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Tisztelt Közgyűlés ! 

1920 tavaszán, midőn a Magyar Történelmi Társulat 
közgyűlése nemzeti katastropháink után első ízben összeült, 
éles vészjelt adtunk, hogy a magyar közvéleményt kábult-
ságából felrázzuk s hogy a nemzeti áldozatkészséget művelő-
désünk megmentésére fölkeltsük. Agitatiós munkánk nem 
maradt eredménytelen. Társulatunk czéljaira ezideig kereken 
4 millió gyűlt össze. De a Történelmi Társulat actiója fel-
keltette az Akadémia, a Kisfaludy- és Petőfi-Társaság nemes 
versenyét is s ma már el lehet mondani, hogy a tudományos 
és irodalmi nagy szervezeteknek mintegy 10 millió alapjuk 
van, mi tervszerű és gazdaságos felhasználás mellett még a 
mostani drágaságban is számottevő munkásság kifejtését 
teszi lehetővé. 

Midőn nem az államkincstár a j ta ján kopogtattunk, 
hanem a társadalomhoz fordultunk, akkor hagyományos 
magyar utakon jártunk. A tudomány- és művészetpártolás 
minálunk nem volt fejedelmi s csak kevéssé volt állami fel-
adat. Symbolikus e tekintetben a külföldi nagy akadémiák 
és a mi akadémiánk alapítása és kifejlődése közötti különb-
ség. Míg a Magyar Tudományos Akadémia nemzeti alapítás, 
mely anyagi eszközeit is a társadalom áldozatkészségének 
köszönheti, addig a continens hasonjellegű nagy intézmé-
nyeit többnyire az uralkodók alapították a végből, hogy az 
állam által rendelkezésükre bocsátott subventiókból irányít-
sák az ország tudománypolitikáját. 
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Ősanyjuk az académie française, melyet X I I I . Lajos 
vezető minisztere, Richelieu létesített. A nagy cardinális, 
mint kultúrpolitikus is sastekinteteket vetett a messze 
jövőbe, de mint igazi reálpolitikusnak első czélja ez alapí-
tásnál az volt, hogy a franczia nyelvet az önkényességek 
és szabálytalanságok salakjától megtisztítva, a barbár nyel-
vek sorából kiemelje és számára azt a magas fokot biztosítsa, 
melyet a maga idején a görög és a latin elfoglalt, hogy így 
a nagy nyelvek sorában a franczia a harmadik legyen. És 
hogy a franczia nyelv nemcsak tökéletes instrumentum a 
legkomplikáltabb gondolatok kifejezésére, hanem diplo-
matiai, sőt világnyelv is, az nemcsak Richelieu törekvései-
nek és a franczia akadémia munkásságának egyik legérté-
kesebb eredménye, hanem egyben Francziaország politikai 
sikereinek egyik főtényezője. 

A közép- és keleteurópai akadémiai törekvések nagy 
mozgatója, Leibniz is korának fejedelmeire vetette szemét. 
Poroszországban I. Frigyesnél hamarosan, Oroszországban 
Nagy Péternél pedig halála után meghallgatásra talált, 
Drezdában és Bécsben ellenben sikertelenül kopogtatott. 
Ismét symbolikus, hogy a porosz királyság és a berlini aka-
démia megalapítása 1700-ban úgyszólván egyidőben történt 
s azóta a kapcsolat állam és kultúra között ott állandó. 
Sophie Charlotte, a nagyműveltségű királyné örömmel 
karolta fel Leibniz tervét. Férje, I. Frigyes pedig hamarosan 
átlátta, hogy új királysága székvárosának és udvarának 
vele kapcsolatos tudós társaságra már csak a prestige 
okából is szüksége van és a naptármonopolium bevételeinek 
átengedésével a szükséges anyagi eszközöknek is birtokába 
juttatta az új intézményt. A királyi akadémia második és 
valódi megalapítója azonban voltaképen Nagy Frigyes lett, 
kinek tudósok társasága uralkodásának kezdete óta valóságos 
életszükséglet volt és a ki a sokoldalú Maupertuist állítva 
a szervezet élére, annak valóban tudományos működését 
minden téren biztosította. Poroszország 1864—1871-iki tüne-
ményes sikerei után megkezdődött ott a tudományok monu-
mentális állami támogatása. Mommsen I. Vilmos császárról 
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mondott 1888-iki emlékbeszédében nyomatékosan mutatott 
rá arra, hogy a tudomány fejlesztése állami feladat. »Aki a 
német nép sorsát intézi, — úgymond — az nem hagyhat ja 
figyelmen kívül a német tudományt sem s az államférfiúi 
munka e részének jelentősége állandóan növekszik. A kuta-
tás bármely mezején minél magasabbak a feladatok, annál 
kevésbé elégséges már az egyes munkás szorgalma és képes-
sége. A munka szervezése úgy az anyaggyűjtés, mint a fel-
dolgozás, meg az új munkatársak kiképzése. terén mindig 
nagyobb terjedelművé válik és mindenekelőtt szükség van 
az intézményeknek arra az állandóságára, mely az egyes 
ember élettartamán túl a munka folytatását biztosítja.« í g y 
Mommsen. 

