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Hagyományos kötıdés a német kultúrához 
 
Történelmi és hatalmi-politikai okok miatt, valamint a németségnek, a német 
nyelvterületeknek a világ szellemi-tudományos életében játszott meghatározó 
szerepe folytán az elmúlt évszázadokban a magyar szellemi-tudományos élet 
erıs szálakkal kötıdött a német kultúrához. A német kultúra meghatározó szere-
pe ellenére a magyar szellemi elit egy része állandóan kereste a kapcsolatot más 
nagy népek kultúrájához, így a francia kultúrához is. Az egyetemes civilizáció 
értékeinek, így a francia kultúrának preferálása nemcsak a világszinten álló mő-
veltség elismerésével és igenlésével magyarázható, hanem egyfajta ellensúlyke-
resés volt a német nyelvő Habsburg politikai törekvések ellen, amelyekben so-
kan nemzeti létünk és kultúránk veszélyeztetését látták. A német kultúrkörhöz 
való különleges viszony azonban sohasem jelentett kizárólagosságot, csak egy 
meghatározott német nyelvő országgal való kapcsolatot, hiszen a német kultúra 
évszázadok óta több államhatáron belül is fejlıdött.  

Az egyes német nyelvterülető országok világpolitikai súlya, valamint a német 
és az egyetemes kultúrában játszott szerepük miatt a magyar kultúrpolitika ezen 
a téren preferenciákat érvényesített, egyoldalúságokra azonban csak ritkán került 
sor. A német egyetemek a protestáns lelkészek mellett a magasabb tudományos-
ságot célul tőzı magyar tudósoknak is alma materei voltak. A német egyete-
mekkel való kapcsolat mellett Bécs a magyarság számára a kultúra egyik köz-
pontja maradt, a magyar kultúra Bécsen keresztül kötıdött az egyetemes mőve-
lıdéshez.  

A kisnémet egység porosz úton történt létrejötte után egyedülálló tudomá-
nyos és technikai fejlıdést produkáló bismarcki Németország∗ szerepét felis-
merve és elismerve a bécsi kötıdés továbbra is megmaradt. A magyar kultúrpo-
litika nemcsak az Osztrák-Magyar dualista Monarchia létrejötte és fennállása 
miatt tartotta fontosnak Bécset, hanem azért is, mert a Monarchiában megvaló-
sult német kultúra a különbözı interetnikus hatások – szláv, zsidó stb. – követ-
keztében igen jelentıs szellemi produktumokat hozott létre.  

 
∗ Németország történetével Tokody Gyula – Niederhauser Emil: Németország története. Akadé-

mia Kiadó, 1972. c. könyvükben foglalkoznak. 
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Az elsı világháború elıtt a német kultúra hatása, az ahhoz való viszony így 
„kétpólusú” volt. A világ egyik fontos tudományos központjává vált Németor-
szág mellett a magyar kultúra az osztrák-német kultúrához is erısen kötıdött, sıt 
több területen annak fejlıdésére is hatással volt. 

Az elsı világháború után a magyar szellemi-tudományos életnek a német kul-
túrához és tudományhoz való viszonya nemcsak azért módosult, mert a Monarc-
hia szétesése után a korábbi politikai egységbıl következı direkt kapcsolódá-
sunk az osztrák-német kultúrához megszőnt, hanem azért is, mert megváltozott 
Bécs szerepe a világkultúrában. A változás ellenére Bécs a világ klasszikus kul-
turális értékeinek egyik központja és a magyar történelmi és kulturális értékek 
egyik tárháza maradt, továbbá a magyar emigráns baloldali kulturális elit egy ré-
sze számára mőködési lehetıséget biztosított, és összekötı kapcsot jelentett az 
egyetemes mővelıdés progresszív irányzataihoz. Ugyanakkor a vesztes háború 
ellenére Németország nemcsak a világ tudományos központja lett, hanem a 
progresszív mővészetek egyik egyetemes központjává is vált. A német mővelt-
ség a magyar szellemi élet számára azért is felértékelıdött, mert a weimari köz-
társaság idején a Magyarországon vallási és politikai okok miatt üldözöttek,  
a numerus clausus kirekesztettjei lehetıséget kaptak egyetemi tanulmányok foly-
tatására, szakmai-tudományos kutatásra. Közülük sokan késıbb Nobel-díjasok 
lettek.  

1921-tıl 1933-ig a német kultúra és tudomány nemcsak az üldözöttek között 
vált kiemelt fontosságúvá, hanem a hivatalos klebelsbergi kultúrpolitikában is. 
Ösztöndíjasok százai ismerkedtek az akkori világ legmagasabb szintő tudomá-
nyával és haladó mővészetével. A II. világháború utáni magyar kulturális és tu-
dományos elit nagy része ekkor került közvetlen kapcsolatba a német szellemi-
séggel.  

Hitler hatalomra jutása a magyarságnak a német kultúrához való viszonyában 
„új” helyzetet teremtett. A fasiszta értelmiség- és tudománypolitika miatt Néme-
tország – a háborús célkitőzéseket segítı tudománytól eltekintve – elveszíti ve-
zetı szerepét a világ tudományos életében, a progresszív tudósokat elüldözik, a 
tudományos szabadságot felváltja a hatalom szolgálata.  

