
egyetért, a Szabadság téri emlékmû üze-
netét azonban félrevezetõnek és önfel-
mentõnek tartja. Vagyis nem a konzerva-
tív hagyomány felmutatását, hanem a tör-
ténészek történelmének a semmibevétel-
ét és a nyilvánvalóan hamis értelmezése-
ket tartja ártalmasnak. 

A kötet tanulmányaiból egyértelmû-
en kitûnik, hogy a jobb- és baloldali em-
lékezetpolitikák harca korántsem 2010
után kezdõdött. A 16–17. századi nemze-
ti katasztrófák, a megosztottság és a török
elleni összefogás Habsburg-párti és nagy-
részt katolikus interpretációi, illetve a re-
formátus és törökpárti értelmezések már
a 17. század elejére két olyan egymással
polemizáló metahistóriává álltak össze,
amelyek a magyar történetpolitikai gon-
dolkodás tartós dualizmusának vetették
meg az alapját. A 19. század végén és a
20. század elején ezekre a „kurucosnak’”
vagy „labancosnak” nevezett sémákra
épült rá a dualizmus kori Magyarország
demokratizálására törekvõ baloldali
irányzatok „osztályharcos” múltképe,
amelynek emblematikus alakjai nem 
a szentek és a nagy uralkodók, hanem a
mindenkori status quóval szembeforduló
lázadók, Dózsa, Martinovics, Táncsis és
Petõfi voltak. Ez az 1945 után részletei-
ben is kidolgozott történelemkép az
államszocialista idõszak emlékezetpoliti-
kájának olyan alapjává vált, amely min-
den más értelmezés felmutatását kizárta
vagy legalábbis megnehezítette. Ismere-
tes, hogy a negyedszázaddal ezelõtti
rendszerváltás eltávolította a kifejezetten
kommunista jellegû köztéri szobrokat és
emlékmûveket. Ezek egy része ma megte-

kinthetõ a budaörsi szoborparkban. Azt
lehetett hinni, hogy a múlt államilag irá-
nyított újragondolása ezzel befejezõdött.
Az elmúlt két és fél évtized fejleményei
azonban bebizonyították, hogy koránt-
sem ez a helyzet. A bal- és jobboldali
múltképek egymás kiszorítására törekvõ
harca folytatódik, amit Romsics rezignált
sajnálattal vesz tudomásul. Úgy véli,
hogy ez a harc „[m]egfoszt bennünket 
a nemzeti múlt átélésének közös élmé-
nyétõl, hitelteleníti a történelemoktatást,
s tartósan roncsolja a nemzet más, külsõ
tényezõk által gyengített kohézióját”. Ez
pedig nemcsak emlékezetpolitikai, hanem
társadalmi szempontból is nemkívánatos
következményekkel járhat. „Könnyen
bekövetkezhet – figyelmeztet –, hogy az
ifjabb generációk évekre, sõt évtizedekre
olyan ideológiák befolyása alá kerülnek,
amelyeknek a rendszerváltás szellemi-
etikai alapjául szolgáló humanista ember-
eszményhez és demokratikus világfelfo-
gáshoz nagyon kevés vagy éppen semmi
közük sincs.” (17.)

Vajon észreveszik-e, s ha igen, komo-
lyan veszik-e Romsics figyelmeztetését?
A könyvheti beszámolók szerint az olva-
sók talán igen: A múlt arcai – a sajtó tanú-
sága szerint (is) – a vásár egyik sikerköny-
vének bizonyult. Az emlékezetpolitika
„hivatásos” alakítói viszont aligha. Õk
ugyanis más szempontokat követnek – ki-
munkált céltudatossággal alkalmazkodva
a hatalom megszerzésére vagy megtartá-
sára törekvõ politikusok elvárásaihoz.
Mint ahogyan tették ezt mindig a történe-
lem folyamán. 

Kovács Kiss Gyöngy 
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ÚJABB BÚVÓPATAKOKAT FELTÁRÓ
MÉLYFÚRÁSOK
Rainer M. János (szerk.): Búvópatakok – mélyfúrások 

Jelen kötet egy 2011-ben elkezdett ku-
tatási projekt befejezõ része. 2011 decem-
berében kormányzati döntés nyomán jog-
utód nélkül megszûnt az 1956-os Intézet,
illetve annak feladatait az Országos Szé-
chényi Könyvtár hatáskörébe helyezték,
munkatársainak egy része a nemzeti

könyvtár alkalmazottja lett. Ebben a for-
mában indította el az intézet a Búvópa-
takok projektet, amelynek tárgya a kon-
zervatív-jobboldali politikai ideológia,
gondolkodás és értékrend, valamint az ezt
hordozó csoportok útja 1945-tõl. A pro-
jekt kezdete óta három kötetben tették

Országos Széchényi Könyvtár – 1956-os Intézet Alapítvány, Bp., 2014.