Bajorországban az akadémia-alapítás szintén a politikai 
irányzatban beállott fordulattal, az államnak reorganisatió-
jával függött össze. Max Emánuel választó, X I V . Lajos 
szövetségese, belesodródott a spanyol örökösödési hábo-
rúba ;. VI. Károly császár és bajor választó, Mária Terézia 
ellenfele pedig beavatkozott az osztrák örökösödési hábo-
rúba. Általában ez a két Wittelsbach Bajorország erejét meg-
haladó hatalmi politikát folytatott, mely a kis országot 
egészen kimerítette. A szükséges fordulat III. Maximilián 
József alatt következett be, ki a felvilágosodott absolutis-
mus eszközeivel népének jólétét igyekezett emelni és belterjes 
politikába kezdett. Közgazdasági és pénzügyi reformjainak 
kulturális kiegészítése czéljából behozta az általános tan-
kötelezettséget, 1759-ben pedig Münchenben megalapította 
a választófejedelmi akadémiát, mely a szabadkutatás és a 
censuramentesség privilégiumát nyerte és a német nyelv, 
meg a bajor történelem művelésével, továbbá természet-
tudományi kutatásokkal foglalkozott. A X I X . században 
pedig a Wittelsbachok egyenesen arra törekedtek, hogy 
székvárosukból modern Athént csináljanak. I. Lajos Mün-
chent művészvárossá tette, II. Maximilián pedig a tudomá-
nyokat karolta fel. Rankének ez a királyi barátja volt a mi 
szakmánknak, a históriának talán legnagyobb maecenása. 
A nagy északnémet történész emlékirata alapján 1859-ben 
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megalapította a bajor királyi akadémia történelmi bizottsá-
gát s bőkezűen gondoskodott a felállított hatalmas programm 
kiviteléhez szükséges anyagi eszközökről. E széles keretben 
indult meg a német birodalmi gyűlési emlékek kiadása, a 
kiváló német egyéniségek életrajzának gyűjteménye és több 
más sorozatos nagy történelmi mű. 

Mindezek az akadémiák államalapította intézetek, me-
lyeket beragyogta, melyeknek tekintélyét növelte a feje-
delmi kegy. A nemzet és a dynastia között a multakban 
felmerült sajnos félreértés következményeként fejedelmi 
kegy a magyar tudományos intézetekre vajmi ritkán terjedt 
ki. De talán ennél is nagyobb baj volt, hogy a kiegyezés óta, 
mikor már magunk rendelkeztünk az állam pénzügyi eszközei 
felett, helytelenül alkalmazott takarékosságból igazán nagy 
conceptiójú intézkedés kulturális téren vajmi kevés tör-
tént. Mégis, látva azt az erőteljes gazdasági fejlődést, mely 
a kilenczvenes évek elejétől a világháború kitöréséig eltelt 
negyedszázad alatt lefolyt, abban az időben erősen reméltem, 
hogy a magyar állam pénzügyi helyzete nagyarányú tudomány-
politikai programm felállítását teszi majd lehetővé s hogy 
ebből kifolyólag a magyarság is beléphet a nagy kultúrnemze-
tek sorába. Reméltem, hogy állami könyvtárainkat, múzeu-
mainkat, egyetemeinket, klinikáinkat és más kutatási inté-
zeteinket úgy a szellemi, mint a természettudományok terén 
rendszeresen kifejleszthetjük. Reméltem, hogy történelmi, 
föld- és néprajzi kutatások czéljából egyes tudósokat és 
egész missiókat küldhetünk a külföldre. A világháború és 
nemzeti katastropháink azonban főleg az állami pénzügyeket 
rongálták meg s így igényeinket az állammal szemben most 
lényegesen le kell szállítanunk. Mégis meg kell mutatnunk, 
hogy a történtek daczára sem váltunk Balkánná, hogy leg-
alább kulturális alapintézményeinket fenn tudjuk tartani. 