A világtudomány központja az Amerikai Egyesült Államokba került át.  
A szellemi élet legkülönbözıbb területein, így hazánkban is teret nyernek a ná-
cizmust kiszolgálók, a német irodalom és mővészet igazi értékeit képviselıket 
pedig külsı és belsı emigrációba kényszerítik. A területrevízió megvalósítása 
érdekében a fasiszta Németországhoz főzıdı politikai kapcsolatok ellenére a 
magyar kultúrdiplomácia kevésbé került a náci kultúrpolitika befolyása alá, mint 
a szomszédos országok bármelyike, sıt bizonyos területeken Magyarország nyi-
tottabb volt. A magyar egyetemi hallgatók külföldi ösztöndíjait elemezve megál-
lapíthatjuk, hogy a Kelet el volt zárva, Németországba az ösztöndíjasok 21,3%-a 
került, míg a külföldi ösztöndíjak 79 százalékát a nyugati kapcsolatok ápolására 
használták fel.  
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A tudományos kapcsolatoknak 15,6 %-a esett a náci Németországra, ugya-
nakkor az Egyesült Államokkal csaknem ilyen arányú tudományos kapcsolatai 
voltak az országnak, amiben Nagy-Britannia 15,11%-kal, Franciaország pedig 
11,8 %-kal részesült. Könyveket, folyóiratokat és más kiadványokat is inkább 
Nyugat-Európával cserélt Magyarország, mint a náci Németországgal. A magyar 
könyv-, folyóirat- és kiadványcserének 23,95 %-a esett a korabeli Németország-
ra. A magyar egyetemek külföldi díszdoktorainak 24,8 %-a származott a náci 
Németországból, az angolok 19,7 %-kal, a franciák pedig 13,6 %-kal képvisel-
tették magukat.  

A magyar kultúra a háború alatt sem került teljesen fasiszta befolyás alá.  
A könyvkiadási statisztika és a nyugati könyvek magyarországi forgalmazása is 
ezt támasztja alá. Magyarországon – Svájcon keresztül – úgyszólván minden 
könyvet be lehetett szerezni. A kapcsolat méreteire jellemzı, hogy a legnagyobb 
svájci könyvexportır cég, a Schweizerischer Vereint-Sortement 1941-1942-es 
forgalmának egyharmada, 31,6 % hazánkba irányult. Folyamatosan érkeztek az 
országba az emigrációban lévı német írók mővei1 Stockholmból és a Bennann-
Fischer Verlag német nyelvő kiadásában.  

A háború alatt 506 német munkát fordítottak magyarra, ebbıl 42 emigráns 
német mő volt. A francia és angol irodalmi termésbıl viszont 1612-t. Magyaror-
szágon 25 %-kal több a zsidósággal szimpatizáns mő jelent meg, mint antiszemi-
ta kiadvány. A film területén is nyitott volt az ország. Amíg egyáltalán be lehe-
tett mutatni külföldi filmeket, Magyarország teljes figyelme az Egyesült Álla-
mok felé fordult. Ezt igazolják az 1934-1939 közötti filmstatisztikák. 

 
1934-ben  59 német 134 amerikai 
1935-ben 45 ” 125 ” 
1936-ban 41 ” 100 ” 
1937-ben 31 ” 92 ” 
1939-ben 28 ” 111 amerikai filmet mutattak be. 

 
Azt, hogy a magyar film nem került a német filmpolitika vonzásába, az is jel-

zi, hogy az adott idıszakban a német mozikban egyetlen magyar filmet sem mu-
tattak be, ugyanakkor a nyugati országokban játszották a magyar filmeket. Kép-
zımővészeink is csaknem teljesen nyugat felé fordultak.2 

A náci Németország nyomása, valamint a Magyarországon is erısödı szélsı-
jobboldali tendenciák hatására a hitlerizmus idıszakában a fasizmust szolgáló 
intézkedésekre is sor került, de a magyar szellemi élet demokratikus része a né-
met kultúra megmaradt valódi értékeihez igyekezett kapcsolatot teremteni. Bécs 
jelenti ekkor az összeköttetést az igazi német értékekhez, 1938 után azonban már 
csak a svájci német kultúrán keresztül van kapcsolódás az értékes német szelle-

 
1  Varga Sándor: A magyar könyvkiadás-könyvkereskedelem 1945-1975. p. 27. 
2  Kis Újság, 1945. július 6. 
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miséghez. Az alpesi országon keresztül érintkezik a magyar kultúra az ottani 
német emigrációval és a megmentett német értékekkel. A háborúba való belépé-
sünktıl, 1941-tıl már nemcsak a német, hanem az egyetemes kultúrához való 
kötıdésünknek egyik legfontosabb országa lesz Svájc.  

 
Az új orientációk szükségessége 

 
A II. világháború után a német kultúrához való viszony a már új és demokratikus 
kultúrpolitika és kultúrdiplomácia egyik legbonyolultabb és legkényesebb prob-
lémája volt. A kérdés megoldása annak ellenére igen nehéz volt, hogy az emig-
rációból hazatért baloldali szellemi elit nagy része a német kultúrkörhöz kötı-
dött, ismerte annak értékeit, közülük többen – Lukács Györgytıl Balázs Béláig – 
annak gazdagításában meghatározó szerepet játszottak. Magyarország számára a 
helyzetet igen bonyolulttá tette, hogy annak a Németországnak volt a szövetsé-
gese, amely a magyarságot 1944. március 19-én végül is megszállta és katasztró-
fába sodorta.  

Az elszigetelt helyzetben lévı Magyarország számára 1945-ben, saját identi-
tásának helyreállítása idején igen nehéz volt megtalálni azokat a pontokat, ame-
lyeken keresztül rendezni tudta volna a német kultúrához való viszonyát. Nehéz 
volt ez azért is, mert a háború után az ismert okok miatt a németség nemzetközi 
megítélése egyértelmően negatív volt. Ezekben az években a németségtıl való 
elhatárolódást mind Keleten, mind Nyugaton gesztus értékőnek tartották. A hi-
degháború kibontakozásáig a németellenesség Magyarország számára a nemzet-
közi felfogással való azonosulást jelentette.  

