöt-
tek többet, mert "Angyal Dávid igazgató már huzamosabb ide-
je nem veszi fel a szerződésileg biztosított tiszteletdíját 

18 
teljes összegben." A pénzügyi revízió folyamán az a javas 
lat született, hogy szervezetileg vonják össze a két kultu-
rális intézményt. Csökkentett költségvetéssel, jóval kisebb 
személyzettel (3o főből 11 fő) és szigorú gazdálkodási rend 
bevezetésével meg lehetne menteni az intézeteket. Ezt a fo-
lyamatot Lábán Antal súlyos betegsége is meggyorsította, s 
így Hóman őt 1934-ben nyugdíjazta. 

A válság nemcsak gazdaságilag, de tartalmilag is é-
rezhetően jelentkezett. A bizonytalan helyzet, a hirtelen 
lecsökkentett tanulmányi segélyek a komoly tudományos mun-
kát is akadályozták. Alig jelent meg ez időben publikáció, 
a Fontes szinte teljesen leállt. Lábán nyugdíjazása után rö 
vid ideig Angyal vezette mindkét intézetet, de Hóman Bálint 
hamarosan az összes külföldi intézetnél átszervezéseket haj 
tott végre. 

így került most már az összevont Bécsi Történeti In-
tézet és Collegium Hungaricum élére Miskolczy Gyula, a Ró-
mai CoV.egium Hungaricum volt vezetője, Károlyi Árpád tanít 
ványa, a húszas évek nagy reményű nemzetiségi történésze. 
Tervei szerint a kulturális szálloda-nagyüzemből újra szel-
lemi tudományos műhelyt próbált kialakítani. Intézeti prog-
ramjában továbbra is a bécsi nagy levéltárak kiaknázása ke-

19 
rült a középpontba. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a 
bécsi Nationalbibliothek és Universitatsbibliothek nagy kó-
dex-és kéziratanyagát sem fésülték még át magyar szempontok 
szerint. A protekciózás kizárásával organikus kutatást java 
solt, hogy a tárgykörök pontos kijelölése után több kutató 
dolgozzon ugyanazon a témán. Részletesen számba veszi a ku-
tatandó tárgyköröket is, pontosan megjelölve a korábban fél 
behagyott kutatásokat. Szükségesnek tartotta a Történeti In 
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tézet évkönyvének és a CH füzetek további kiadását is. A 
Fontes sorozatban három évenként két kötet megjelentetését 
javasolta. A szervezeti összevonás fontos lépéseként egye-
sítik a két könyvtárat és egyben nyilvános gyűjteménnyé mi-
nősítik. 

A tudományos tervek megvalósíthatók lettek volna, de 
a következő évek eseményei nem kedveztek a tudományosság 
ilyen irányú fejlődésének. 

Miskolczy Gyula szerint az 1937/38-as tanév volt az 
utolsó, amelyben fiatal kutatók tudományos eredményeket fel-
mutatva dolgozhattak. A következő években pedig egyre rom-
lottak a kutatási munka feltételei. Ausztria önállóságának 
elvesztése és a magyar politika nem megfelelő irányba fordu-
lása rányomta bélyegét a bécsi tudományos munkára is. Egyre 
kevesebb ösztöndíjas töltött egy egész tanulmányi évet az 
intézetben. A háborús években pedig egy sem. Ez idő alatt 
pedig csak rövid lélegzetű praktikus munkák születhettek. 
Miskolczy megfogalmazásában: "egy rossz anyagi konjunktúra 
fénye elvonta a fiatalságot a tudományos tevékenységtől,s 
elvette a kedvét a kutatómunkában való elmélyedéstől." Az 
ösztöndijasok számában abszolút értékben nem volt olyan je-
lentős a csökkenés, mint az a munkák értékében történt. Na-
gyon sok fiatalt "csábítottak" el a kedvezőbb németországi 
feltételek és az újonnan alapított ösztöndíjak (pl. Mittel-
europaischer Wirtschaftstag). 

Végezetül is tekintsük át több évtized távlatából, 
hogy a két bécsi kulturális intézmény milyen hasznára vált 
a magyar művelődéstörténetnek. 

A Collegium Hungaricumba az ösztöndíj akció 18 éve 
alatt 53o fiatal szakember jutott el úgy, hogy 1-2 szemesz-
tert végezzen a bécsi egyetemeken, vagy gyakorlatot szerez-
zen a klinikákon, tudományos laboratóriumokban. Rendkívül 

21 magas ez a szám. A berlini és római Collegium Hungaricum 
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csak néhány fővel előzi meg Bécset. Rómában az egyházi, Ber-
linben pedig a harmincas évek végén előretörő a gyakorlati 
képzést szolgáló német ösztöndíjak emelik meg a számot. A bá-
csi Collegium Hungaricum mindvégig tudományos igénnyel is 
fellépett. Nem elégedtek meg az ösztöndíjasok egyetemi sze-
mináriumokban végzett munkájával, hanem többre, elmélyült 
tudományos munkára ösztönözték őket. Egy 1933-ban összeál-
lított jelentés szerint az addig eltelt időben az ösztön-
díjasok 674 darab publikációt jelentettek meg (könyv, cikk, 

22 
tanulmány). 