Kulturális nagy intézményeink sorában a legújabb 
időkig mostohagyermek volt a bennünket legközelebbről 
érdeklő Országos Levéltár, mely mind a mai napig teljesen 
alkalmatlan helyiségekben zsellérkedik. A Levéltár új épü-
lete közvetlenül a háború kitörése előtt tető alá jutott ugyan, 
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de belső berendezését a háborús anyagszükére való tekin-
tettel, sajnos, függőben hagyták. Örömömre szolgál, hogy 
a befejezési munkálatokra mint belügyminiszternek 11.500,000 
koronát bocsátott rendelkezésemre Kállay Tibor pénzügy-
miniszter, ki a Kállay-nemzetség nagy traditióinak meg-
felelően' már ismételten tanújelét adta nagy megértésének 
történelmi czéljaink iránt. Ezzel, úgy hiszem, az Országos 
Levéltár is a végleg consolidált intézmények sorába lép 
s igyekezni fogok, hogy ez a nemzeti intézetünk ne csak 
nemesi családfák felülvizsgálatára használtassák, hanem 
első sorban mint tudományos intézet administráltassék, 
melynek mégis az a fő hivatása, hogy történelmünk ott 
őrzött ősforrásait szakszerűen rendezze és nyilvántartsa, 
a források használatát a kutatóknak megkönnyítse, a kút-
fők publikálásában közreműködjék és egy megindítandó 
folyóiratban az anyagot rendszeresen ismertesse. Ha az 
Országos Levéltár egyéb rokon kultúr-intézményekkel össze-
fogva évnegyedes folyóiratot adna ki, úgy ez nemcsak 
pótolhatná a megszűnt »Történelmi Tár«-t, hanem a »Szá-
z a d o k a t is tehermentesíthetné oly irányban, hogy a szigo-
rúan szakszerű, főleg a diplomatikai és chronologiai czikkeket, 
meg a levéltári ismertetéseket is közreadhatná. A tisztán 
tudósoknak szóló czikkektől ekként leterhelt »Századok«-ban 
azután főleg feldolgozásokat, kisebb terjedelmű monographiá-
kat, essay-ket és történelemphilosophiai czikkeket hozhat-
nának s így a közönség szélesebb rétegeinek érdeklődésére 
is számíthatnának. Hogy az Országos Levéltár új és méltó 
otthonában a fokozott tudományos igényeknek meg tudjon 
felelni, ahhoz megapadt tisztviselői kara is kiegészítésre 
szörul. Nevezetesen szükség volna jog- és gazdaságtörté-
nészre, valamint a művészeti vonatkozású anyagra való 
tekintettel művészettörténészre is. 

A z Országos Levéltár reorganisatióján kívül mélyre-
hatóbb állami intézkedést alig várhatunk. Annál buzgóbban 
kell azonban folytatnunk az agitatiót, hogy a társadalmi 
áldozatkészség el ne lankadjon és annál gondosabban kell 
a mi társulatunknak is a történelmi munka rendszeres pro-
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grammját felállítani. Felemelő érzés, hogy e részben olyan 
férfiak nyomdokaiban járunk, mint boldogult nagy elődünk : 
Ipolyi Arnold, ki bölcs volt a czélkitűzésben és elhalt érde-
mes főtitkárunk: Szilágyi Sándor, ki a munkatársakat 
annyi szeretettel tudta egy-egy tudományos vállalkozás 
körül csoportosítani. A ki kételkedik abban, van-e belső 
jogosultsága a kultúrpolitikusnak ahhoz, hogy a tudományos 
szakkörök elé programmokat terjeszszen, az olvassa el Ipolyi 
Arnold három monumentális beszédét, melyben Társulatunk 
vándorgyűlésein a gazdaság-, had- és müvészettörténelem 
művelésére serkentette a historikusokat. Azt hiszem, nagy 
elődöm, Ipoly- Arnold szellemében cselekszem, midőn a 
magyar művészettörténelemnek Társulatunk működési kö-
rébe újból való felvételét indítványozom. Kicsinyek lettünk, 
összezsugorodtunk, erőinket össze kell tartanunk, minden 
egyes történelmi tudomány-ág művelésére külön egyesületet 
fenntartani képesek nem vagyunk. Ezért barátsággal és biza-
lommal hívom művészettörténész kartársainkat, helyezked-
jenek el és dolgozzanak Társulatunk keretében. 