A magyar kulturális vezetés ugyanakkor nem térhetett ki a probléma elıl, 
már csak azért sem, mert a háború befejezése után Magyarország nemzetközi 
kötelezettségei folytán, és saját demokratikus berendezkedésének megteremtése 
érdekében több antifasiszta intézkedést hozott. A németség és a fasizmus fogal-
mának több esetben történt egybemosása révén – nemcsak külföldön, hanem 
Magyarországon is – nem sok lehetıség volt a kérdés differenciált megközelíté-
sére. A problémák ilyetén való kezelése idején ezért hibák sorozatát követték el, 
olyan lépésekre is sor került, amelyek csak évtizedek után lettek korrigálhatók,  
s az általuk keletkezett veszteségek szinte jóvátehetetlennek bizonyultak.  

A kérdés feltárása többek között azért is fontos, mert nemcsak Magyarorszá-
gon, de nemzetközileg sem feldolgozott, hogy az egyes országok milyen felfo-
gást fogalmaztak meg a II. világháborút követı években a német kultúrával kap-
csolatban. A korszakban érvényesülı teljes tagadást, vagy esetleg olyan értékek 
találását, bizonyos kitörési pontokat, amelyeken keresztül az antifasiszta-
demokratikus célok megvalósíthatók lettek, de mégsem szakadt meg a kapcsolat 
a világkultúrában és tudományban örök értékeket produkáló német mővelıdés-
sel. Egy olyan ország számára, mint Magyarország, ahol a német kultúrához 
ilyen erıs volt a kötıdés, ahol a tudományos elit nagy része német nyelvtudású 
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volt, és ahol a tudományos kapcsolatokban dominált a német kutatókhoz főzıdı 
viszony, ott a német kultúrával való totális szakítás csak tragikus következmé-
nyekkel járhatott volna.  

A kutatás feladata annak bemutatása, hogy a különbözı szempontokat figye-
lembe vevı kultúrpolitika miként válaszolja meg ezeket a bonyolult kihívásokat. 
Minden hatalmi elit örökséget vesz át, egy olyan múltat, mely terheli vagy meg-
alapozza jövıbeni cselekedeteit. A háború utáni magyar kultúrpolitikának is egy 
adott múlttal – a közelmúlt tragédiájával és a német kultúrához főzıdı pozitív 
viszonnyal terhelten – kellett politizálnia. A magyar kül- és kultúrpolitika tuda-
tosan a németséggel és német kultúrával való kapcsolat lazítását ambicionálta.3 
A németséggel való szakítás hangsúlyozásától Magyarország 1945-ben nemzet-
közi emancipációjának felgyorsítását remélte.  

1945-ben a szovjet érdekszférában nemcsak a német kultúra szorult vissza, 
hanem a német népesség is törvényen kívüli helyzetbe került. A kelet-európai 
térségbıl 9 millió németet telepítettek át Németországba. Magyarországról 170 
ezret, de ezen felül 40-50 ezer ember elmenekült. A magyarországi németektıl 
közel 300 ezer hold földet és 45 ezer házat vettek el. A hazai németség nem sejt-
hette, hogy mi vár rá a háború után. A németség egy részét a 30-as, 40-es évek-
ben hatalmába kerítette ugyan a náci német szellemiség, sokan beléptek a 
Volksbundba is, de ez nem jelentette azt, hogy a többség ellenségesen tekintett  
a magyarságra. Inkább felerısödött német identitásuk, elsısorban az összetarto-
zás tudatosodásáról volt szó. A kompromittálódott fasiszta népi németek elme-
nekültek, de akik vétlennek érezték magukat, azok maradtak. A váratlan erıvel 
lesújtó kitelepítési határozatok éppen az ártatlanokat büntették leginkább.  

A magyar-német kulturális kapcsolatok gazdag hagyománya ellenére a fa-
sizmus a potenciális lehetıségeket is beárnyékolta. Az új orientáció azzal járt, 
hogy a német(országi) kultúra teljesen visszaszorult, a német szellemiség és tu-
domány szerepe a magyar mővelıdéspolitikában a legminimálisabbra korlátozó-
dott. A német kultúra pozícióvesztése nemcsak magyar jelenség volt, hanem ha-
sonló tendenciák érvényesültek világszerte. A háborús szörnyőségek és az abban 
játszott német szerepbıl adódó felelısség miatt a kérdés gondokat okozott ma-
 
3  Magyarország. demokratikus újjáépítésének és felemelkedésének programja . Néplap, 1944. 

november 3.;  
A Magyar Kommunista Párt és Szociáldemokrata Párt határozatai 1944-1948. Kossuth Könyv-
kiadó, 1967. p. 37-41.;  
A Független Kisgazda és Polgári Párt programja. Írta: Nagy Ferenc. Budapest, 1945. p. 13-23.;  
Balogh Sándor-Izsák Lajos: Pártok és pártprogramok Magyarországon (1944-1948) Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1977. p. 184.;  
A Nemzeti Parasztpárt Kis kátéja. Néppel a népért. Sarló kiadása. É. n. p. 3–45.;  

 A Magyar Kommunista Párt országos értekezlete. 1945. május 20-21.; In: A Magyar Kommu-
nista Párt Szociáldemokrata határozatai. p. 81-86.;  
A Független Kisgazdapárt 1945. augusztus 19–20. Országos Nagyválasztmánya. In.: Balogh 
Sándor-Izsák Lajos: Pártok és pártprogramok. p. 38. 
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gában Németországban is. 1945-ben a német identitászavar miatt egy tudatos 
amerikai koncepcióba ágyazva, az amerikai kultúrexpanzió részeként a fasiszta 
szellemiség kiirtása sokszor a német kultúra, a német klasszikus értékek elvesz-
tését is jelentette.  