Olyan tudósok kezdték itt pályájukat, mint Fél Edit, 
Keresztury Dezső - aki később a berlini intézet igazgatója 
lett -, Németh Antal. a Nemzeti Színház igazgatója, Genthon 
István művészettörténész, Kozocsa Sándor bibliográfus, Szép 
Ernő író és a Történeti Intézet életében is jelentős szere-
pet játszó történészek; Miskolczy Gyula, Mályusz Elemér. 

A Bécsi Történeti Intézet jelentősége talán még na-
gyobb; elég ha csak a Fontes megvalósult köteteire gondo-
lunk (4o kötet). Néhányat kiemelve közülük: Károlyi Árpád 
munkái Széchenyi döblingi hagyatékáról, a Batthyány-pörről, 
és az 1848-as pozsonyi törvénycikkekről, Miskolczy és Thim 
Dózsef szerb-horvát nemzetiségtörténeti munkái, Baranyai-Ko-
lonits Einrichtungsweg-je, Szekfű kötete a magyar állam-
nyelv-történetéről. Arról sem szabad elfelejtkeznünk, hogy 
a bécsi kutatások indirekt is hozzájárultak számtalan törté-
neti téma feldolgozásához azzal, hogy nagyon sok anyagot 
szállítottak a kidolgozásukhoz. A bécsi Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv egyike a világ leggazdagabb levéltárainak, s 
az itt fellelt dokumentumok a jövő tudománya számára is 
hasznára válnak. Annál is inkább, mivel a II. világháború-
ban felbecsülhetetlen értékű dokumentumok részben vagy e-
gészben megsemmisültek, így például a Kabinet és a rendőr-
minisztériumi levéltárak szenvedték el ezt a sorsot. Ezek 
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közül sok aktát már csak az intézet forráskiadványaiban le-
het fellelni. A bécsi kutatások úttörő módon befolyásolták 
Magyarország kormányzata és közigazgatása történetéről ismer-
teket; a művészettörténetet a barokk kutatások gazdagították; 
Közép-Európa egészét felölelték a gazdaságtörténeti munkák; 
archeológiai és egyháztörténeti értékek kerültek felszínre. 
Az eredmények között kell említeni az intézet munkamódszerét, 
mely az adatok mind teljesebb összegyűjtésén, pontosságán, 
hitelességén alapult. Ez a pozitivista munkamódszer az érin-
tetlen területeken az óriási adattömeg kezelésekor rendkívül 
fontos szerepet játszott. Az intézet tudományos súlyát első-
sorban Károlyi Árpád jelentette a nemzetközi történ ész körök-
ben is. Az osztrák tudományossággal való jó kapcsolatot pedig 
az biztosította, hogy a fiatal történészgeneráció több tagja 
tudását a bécsi egyetem szemináriumában tökéletesítette, s így 
sok szakmai kapcsolat a továbbiakban is élő maradhatott. Még 
jelentősebbek lehettek volna a tudományos eredmények, ha az 
intézet fejlődése megmarad az eredetileg kijelölt történettu-
dományi csapáson, s célratörően csak a Fontes köteteivel tud-
nak foglalkozni. Az ösztöndijasok, a tagok kiválasztása gyak-
ran nem ezen szempontok alapján történt, s eluralkodott a 
tudományos kutatás szelleme helyett a tudományos hospitálás 
gyakorlata. 

Még egy hatásról, illetve hatástalanságról kell be-
számolnunk. Ez a Fontes publikációk útja az osztrák tudomá-
nyos körökben. Miskolczy Gyula, aki több mint 18 éven ke-
resztül állt kapcsolatban a bécsi kulturális intézetekkel, 
s mint a bécsi egyetem professzora az osztrák tudományos kö-
rökkel, így ír erről: 

"Értetlenül állok az előtt a tény előtt, hogy az oszt-
rák történetírás alig vette figyelembe a Fontes köteteket, 
annak ellenére, hogy azok épp ugy fontos ismereteket tartal-
maznak az osztrák és a magyar történelem számára is. Az okot 
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egyszerűen megtalálhatjuk. Bár a köteteket elküldtük az 
osztrák nyilvános szemináriumi könyvtárak számára, de a ma-
gyar címek miatt tovább senki sem tanulmányozta azokat. Pe-
dig a magyar nyelvű bevezető tanulmányon és a lábjegyzeteken 
kívül minden közölt dokumentum az eredeti nyelven, tehát 

23 
németül, latinul, franciául íródott." 

Az intézet a II. világháború után még az 1946/47-es 
tanévben újra indult, s ugy tűnt, hogy folytatni lehet a 
félbeszakadt kutatásokat, sőt, kiadásra előkészítették az 
intézet évkönyvének 11. kötetét is. A megjelentetésre a-
zonban már nem kerülhetett sor. A hidegháború éveiben az in-
tézet szüneteltette működését, s néhány év múlva a használa-
ton kívüli épületet végleg eladták az osztrák igazságügymi-
nisztériumnak . 

Az intézet 16,ooo kötetes kiváló állományú könyvtá-
rát, amely Magyarország határain kívül a legértékesebb gyűj-
temény volt a Kárpát-medence történetéről, hazaszállították, 
s az MTA Történettudományi Intézetének rendelkezésére bocsá-
tották. 
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