Törekvéseinknek minden téren egyik főhibája a szer-
vezetlenség és a tervszerűtlenség. Általában túlsók magyar 
ember tartja magát egyéniségnek, a miből aztán jogot merít 
önkényes czélkitűzésre, csapongásra és rokontörekvésű embe-
rekben inkább versenytársat, sőt ellenséget lát, semmint 
munkatársat, kivel a közös czél elérésére erőit egyesítenie kel-
lene. Ahhoz, hogy valamely szervezet ne csak az alapszabályok 
papirján legyen meg, hanem mint eleven valóság éljen és 
hasson, ahhoz az anyagi eszközöktől eltekintve főleg kettő 
kell : czéltudatos vezetés és olyan tagok, kik harmonikus 
együttműködésre hajlandók, a vezetésben bíznak, egymás 
között pedig rokonszenveznek. Annak, hogy a magyar nem-
zetnek ma nincs közelismert vezére, úgy mint voltak a 
X I X . században József nádor, Széchenyi, majd Kossuth, 
azután Deák, annak nemcsak az az oka, hogy napjainkban 
ritka az igazán kiemelkedő politikai vezető talentum, hanem 
nem kismértékben az is, hogy a tömegekben túlsók a képzelt 
egyéniség, ki magáról azt hiszi, hogy a legkomplikáltabb 
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kül- és belpolitikai, közgazdasági és sociális kérdésekben 
a saját fejével is el tud igazodni és voltaképen nem szorul 
vezetésre. Anyai nagyatyám büszke volt arra, hogy több 
dunántúli köznemes társával levett kalappal sorfalat állott 
Deáknak az Angol királyné előcsarnokában és élete végéig 
mint megannyi orákulumot emlegette a haza bölcsének 
elejtett szavait. Ma vezethetlenné vált a tömeg. Lám a német 
tud »Genosse«, a nagy egészbe készségesen és szervesen bele-
illeszkedő tag lenni, ki önkorlátozásra, önfegyelmezésre is 
hajlandó, csakhogy az egész viruljon. Főleg a szervezkedési 
képesség és készség magyarázza meg azt, mint volt képes 
a németség öt éven át ellenállni úgyszólván az egész világ-
nak. A tervszerűség és szervezettség nemcsak a politikában 
záloga a sikernek, hanem általában minden téren. A modern 
élet méretei hihetetlenül megnövekedtek s az így megnöve-
kedett feladatokkal, követelményekkel és munkatömeggel 
az egyes ember megbirkózni alig tud. Ez erőit meghaladja, 
társulnia kell. 

És ez nincs másképen a tudományos élet terén sem. 
Jól tudom én azt, hogy a tudományos felfedezés, a találmány 
a lángész legsajátosabb megnyilatkozása, az Isten áldotta 
tehetség rejtelmes mélységeiből tör elő akárcsak a tűzhányó 
lávája vagy a gejzir forró vize a föld titokzatos rétegeiből. 
De ilyen szükségképen egyedülálló, sajnos ritka, tünemé-
nyes erruptiók mellett a szakképzettek ezrei működnek 
közre a tudományok továbbfejlesztésén. Főleg az előmunká-
latokhoz, az anyaggyűjtéshez, a tudományos félgyártmá-
nyok előállításához kívántatik meg számos szorgalmas kéz, 
sok, a munka tömegétől vissza nem rettenő, friss, fiatal erő. 
A tudományos munkának mennyiségileg túlnyomó része 
nem a lángész, hanem szorgalmas kezek produktuma. 
A botanikusok tervszerűen beutazzák az egyenlítő őserdeit 
és a sarki tájakat, Ázsia belsejét és az Óceánokat, hogy a 
növénytárakban minél teljesebb gyűjteményeket állítsanak 
össze földünk flórájából, mely gyűjtemények azután a további 
kutatásnak nélkülözhetetlen alapföltételei. A historikusok 
pedig végigjárják Európa nagy levéltárait, hogy egy-egy 