Magyarországon a háború elvesztésének következménye volt az identitásza-
var, az elbizonytalanodás, a nemzeti pesszimizmus és bőntudat, valamint az át-
meneti kisebbrendőségi érzés. A nemzetet sújtó lelki traumából és elszigetelt-
ségbıl való kitörés egyik eszköze lett a kultúrdiplomácia. Ebben a válságos 
helyzetben olyan kultúrkapcsolatokat kellett kialakítani, amelyek az egyes kultú-
rákhoz való viszonyt is újraértékelik.  

Az antifasiszta célkitőzések megvalósítása és a német értékek megtartása arra 
ösztönzött, hogy a német kultúra reprezentánsa ne Németország legyen – ahogy 
addig sem kizárólag az volt –, hanem más német nyelvő országok: olyan álla-
mok, amelyek nem kompromittálódtak, illetve maguk is a fasizmus áldozatai 
voltak, vagy részben fenyegetve érezték magukat Hitlertıl.  

 
Ausztria jelentısége az újabb tájékozódásban 

 
A háború utáni politikai környezetben és a nemzetközi németellenesség idején 
Magyarországon sem jósoltak nagy perspektívát Németországnak. A fasiszta 
Németország bőne ellenére azonban a világkultúra elképzelhetetlen volt a német 
kultúra és tudomány nélkül. Ebben a helyzetben feltételezhetı volt, hogy a né-
met kultúrát Ausztria, illetve Bécs fogja reprezentálni. A háború után úgy lát-
szott, hogy Németország nemzetközi kulturális-tudományos pozícióinak elvesz-
tése miatt Bécs nemcsak a német kultúrát illetıen fog meghatározó kultúrpoliti-
kai missziót betölteni, hanem olyan centrummá válhat, amelyre csak Európa ke-
vés kulturális központja alkalmas.  

Az osztrákok mindent elkövettek, hogy Bécs kultúráját újra felépítsék. A há-
ború befejezése utáni elsı naptól kezdve nem szőntek meg kifelé és befelé egya-
ránt hirdetni, hogy az osztrák fıvárosnak, Ausztriának létjogosultsága magas, az 
egész világ által elismert kultúrájában rejlik; hogy Ausztria lehet ugyan kis or-
szág és szegény, de kultúrában nagyhatalom. A háború befejezése azonban 
Ausztriában is identitászavart idézett elı. Az újrakezdést a gyıztesek segítették, 
a fasizmus maradványainak a felszámolását a szövetséges ellenırzı bizottság 
ugyanakkor különös szigorral végezte.4 

Magyarország abban a szerencsés helyzetben volt, hogy a jól mőködı bécsi 
Magyar Kulturális Intézettel képes volt a Bécsben kibontakozó szellemi együtt-
mőködésbe bekapcsolódni. Egy olyan intézettel rendelkezett, amely könyvtára 
és kiépített kapcsolatai révén döntıen hozzájárulhatott a magyar kulturális tö-
rekvések megismertetéséhez. A magyar kultúra háború alatt Bécsben maradt 
 
4  Új Magyar Központi Levéltár (UMKL)-XIX-I-1e. 1947-95.026 
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képviselıi, mindenekelıtt dr. Miskolczy Gyula professzor, az intézet fıigazgató-
ja mindent elkövetett a kulturális pozíciók megtartása és lehetıleg újabbak kiépí-
tése érdekében.  

Miskolczy Gyula, a bécsi Collegium Hungaricum 1935-tıl kinevezett vezetı-
je már 1945 tavaszán felvette az érintkezést a kultúrkapcsolatok kiépítése érde-
kében Fischer közoktatásügyi államtitkárral és Lugmayer államtitkárral. 
Lugmayer a megbeszélésen kijelentette, hogy ha a szövetséges hatalmak elisme-
rik az osztrák kormányt, az rögtön iparkodni fog felvenni a szellemi kapcsolato-
kat a környezı államokkal, elsısorban Csehszlovákiával és Magyarországgal, 
valamint Jugoszláviával, és ebben az értelemben üdvözölné, ha a Magyar Intézet 
folytatná mőködését.5 Miskolczy Gyula 1945 tavaszán megkezdte elıadásait a 
Bécsi Egyetemen, aminek kultúrdiplomáciai jelentıségén túlmenıen felsıokta-
tás- és tudománypolitikai fontossága is volt, mert Bécsben 1945-ben 90 profesz-
szort függesztettek fel, és így Miskolczy, a kiváló levéltáros-történész az osztrák 
történelemtanításban hézagpótló szerepet töltött be.6 

A kezdettıl fogva erıteljes magyar kulturális aktivitás Ausztriában azzal is 
magyarázható, hogy a bécsi magyar kulturális intézetek épületei ritka szerencsé-
vel csak minimális kárt szenvedtek. Az intézet segített az ottrekedt magyarok-
nak, hozzájárult a különbözı fıiskolákon és intézetekben a nyári szemeszterek 
megnyitásához. A Magyar Intézet legnagyobb értéke, több mint 20 000 kötetes 
könyvtára úgyszólván teljesen ép és sértetlen maradt.7 

Miskolczy professzor mellett Paulinyi Oszkár levéltáros ugyancsak céltuda-
tosan képviselte a magyar érdekeket. Paulinyi közremőködésének köszönhetı, 
hogy az állami levéltár igen értékes „Hungarica” sorozata sértetlenül került visz-
sza vidéki rejtekhelyérıl, ahová a bombázások elıl menekítették.8 

Miskolczy Gyula már 1945. június 1-jén úgy látta, hogy a közeli hónapokban 
esedékessé válik Magyarország kulturális kapcsolatainak felvétele Ausztriával. 
A fıigazgató nem tudta, hogy milyen formában kerülhet erre sor, nem volt bizo-
nyos abban sem, hogy az új osztrák kormány adaptálja-e a régi, a két világhábo-
rú között kötött osztrák-magyar kulturális egyezményeket, avagy új szerzıdések 
megkötésére lesz szükség. Tekintettel arra a rokonszenvre, amelyet Ausztria a 
gyıztes nagyhatalmaknál élvez, Miskolczy szerint Magyarország részérıl kívá-
natos lenne Ausztriával a kulturális kapcsolatokat lehetıleg szorosra főzni, és a 
magyar kulturális intézeteket a kulturális csere minden ágazatában (tudomány, 
irodalom, könyvkiadás, zene stb.) központtá tenni, és helyzetüket erısíteni. A fı-
igazgató ugyancsak fontosnak tartotta, hogy Magyarország kulturális pozícióit 

 
5  UMKL-XIX-I-1e. 1945-21.491 
6  UMKL-XIX-I-1e. 1945-21.491 
7  UMKL-XIX-I-1e. 1945-21.491 
8  UMKL-XIX-I-1e. 1945-21.491; Az osztrák-magyar kulturális egyezményt 1935. március 4-én 

Bécsben írták alá. 
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az egyetemeken, a levéltáraknál minden eszközzel fenntartsa. Felfogása szerint a 
bécsi Magyar Intézet a magyar kultúrának páratlan elıjogokat és kisugárzási le-
hetıségeket nyújthat.9 

A magyar kormányzat is tisztában volt Bécs új szerepével, ezért a vallás- és 
közoktatási miniszter 1945. október 31-én megbízta Miskolczy Gyulát, hogy a 
hivatalos kapcsolatokat tartsa fenn az osztrák szervekkel. A magyar kormány lát-
ta, hogy a Magyarország és Ausztria között fennálló sok évszázados kapcsola-
tok, valamint a Duna-völgye békéjét szolgáló baráti viszony ápolására a két or-
szág között alig van hathatósabb eszköz, mint egymás szellemi értékeinek meg-
ismerése és a kulturális összeköttetések ápolása. Magyarország érvényben akarta 
tartani azokat a szerzıdéseket, amelyeket a két ország korábban megkötött.  

A magyar kormány különös súlyt helyezett a Bécsi Magyar Kulturális Intézet 
zavartalan mőködésére, a bécsi egyetemen, az ottani fıiskolákon és közgyőjte-
ményeknél betöltött magyar helyek fenntartásának biztosítására, ezenkívül kívá-
natosnak tartotta a minél behatóbb érintkezés kiépítését a tudomány és a mővé-
szet széles területén. Mivel a magyar kormány 1945-ben még nem tartott fenn 
diplomáciai képviseletet, ezért felhatalmazták a bécsi Magyar Kulturális Intézet 
fıigazgatóját, Misko1czy Gyulát, hogy a kulturális élet síkján magyar kérdések-
ben a normális diplomáciai kapcsolatok helyreállításáig az osztrák hatóságokkal 
hivatalosan is érintkezzen.10  

Miskolczy Gyula 1945 telén a VKM felhatalmazásával tárgyalásokat folyta-
tott Magyarország és Ausztria között 1926-ban és 1934-ben létrejött szerzıdé-
sekre vonatkozóan. Ezek a szerzıdések – amelyek elıkészítı tárgyalásában az 
1925-ben a Bécsben mőködı magyar levéltári delegáció tagjaként Miskolczy is 
részt vett – fontos kiindulópontot jelentettek a háború utáni osztrák-magyar kap-
csolatok vonatkozóan. És amelyek az állami levéltárakban közös szellemi tulaj-
donnak nyilvánított anyag tekintetében Magyarország számára olyan elınyöket 
biztosított, amelyeket Ausztria egyetlen más, az Osztrák-Magyar Monarchiából 
kiszakadt utódállamnak sem adott meg. 1934-ben pedig megállapodás jött létre a 
bécsi múzeumok és könyvtárak anyagára vonatkozóan. Ennek a megállapodás-
nak alapján jelentıs mőkincsek kerültek Magyarországra. Magyarország lemon-
dott ugyan minden további igényérıl a fent említett anyagra, de fenntartotta ma-
gának a jogot egy kormánymegbízott tartására, akinek a szerzıdés jelentékeny 
jogkört és betekintési jogot biztosított az intézetek adminisztratív irataiba.  

Hosszas tárgyalások után Miskolczy és az osztrák fél arra a megállapodásra 
jutottak, hogy Ausztria kormánya hallgatólagosan érvényesnek ismeri el az 
1926-os és 1934-es szerzıdéseket, és a magyar hivatalos kiküldöttek mőködését 
nem gátolja. A magyar küldöttség vezetıje a megbeszéléseken kilátásba helyez-
te, hogy a politikai kapcsolatok helyreállításával Magyarország és Ausztria min-

 
9  UMKL-XIX-I-1e. 1945-21.491 
10 UMKL-XIX-I-1e. 1945-69.636 
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den szerzıdését újra átnézik, mivel több pont elvesztette aktualitását a megválto-
zott körülmények miatt, más rendelkezések pedig revízióra szorulnak.11  

Nem közvetlenül a totális összeomlás után – amikor Németország megítélése 
a legnegatívabb volt –, hanem 1945-1946 fordulóján is úgy látták vezetı magyar 
politikusok és diplomaták, hogy Németország hosszú évekig nem lesz tényezı 
Európában.12 