korszak története ne egyoldalú forrásból és hézagos adatok-
ból, hanem minél teljesebb anyagból legyen megépíthető, 
í g y jönnek létre a nagy történelmi forráskiadások, melyek-
nek tervét csekélyszámú embernek egységesen kell meg-
konstruálnia, melyeket azonban csak nagyobbszámú fiatal 
kutató egyesített munkája érlelhet tetté. A középkor tör-
téneti kútfőinek kiadása viszonylag könnyebb feladat, 
mert a diplomatika már kimunkált tudomány s az írásos 
emlékek abból a korból csekélyebb számmal maradtak fenn, 
mint az újabb időkből; úgyhogy fel lehet állítani az 
elvet, hogy úgyszólván minden oklevél becses emlék és regesz-
tákban vagy egész terjedelemben kiadható. Sokkal nehe-
zebb probléma az újkor történeti emlékeinek publikálása, 
melyek, épen mivel nagy számban maradtak fenn, gondos 
kiválasztást igényelnek. A vezető egyéniségek, a főese-
mények és az «¿«/»intézmények köré kell csoportosítani az 
anyagot s ezekre a tárgyakra vonatkozólag is csak a leg-
lényegesebb, legjellegzetesebb és az események összefüggése 
szempontjából számottevő darabokat kell közreadni. Ezek 
mind az egyén erejét meghaladó nagy tudományos vállal-
kozások, melyeknek meglátása, kezdeményezése, megszerve-
zése és administrálása az akadémiáknak és más tudomá-
nyos társaságoknak taláii legfőbb feladata. Jól mondta 
Mommsen, I. Vilmos korának nagy tudománypolitikusa, 
a berlini akadémia Leibniz-emléknapján 1887 június 30-án 
tartott beszédében, hogy az akadémia működési tere ott 
van, a hol »a munkaköltségek az egyes ember anyagi esz-
közeit meghaladják, a hol tudós-associatióra van szükség, 
a hol a nagy tudományos vállalkozások az egyes ember ere-
jén és élettartamán túl terjedő fővezetést tesznek szüksé-
gessé«. Majd így folytatta : »A tudomány bizonyára mindig 
individuális marad és minden nagyot és jót nem végezhet 
az akadémia, hanem az egyes ember akár akadémikus, akár 
nem. De a munka vagy helyesebben az előmunkálatok 
megszervezésének jelentősége e mellett mérhetetlen, állan-
dóan növekszik és ezt megvalósítani vannak hivatva a 
tudományos akadémiák.« Wilamovitz-Moellendorff pedig, ki 
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Harnack mellett nagy szerepet játszott a német tudományos-
ságnak II, Vilmos alatti fellendítésében, talán túlélésén 
mondja : »Tudományt lehet, sőt részben kell is úgy űzni, 
hogy mindenki azt teszi, amit akar, tehát sportszerűleg. 
De olyan feladatoknál, melyek az egyén erejét meghaladják, 
szervezésre van szükség és a dolog nem megy férfias fegye-
lem és önmegtagadó alárendelés nélkül.« Azután hozzá-
teszi, hogy »a ki meg akarja ismerni a német jellemet, az 
nézze meg a német munkát. Menjen el a mezőgazdákhoz 
és az erdészekhez, a kik vizenyős réteket és mocsarakat 
tesznek művelhetővé és a földből mindig nagyobb jövedel-
met vonnak ki. Menjen a német kohókba és bányákba, az 
ipari és kereskedelmi nagy üzemekbe, a nagy bankokba 
és irodákba, a katonai gyakorlóterekre, de menjen el a 
német akadémiákhoz is. Mindenütt ugyanazt a német szelle-
mét látja majd a munkának; a kezdeményező gondolatot, 
a mely szükségképen az egyesé és a közös czélra összefogott 
sokaság tetterejét.« Ha tudományos téren nagyot és össze-
függőt akarunk alkotni, követnünk kell Mommsen és Moellen-
dorff tanácsát. Ebben az értelemben a magyar szervező erő-
nek próbáját akarta adni társulatunk, midőn historikusaink 
színét-javát tömöríteni igyekezett »Magyarország Ujabb-
kori Történetének Forrásai« czímű vállalatunk körül. A soro-
zatot Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka nyitotta 
meg, melyet Károlyi Árpád talált meg és látott el történeti 
bevezetéssel és jegyzetekkel. Magyarország kormányzója 
ebből az alkalomból magas kéziratot intézett az agg tudós-
hoz, melyben a mű megjelenését irodalmi eseménynek 
mondja és melylyel Ő Főméltósága Károlyi érdemes személyé-
ben kitüntette és megtisztelte az egész magyar történetírást. 

Tervszerűségre nemcsak azért van szükség a tudományos 
munka terén, hogy az egyes ember erőit meghaladó fel-
adatokra a munkatársakat összhangzatos tevékenységre 
egyesítsük, hanem azért is, hogy a történelmünk terén 
mutatkozó hézagokat fokozatosan kitölthessük. Nemzeti 
multunk több korszaka, így különösen a X V . század első 
fele, a X V I I I . és X I X . század pedig úgyszólván a maga 
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egészében kevéssé van felderítve. De fejletlenek történel-
münknek egyes speciális ágai is, mint a társadalom- és 
párttörténet, a gazdaságtörténet, a közigazgatás története 
és művészettörténetünk. Az igaz, hogy az individualitás 
fájdalmas megszorítása lenne, ha kész tudósokat akarnánk 
hajlamaik, előtanulmányaik és terveik ellenére valamely 
korszakkal vagy tudományággal való foglalkozásra unszolni. 
De az egyes egyetemi intézeteket vezető tanároknak a 
seminariumi themák és dissertatiós thesisek kitűzésénél 
bőséges alkalmuk nyílik az új nemzedék tanulmányainak 
irányítására. A mutatkozó hézagok kitöltésére nem pálya-
díjakat kell kitűzni, hanem embereket kell nevelni. A buda-
pesti egyetem történeti seminariumait valóságos történeti 
intézetekké lehetne kifejleszteni, ha akadnának nagylelkű 
adakozók, akik rendszeres évi stipendiumok kilátásba helye-
zésével 4—5 egyetemet végzett if júnak lehetővé tennék, 
hogy a szaktanár felügyelete alatt 2—3 évig mint assistens 
vagy adjunktus továbbdolgozhasson, miközben a kezdő 
seminaristákkal is behatóbban foglalkozhatnék. Általában 
a seminariumokra, a tudósképzésnek ezekre a melegházaira 
az eddiginél sokkal nagyobb gondot kell majd fordítanunk. 
Nagy baj volt, hogy az állam ezeknek az intézeteknek 
könyvtárait nem részesítette kellő anyagi támogatásban, 
úgy hogy még a legszükségesebb új könyveket és folyó-
iratokat sem voltak képesek megvenni, mi azzal a veszély-
lyel is jár, hogy a mai könyvárak mellett maguk a professo-
rok sem szerezhetnek kellő időben tudomást az egyes szakok 
új eredményeiről. Annál dicséretesebb, hogy gróf Zichy 
Rafaelné kezdeményezésére Almásy Imre, Hoyos Miksa, 
Somssich László és Révay Simon grófok évente nagyobb 
mennyiségű búza egyenértéket ajánlották fel a történeti és 
philosophiai seminariumok könyvtárainak gyarapítására. 
Persze az egyetemi oktatás, a seminarium nem mutathat 
fel igazi eredményeket akkor, ha az ifjúság kellő előtanul-
mányok nélkül jön fel a főiskolába. 

Az előtanulmányok sorában nem tudom eléggé hang-
súlyozni a történészre nézve a nyelvtanulás fontosságát. 



Itt nem Berlitz- vagy más rokon módszer szerint elsajátított 
beszélési készségre gondolok, hanem arra, hogy a magyar 
historikus az újkor nagy nemzeteinek történeti emlékeit 
és műveit eredetiben olvasni tudja. A középkorral valahogy 
csak meglennénk, mert a finn-ugor és turáni nyelvészetet 
nálunk behatóan művelik, a latin és a görög nyelvet pedig 
ifjúságunk még a középiskolában tanulja. Persze nem ártana, 
ha ifjúságunk a gymnasiumban a latin klasszikusok mellett 
a középkori, különösen a hazai latinsággal is megismerked-
nék. Fel kellene venni a tantervbe Anonymusnak és Kézai-
nak, fontosübb törvényeinknek, pl. az aranybullának és 
Verböczynek, Bonfininek és Galeottinak, Istvánffynak és 
Szamosközynek, Bél Mátyásnak és Katona Istvánnak sze-
melvényekben való olvasását. Görög tantervünkbe is be-
illeszthetők lennének a bennünket oly közelről érdeklő 
byzanczi auctorok : Priscus Rhetor és Leo Grammaticus, 
Bölcs Leó és Konstantin Porphyrogennitus császárok mun-
káinak magyar vonatkozású részei. A nagy fennakadások 
azonban a modern nyelvek terén vannak és hogy az újkori, 
különösen a X V I I I . és X I X . századbeli egyetemes históriá-
nak nálunk oly kevés művelője akadt, annak nem csekély 
részben oka történészeink fogyatékos nyelvismereteiben 
rejlik. Attól a fiatal tudóstól, a ki történelemből a doktori 
fokót meg akarja szerezni, okvetlenül meg kellene kívánni 
a németen kívül még egy nyugateurópai nyelvnek, a francziá-
nak, olasznak vagy angolnak ismeretét. 

Azelőtt a tudósnevelés és'a szellemi termelés nagy kér-
dései mellett a könyvek és folyóiratok technikai előállításá-
nak egészen alárendelt jelentősége volt s legfeljebb egy-egy 
mű díszesebb kiállításáról, az illustratiók és a mellékletek 
művészi kiviteléről emlékeztek meg a könyvbírálók. Ma az, 
hogy mérsékelhetők-e a legszerényebb kivitelű magyar 
könyv előállításának és terjesztésének költségei, a tudomá-
nyos munka lét vagy nemlét kérdésévé duzzadt fel. Az üzleti 
úton beszerzett papir árát és a nyomdák által felszámított 
előállítási költségeket a tudományos társulatok sem képesek 
viselni, még kevésbé az egyes tudományos írók, kik művű-
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ket maguk óhajtanák kiadni. Ha a folytonos drágulás ellen 
szervezkedés útján nem tudnánk védekezni, akkor a tudo-
mányos könyvkiadást Magyarországon egyszerűen be kellene 
szüntetni. A nyerészkedésre alakult nyomdavállalatoktól 
nem lehet méltányosan követelni azt, hogy tudományos 
czélra állandóan önköltségen vagy épen veszteséggel dol-
gozzanak. Hiszen minden önköltségen végzett munka más 
haszonhajtó munka elöl veszi el a nyomda idejét és helyét. 
A tömérdek napilap, hirdetés és más hasonló sajtótermék 
pedig elég sok, jól jövedelmező munkát ad ezeknek a nyom-
dáknak s így a kellőképen foglalkoztatott üzleti nyomdák 
nem is vehetik rossz néven a tudományos intézeteknek és 
testületeknek, ha a maguk szükségleteiknek kielégítésére 
altruista nyomdát alapítanak. Mindezért Társulatunk hálá-
san karolta fel az altruista nyomdának Czakó Elemér által 
felvetett tervét, melynek a testvér-társulatok bevonásával 
és az Országos Központi Hitelszövetkezet hathatós támo-
gatása mellett 8—9 millió korona alaptőkével való mégala-
kulása biztosítottnak tekinthető. Minthogy pedig ez a 
nyomda a papirost is közvetlenül és nagyban szerzi majd 
be, azért az önköltséges papir és nyomás előnyeit egyaránt 
élvezni fogjuk. 