A magyar kultúrdiplomácia követendı irányvonalát Misko1czy Gyula a hiva-
talos állásponttól eltérıen, szélesebben értelmezte. 1946. augusztus 9-én a VKM 
számára javaslatot készített a nemzetközi együttmőködés lehetıségeirıl. Ebbıl 
látható, hogy Miskolczy is tisztában volt a korabeli magyar és nemzetközi meg-
ítéléssel, ezért a német hatást ı sem tartotta kívánatosnak, ugyanakkor az osztrá-
kot fontosnak ítélte. Meglátása szerint a magyar kultúrában fontos szerepet ját-
szik a közép-európai hatás, amely Ausztrián keresztül jut el a magyarsághoz, és 
amelyet a magyar szellemiség válogatás nélkül, egyik napról a másikra nem kü-
szöbölhet ki. A történelmi múlt és a jövı szempontjából megítélve arra figyel-
mezteti a VKM-et, ha Béccsel megszakítjuk az összeköttetést, akkor megszakad 
a kapcsolat saját múltunkkal is.13  

Az egyetemes és az osztrák kultúra összefüggéseit jól ismerı Miskolczy 
Gyula professzor érvek sorát sorakoztatta fel Ausztria kiemelt fontossága mel-
lett. Bécs kultúrdiplomáciai jelentıségét mindenekelıtt a szomszédos országban 
élı magyarság szempontjából tartotta meghatározónak. Példaként említette, 
hogy az 1920-as években a Bécsi Magyar Akadémikusok Egyesülete tagjainak 
jelentékeny részét az utódállamokban élı magyar egyetemi hallgatók tették ki. 
Ezek a fiatalok országaikból még elemi ismereteket sem hoztak magukkal a ma-
gyar kultúráról, a magyar irodalomról, mővészetrıl és történelemrıl, – a bécsi 
egyetemi éveket használták fel ismereteik pótlására. Miskolczy úgy ítélte meg, 
hogy Bécs kiemelt fontosságát a II. világháborút lezáró békekötés után is meg-
tartja, és ugyanolyan kulturális missziót fog betölteni, mint Trianon után.14 

Miskolczy Bécs melletti érvelését ezután nemzetközi szempontokkal támasz-
totta alá. Ausztria kultúrdiplomáciai fontosságát Magyarország számára azzal 
indokolta, hogy Bécs kulturális vezetı szerepét a nagyhatalmak is elfogadják. 
Véleménye szerint a nagyhatalmak Ausztriának a Németországtól délkelet felé 
esı régióban vezetı szerepet szántak. Tétele alátámasztására Béthonart francia 
tábornokot idézte: „Bécsnek kell az összekötı kapocsnak lenni Nyugat és Kelet 
között kulturális téren”.  

Miskolczy Magyarország nyugat-európai kultúrdiplomáciai orientációja ala-
kítása szempontjából is Bécset tartotta kiindulópontnak. Az volt a meglátása, 

 
11 UMKL-XIX-I-1e. 1945-95.026 
12 Kis Újság, 1946. május 26.: J 946. június 16. 
13 UMKL-XIX-I-1e. 1945-95.026 
14 UMKL-XIX-I-1e. 1945-95.026 
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hogy bármennyire is üdvös a nagyhatalmakkal felvenni a közvetlen érintkezést, 
mégsem lehet megakadályozni, hogy ezek az idegen kultúrák Bécsben vegyenek 
fel olyan arculatot, amely az Európa délkeleti részén lakó népek hagyományá-
nak, mővelıdési fokának megfelel. Végsı következtetése: a francia vagy angol 
kultúrával való kapcsolatban sem kerülhetjük meg Bécset. Egyszerően azért, 
mert ezek a nagyhatalmak így gondolják el kultúrájuk kisugárzását.15  

Miskolczy a magyar kultúrdiplomácia meghatározó fontosságú orientációvá-
lasztása idején arra is felhívta a kultúrpolitikai vezetés figyelmét, hogy a gyıztes 
nagyhatalmak nem akarják a németség által elsısorban képviselt közép-európai 
kultúrát az emberi mővelıdésbıl huzamosabb ideig kiőzni. Úgy látta, hogy Né-
metország szörnyő pusztulása és politikai elszigeteltsége még hosszú évekre 
meggátolja a német népet kulturális mőködésében, és a gyızık ezt az idıt sze-
retnék arra kihasználni, hogy a közép-európai kultúra súlypontját, amennyire a 
lehetıség csak megengedi, áthelyezzék Ausztriába. Igazolására elmondja, hogy a 
nagy német könyvkiadó cégek vagy átköltöztek Ausztriába, vagy legalábbis ott 
fiókokat nyitottak. Miskolczynak arról is volt információja, hogy a könyvkiadás 
terén Svájc is keresi a kapcsolatot Ausztriával. A jövıt illetıen úgy ítélte meg, 
hogy Németországgal elıreláthatólag évekig nem lesz Magyarországnak számot-
tevı kapcsolata, és hogy földrajzi helyzetünknél fogva korlátozhatjuk, de telje-
sen fel nem adhatjuk közép-európai kulturális pozíciónkat, így egyértelmővé vá-
lik Bécs jelentısége a magyar kultúrdiplomáciában.16 

Miskolczy szerint az osztrák kormányokkal kötött kulturális szerzıdéseket 
Magyarországnak át kell mentenie és az új idık új szellemének megfelelıen re-
videálni kell. Miskolczy arra is rámutatott, hogy az Ausztriához főzıdı viszony 
több egy bilaterális kapcsolatnál, mert ennél az együttmőködésnél tekintettel kell 
lenni arra is, hogy a kulturális tényezık nemcsak Ausztriával, hanem Svájccal és 
az egész német nyelvterülettel való kulturális kapcsolatokat is szolgálják.17  

Miskolczy Gyula az ország nemzetközi megítélése és az elszigeteltségbıl va-
ló kitörés érdekében szükségesnek tartotta Bécset a magyar kultúra nagy fontos-
ságú centrumává fejleszteni. Úgy látta, hogy a történelmi múlt és a kulturális 
szerzıdések alapján az Ausztriához főzıdı viszony különleges, amit tovább kell 
fejleszteni. A kérdés politikai fontossága miatt más országoktól eltérıen Auszt-
riában a magyar kultúra és tudomány pozícióinak megtartását elsırendő feladat-
ként értékelte. Bécs kultúrdiplomáciai fontosságának komplex megközelítése 
Miskolczy részérıl abból is látható, hogy a Habsburg Monarchiához főzıdı 
négy évszázados osztrák-magyar kapcsolat mellett a Trianon utáni helyzetben a 
két ország viszonya bármely utódállamnál szívélyesebb volt, és hogy Bécs az 
utódállami magyarság kulturális-tudományos fejlıdésének meghatározó fontos-

 
15 UMKL-XIX-I-1e. 1945-95.026 
16 UMKL-XIX-I-1e. 1945-95.026 
17 UMKL-XIX-I-1e. 1945-95.026 
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ságú központja, a magyar kultúrával való találkozás egyetlen lehetısége maradt.  
A Miskolczy által feltételezett sajátos osztrák szerep kedvezett volna ama 

magyar kultúrdiplomáciai cél megvalósításának, amely Magyarország nemzet-
közi elszigeteltségének a felszámolását, az ország jó hírének helyreállítását, va-
lamint a világkultúrához való viszonya rendezését tőzte ki célul. A II. világhábo-
rú után egy korábbi történelmi tapasztalat alapján úgy gondolta, hogy az utódál-
lamokban élı magyarság a bécsi egyetemeken fogja taníttatni gyermekeit, ahol a 
nemzetközi szintő képzés mellett elsajátítják a magyar kultúrát is. A Miskolczy 
Gyula által megfogalmazott koncepció azonban 1945-1946-ban nem számolt az-
zal, hogy a világ politikailag rövidesen kettészakad. Ekkor még nem láthatta, 
hogy 1948 után Bécs nem az európai kisugárzás és összetartozás központja lesz, 
hanem a két világrendszert elválasztó törésvonal egyik frontvárosa.  

A magyar kulturális vezetés néhány elvi kinyilatkoztatáson és tárgyalási fel-
hatalmazáson kívül nem részesítette Ausztriát különös preferenciában. Az angol-
szász, de különösen a francia kultúrához főzıdı kapcsolatok mellett az együtt-
mőködés csak bizonyos területekre korlátozódott. A széles körő magyar-román 
kapcsolatokhoz, illetve a magyar-szovjet együttmőködéshez viszonyítva szintén 
kevés valósult meg. Miskolczy Gyula ennek ellenére továbbra sem adja fel, ha-
nem kezdeményezéseket tesz a tudomány és a kultúra különbözı területein, ahol 
arra hívja fel a figyelmet, hogy bizonyos Bécsben mőködı tudományos intézmé-
nyek, mint a Pazmaneum, a Magyar Történetkutató Intézet, a Collegium Hunga-
ricum, a Theresianum, és a Magyar Hadilevéltár milyen fontos szerepet játszhat-
nak a magyar-osztrák kapcsolatok fenntartásában. Arra is figyelmeztet, hogy mi-
lyen potenciális lehetıségei vannak az 1934-ben kötött kulturális egyezménynek, 
amelynek alapján Magyarországnak lehetısége van vendégprofesszort tartani a 
bécsi egyetemen, lektorátusokat mőködtethet a fıiskolákon és ösztöndíjasokat 
küldhet Ausztriába, valamint könyvek és kiadványok fordítását végeztetheti el.18 

A potenciális lehetıségekbıl az osztrák-magyar kapcsolatok területén néhány 
azért megvalósult, így az ösztöndíjas együttmőködésben történt elırelépés. Az 
Országos Ösztöndíjtanács által 1945. augusztus 23-án kiírt kutatási pályázatok 