Ha megszervezzük úgy szellemileg, mint technikailag a 
tudományos termelést, akkor kötelességünk gondoskodni a 
termés értékesítéséről is, mi csak abban az esetben sikerül-
het, ha kellő mozgékonysággal végezzük a könyv kiadását, 
ha a sajtót a tudományos könyv terjesztésének szolgálatába 
tudjuk állítani és ha meg tudjuk szervezni az olvasóközön-
séget. 

Társulatunk, mint kifejezetten tudományos egyesület, 
egész belső szervezeténél fogva nem rendelkezik azokkal az 
erőkkel, melyek ,a könyvkiadással üzleti szellemben tudná-
nak foglalkozni. Ennek a hiánynak pótlására Zielinski Szi-
lárd kezdeményezésére és lelkes támogatása mellett két és 
fél millió korona alaptőkével könyvkiadó vállalatot alapítot-
tunk, melynek részvényei csekély kivétellel Társulatunk 
tulajdonában vannak. A vállalat, melynek üzleti kiépítése 



13 

most van folyamatban, működését Széchenyi István naplói-
nak teljes kiadásával kezdi meg. 

A z előttünk álló nehéz években túlnyomólag olyan 
műveket szándékozunk kiadni, melyek tárgyuk jelentőségé-
nél és feldolgozásuk szintjénél fogva a művelt közönség szé-
lesebb rétegeinek érdeklődésére tarthatnak számot. Az érdek-
lődés felkeltése végett nem szabad visszariadni a tisztes, a 
tárgyi reklámtól sem. A sajtó a modern életben olyan esz-
köz, mely nélkül tömeg-eredményeket elérni nem lehet. Szé-
chenyi döblingi irodalmi hagyatékának közrebocsátásánál 
tett tapasztalataink e részben a legszebb reményre jogosí-
tanak, a mennyiben a napi sajtó a közönséget készséggel és 
pontosan tájékoztatta Társulatunk e kiadványáról és további 
irodalmi terveinkről. A sajtónak értékes támogatásáért e 
helyről is őszinte köszönetet mondok. 

A z olvasóközönség megszervezése ma különösen fontos 
feladat, midőn az ország kétharmadrészének elszakításával 
olvasóközönségünk igen értékes részét, különösen a Felvidék 
és Erdély müveit magyarságát elveszítettük. Az egyes évek 
irodalmi termésében valóban értékes munka nem túlnagy 
számmal van. Ezeket a müveket bevinni a művelt nagy-
közönség széles rétegeibe — ez a feladat. A X I X . század 
folyamán majdnem minden nagyobb vidéki városban iro-
dalmi körök alakultak, melyek helyenkint intensiv életet is 
élnek, ha akad mozgékonyabb titkáruk. Az összeomlás óta 
pedig különösen a nemzeti gondolat ápolására nagy társa-
dalmi szervezetek alakultak, melyek az egész országot be-
hálózzák fiókjaikkal. E szervezeteknek lenne egyik leg-
szebb feladata, hogy a sajtó által ismertetett, valóban érté-
kes műveket 10, 15, 20%-ot meg nem haladó haszonrésze-
sedés mellett közvetlenül az olvasó kezébe juttassák. A Ma-
gyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének kiterjedt vidéki szer-
vezete teljes mértékben kivette részét Széchenyi döblingi 
irodalmi hagyatékának terjesztéséből. A szövetségnek ezért 
a hazafias munkájáért a Magyar Történelmi Társulat meleg 
köszönetét tolmácsolom. A jó magyar könyvnek be kell 
jutni minden igaz magyar házba. Ez nemcsak művelődé-
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síinknek, hanem nemzeti fennmaradásunknak is lét vagy nem 
lét kérdése. 

Mert téves azt hinni, hogy a háborúkat követő béke-
kötésekkel megszűnik a küzdelem. A küzdelem állandó jelen-
ség az ember és az emberiség életében. A küzdelem a tör-
ténelem egyik örök principiuma, mely időnként csak formáit 
változtatja. A fegyverek- harczát az egyes nemzeti gazda-
ságok és kultúrák harcza követi. 