 
18  UMKL-XIX-I-1e. 1945-95.026; Pedig Miskolczy nagyon bízott a magyar-osztrák kapcsolatok-

ban. A kiváló történészt szinte egész élete és munkássága Bécshez kötötte. Miskolczy Gyula 
1914-ben a bécsi udvari levéltárban kezdte tudományos pályáját. Az 1. világháborúból vissza-
térve, 1921-tıl a Bécsi Magyar Intézetben dolgozik. 1925-tıl ismét Bécsben mőködött, mint a 
magyar levéltári bizottság tagja. 1930-tól a Római Magyar Intézet vezetıje, 1933-ban lett az 
MTA levelezı tagja. 1935-tıl a bécsi Collegium Hungaricum igazgatója és a bécsi egyetem 
professzora. A kommunisták hatalomátvétele után végleg Bécsben telepedett le. Külföldre tá-
vozása miatt akadémiai tagsága az MTA 1949. évi átszervezésekor megszőnik. 1962-ben halt 
meg Bécsújhelyben. Az MTA 1989. évi közgyőlésének határozata alapján Miskolczy Gyula 
akadémiai tagságát visszanyerte. Magyar Életrajzi Lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969. 
p. 221-222.; A Magyar Tudományos Akadémia Tagjai. p. 192.; Akadémiai Kislexikon. p. 123. 
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közül a bécsi Collegium Hungaricumba öt, a bécsi Történettudományi Kutatóin-
tézetbe két kutató pályázhatott. A Vallás- és Közoktatási Minisztérium által az 
1945-1946-os akadémiai évre alapított új ösztöndíjak közül tíz szólt Ausztriá-
ba.19 A kulturális kapcsolat része, hogy 1945-ben a bécsi rádió játszotta Wehner 
Tibor és Hegedős Miklós darabjait. A zenei kapcsolatok bıvítésére más kezde-
ményezések is történtek. 1945. augusztus 4-én Kun Imre, a Hangversenyszerve-
zık Szabad Szakszervezetének elnöke az 1945-ös salzburgi ünnepi hangverse-
nyek után szerette volna Bruno Waltert és az ott szereplı további két karmestert 
budapesti vendégszereplésre meghívni. Bruno Walter magyarországi látogatásá-
ra azonban nem került sor.20 Az egyetemi igazolások miatt keletkezett tanárhi-
ányt pedig két magyar tanársegéd, Foltényi István és Szamos Gábor bevonásával 
igyekeztek csökkenteni.21 

A civil társadalom részérıl is történtek lépések az osztrák-magyar kapcsola-
tok ápolására. A Mővészeti Tanács kezdeményezésére 1945 augusztusában elsık 
között jött létre a Magyar-Osztrák Mővelıdési Társaság. A társaság díszelnöke 
gróf Teleki Géza és Kıvágó József lett, elnöke Márai Sándor, alelnökök pedig 
Bernáth Aurél, Veress Sándor, Ortutay Gyula és Szekfő Gyula voltak. A társa-
ság fıtitkárává Cs. Szabó Lászlót, ügyvezetı titkárnak Borbíró Virgilt választot-
ták.22 1946 januárjában Wehner Tibor újból fellépett Varga Tibor hegedőmővész 
társaságában a Collegium Hungaricumban.23  

A magyar-osztrák együttmőködés része az is, hogy a bécsi Magyar Kulturális 
Intézetben 1946. november 12-én dr. Kurt Frieberger minisztériumi osztályfı-
nök tartott elıadást „Österreich und Ungarn, das Erinerungsbild eines 
Menschenlebens” címmel. 1947. március 28-án Miskolczy Gyula elıadására ke-
rült sor „Der Wiener Geist im Vormärz und der Völkerfrieden im Donauraum”, 
1947. április 15-én dr. Balázs János minisztériumi osztálytanácsos elıdadására 
„Strömungen in der Ungarischen Literatur von heute” címmel. További elıadást 
tartott még Miskolczy Gyula "A magyar parasztkérdés története napjainkig",  
Boglári Gyula: „A modern technikai és mindennapi élet”, valamint Dér Béla 
„Semmelweis Ignác” címmel. Az osztrák-magyar tudományos kapcsolatokhoz 
tartozik, hogy Irmgard Lindeck-Pozza és E. Holzmair a „Revue”-nél mőködött 
közre. Magyar oldalról Barta István tanulmányozta Ausztria történelmét.24  

Több híres magyar intézet, így a Történetkutató Intézet, megfelelı szakembe-

 
19  Magyar Közlöny, 1945. 108. sz.; Ideiglenes Nemzetgyőlés Naplója. 1946. Budapest, p. 41. 
20  UMKL-XIX-I-1i. 33455-1945. 
21  UMKL-XIX-I-1e. 1945-21.491. 
22  Szabad Szó, 1945. január 29. 
23  UMKL-XIX-I-1e. 1947-142.503.: Domokos Kosáry: The Idea of a Comparative History of 

East Central Europe: The Story of a Ventrue. Historians as Nation-Builders, Central and South-
East Europe. Macmillan Press, School of Slavonic and East European Studies, University of 
London p. 136. 

24  UMKL-XIX-I-1e. 1948-250.766. 
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rek hiányában nem volt képes hivatását betölteni. Érzékenyen érintette az intéze-
tet, hogy fontos folyóiratok közül is csak keveset kapott meg. Az osztrák-magyar 
kulturális együttmőködés szempontjából eredményként könyvelhetı el, hogy a 
Történetkutató Intézet 25 éves jubileuma alkalmából rendezett fogadáson megje-
lent az osztrák közoktatási miniszter, Bécs város kultúrtanácsnoka és a tudomá-
nyos élet több vezetı személyisége.25  

A magyar vezetés az osztrákokkal kialakítandó kapcsolatoknak 1947-ben 
még nagy fontosságot tulajdonított. Gyöngyösi János külügyminiszter 1947. 
március 20-i parlamenti felszólalásában az Ausztriával való diplomáciai kapcso-
latok újrafelvételét egyszersmind a hagyományos osztrák-magyar barátság to-
vábbfejlesztése kiindulópontjának tartotta.26 A magyar-osztrák kulturális kapcso-
latok 1947-tıl elsısorban zenei együttmőködést jelentettek. Lukács Pál brácsa-
mővész júliusban Bécsben szerepelt27, augusztusban pedig a Bécsi Operaház 
mővészei a Károly-kertben léptek fel. A tudományos kapcsolatok területén szá-
mottevı esemény nem történt, csupán annyi, hogy a budapesti 1848-as centená-
riumi történészkongresszusra meghívták az osztrák történészeket is28. 

 
25  Nemzetgyőlés Naplója. VII. köt. p. 52. 
26  Párttörténeti Intézet Archívuma PTI. Arch. 274. 21/71. 
27  Szabad Nép, 1947. július 6. 
28  Szabad Nép, 1947. augusztus 12. 