Alig zajlott le az 1870—71-iki német-franczia háború, 
a Reichstag 1871 május 24-iki ülésében máris annak a 
kívánságának adott kifejezést, hogy Strassburgban minta-
egyetemet szervezzenek, melynek tanárait Németország leg-
kiválóbbjai közül vegyék egyenesen azzal a czéllal, hogy 
Elsass-Lotharingiában a német szellem úttörői legyenek. 
Az egyetem már 1872-ben megkezdte működését s az idők 
folyamán külön városrészszé fejlődött ki, melyben parkok 
között paloták, klinikák, kutatóintézetek és laboratoriumok 
egész sora emelkedik. A németségnek ez a hatalmas alkotása 
az 1914—18-iki háború után franczia kézre került és Franczia-
ország teljes mértékben felismerte ennek az intézménynek 
a jelentőségét. André Hallays a »Revue des deux mondes« 
1919. évi folyamában a strassburgi egyetemről írott czikké-
ben erélyesen sürgeti a franczia tudomány és a franczia 
gondolat védelmének szervezését a Rajnánál. »Ezt a mun-
kát — úgymond — Németország szeme előtt fogjuk végezni. 
Nézni fog bennünket, lesni fog bennünket, számíthatunk 
éberségére. Ha kudarczot vallunk, észreveszszük örömén, ha 
munkánk sikerrel jár, nyugtalanságán. A rajnamelléki nép 
a legjobb helyen levő, a legfigyelmesebb tanuja lesz művünk-
nek. Akárcsak müncheni, lipcsei vagy berlini polgártársai, 
rosszakaró gúnynyal nézi majd az erőfeszítést, mélyet Fran-
cziaország kísért meg Elsassban. Meg is vannak egyébként 
győződve róla, hogy ezek az erőfeszítések meghiúsulnak és 
hogy a strassburgi egyetem marasmusra és romlásra van 
kárhoztatva, mert mint jó németek, még mindig hisznek 
kultúrájuk kiválóbbságában és a latin fajok testi silány-
ságában. Az a lelki zavar is, melybe katonai vereségük érzete 
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őket keverte, súlyosabb lesz, ha látják, hogy ellenfeleik 
gazdasági és, amint ők mondani szokták, kulturális győzel-
meket aratnak. É s ezek közül a győzelmek közül büszke-
ségüket leginkább azok fogják bántani, melyeknek színhelye 
Elsass lesz. Talán meg is ingatnák a rajnaiak hűségét a 
Birodalom iránt. A német militarismus összeomlása kicsiny-
ség lenne, ha nem pusztítjuk el Németország erkölcsi fegyver-
zetét s az eszköz ennek a czélnak elérésére az, hogy Német-
ország kezdjen kételkedni önmagában és missiójában. A leg-
szellemesebb propaganda, a legügyesebb diplomatia itt nem 
segít. Az egyedüli érv, az egyedüli ok, mely demoralisálni 
fogja Németországot, az, ha mi sikeresek leszünk Elsasshan. 
Ha Elsass 10 év alatt virágzó tartomány képét fogja mutatni, 
a rajnaiak kisebb ragaszkodást fognak érezni a Birodalom 
iránt. Ha 10. év alatt a strassburgi egyetem Európa egyik 
első tudományos intézete lesz, a germán kultúra dogmája el 
fogja veszíteni sok hívét még Németországban is. Strassburg-
ban fog eldőlni a Birodalom és . . . Francziaország jövője.« 
Valójában alig rajzolták még meg élesebben a kultúrák küz-
delmét, mint André Hallays ebben a pár mondatban. 

Alig ráztuk le 1867-ben az osztrák politika és kultúra 
igáját, hazánk keletén Kolozsvárott egyetemet alapítottunk 
mi is, hogy Erdély bérczei között a magyar művelődés felleg-
vára legyen. Nem a véletlen sajátságos találkozása, szeszélye 
az, hogy a kolozsvári magyar egyetem is 1872-ben nyilt meg, 
mint a strassburgi német és 1919-ban ugyanakkor halt meg, 
mint a strassburgi. 

Madách szerint az ember hivatása, hogy küzdjön és 
bízzon. Bizakodásra van szükségünk nekünk is az előttünk 
álló nehéz küzdelmekhez. Mennyivel jobb helyzetben voltak 
a mi kiváló elődeink, kik 1867-ben megalakították a Tör-
ténelmi Társulatot, a kiegyezés évében, mikor nagy alkotási 
lehetőségek előtt állottak, mikor még a levegő is telve volt 
bizalommal és reménységgel. Ezek közül a nagyjaink közül 
már csak egy van az élők sorában. A többit a gondviselés 
abban a nagy kegyelemben részesítette, hogy nem kellett 
megérniök nemzeti összeomlásunkat. Ők, kik a multat kutat-
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ták, míg közöttünk éltek itt lent, a földi korlátoktól men-
ten, lelki szemeikkel már belelátnak a magyar jövőbe, lát-
hatják nemzeti feltámadásunkat. Ennek a feltámadásnak 
biztosságát sugároztassák bele a mi lelkünkbe, kiknek földi 
szemei előtt még rejtély a jövendő. Adjanak a maguk biztos-
ságából nekünk bizodalmat, hogy legyen erőnk kemény 
küzdelmeinkhez. 

Ezzel a fohászszerű könyörgéssel Társulatunk 1921. évi 
közgyűlését megnyitom. 

32059. — Budapest, az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája. 