közzé annak a munkacsoportnak az eddi-
gi eredményeit, amely immár túllépte az
1956-os Intézet kereteit, külsõ munkatár-
sak és kutatók, doktorandusok kutatásai-
val kiegészülve.1 Jelen kötet már címével
is az írások vállalásaira reflektál. Anyagát
többnyire a kutatási projekt bemutatását
célzó, 2013 decemberében tartott konfe-
rencia elõadásai alkotják.2 Egyben ez az
utolsó, a projektet ilyen formában lezáró
munka, amelyet egyébként érdemes az
elõzõ kötetekkel együtt forgatni, mivel
formatervileg (lévén szó három esetben
évkönyvekrõl) egy kivételével ugyanazt a
szerkesztési koncepciót és külalaki meg-
oldást követik. A szövegek angol nyelvû
fordításainak a közzétételét is kilátásba
helyezték, illetve az egyes szerzõk tanul-
mányait egy monografikus, külön köte-
tekben megjelentetõ tervrõl is beszámol
elõszavában a szerkesztõ. Ahogy ez a
többszerzõs tanulmánykötetek ismerteté-
sekor lenni szokott, nehéz kiegyensúlyo-
zottan beszélni mindegyikrõl, illetve bi-
zonyos szempontból ezek bemutatásakor
a recenzens személyi preferenciái is elõ-
térbe kerülnek.  

A kötet kilenc, három tematikai cso-
portba osztott tanulmányt tartalmaz. Az
elsõ, Eszmék és értékek címû tematikus
tömb három tanulmánya elsõsorban fo-
galmi problémákat elemez a politikatudo-
mányokban használt és politikatörténeti
szempontok szerint. Schweitzer András
doktorandus írása politikatudományi 
keretbe fogja a fogalmi tisztázásokat – egy
olyan, a közbeszédben is igen népszerû,
fogalompárról értekezik, amely meghatá-
rozza akár napjaink aktuálpolitikai diskur-
zusait is –; ez a jobb- és baloldal fogalom-
pár történeti, ideológiai problematikája.
A jobb- és baloldal – egyszerû térmetafo-
rákként – gyakran a politikai pártok, cso-
portok vagy ezek ideológiai hátterének 
a besorolására felhasznált fogalompárt 
jelölik, azonban a valós kialakulásukat
követõ változások miatt egyre problema-
tikusabbá vált úgymond „fajtiszta” értel-
mezésük. A szerzõ magyarországi és
nemzetközi politikai gondolkodók által
használt modellekkel és szakirodalom-
mal támasztja alá mondandóját, és lénye-
gében a már létezõ skálák mellé egy alter-
natív modellt ajánl. Ez tetraédert ábrázol,
amely segítségével univerzálisan model-
lezhetõek a nyugati világ 19–20. század-
ban kialakított legfontosabb politikai
ideológiái.

Tabajdi Gábor írása nem kisebb fel-
adattal birkózik meg, mint Kádár János
mentális politikai térképének a felvázolá-
sával. Ez különösen nehéz – ahogyan ezt
a szerzõ is kiemeli –, mivel Kádár János
egydimenziós politikai tér szereplõje volt,
valamint zárkózottságáról volt ismert,
ezért leginkább a zárt körben elmondott
beszédei vagy elszólásai nyújthatnak be-
tekintést gondolkodásának mélyebb réte-
geibe. A bevallott nehézségek ellenére 
a szerzõ korábbi kutatásaira is támasz-
kodva elsõsorban Kádár Jánosnak a „jobb-
oldalhoz” való viszonyára, értelmezésére
kíváncsi, így az általa bemutatott felszó-
lalásokból kirajzolódik a következtetés-
ben is bemutatott címkefelhõ, amely a
Kádár által említett „jobboldal” jelentése-
ink asszociációit jeleníti meg.3 A vizsgált
példák alapján a szerzõ megállapítja,
hogy a jobboldaliság egyfelõl hatásos,
másfelõl túlzottan leegyszerûsítõ térbeli
metafora, viszonyfogalomkénti alkalma-
zása a rendszerváltások következtében 
a politikailag legterheltebb kifejezése
egyike lett, így a kortárs vagy történeti
elemzéseket is tévútra vezetheti. Tabajdi
továbbá arra is rávilágít, hogy a fentiek-
bõl következõleg Kádár vagy mások poli-
tikai gondolkodásának elemzése aprólé-
kos analízist kíván. Ez remélhetõleg be is
fog következni a szerzõ gondolatmenetét
követve, ugyanis izgalmas olvasmányok
lehetnének a szocialista felsõ vezetésnek
a nacionalizmus és/vagy a határon túli
magyar kisebbségekrõl kialakított politi-
kai képének változásai.4 A kötet harmadik
tanulmánya – a jobboldaliság értelmezé-
sének többdimenziós kísérlete – kissé kilóg
a szerkesztõi koncepcióból, ugyanis Mol-
nár János írása fõképp egy szamizdattör-
ténet, amely nem tartalmazza a jobboldal
fogalmának elõszóban beígért meghatáro-
zását „a hazai szamizdat egy jellegzetes
csoportjának szöveg- és magatartáskor-
puszában”.5 Hacsak a szamizdatmoz-
galom, a kommunizmusellenesség vagy 
a megtorlásokat is átélõ ellenzéki mozga-
lom nem tekinthetõ jobboldaliságnak, ezt
azonban az adott szöveg nem fejti ki. En-
nek ellenére Molnár János szövege vi-
szonylag kimerítõ kísérlet a Demokrata
címû szamizdat és a körülötte felbukkanó
ellenzéki csoportosulás bemutatására. 
Az írás nagyobbrészt a szamizdat egykori
munkatársaival készített interjúk feldol-
gozásából áll, kisebbrészt pedig egy mini-
mális könyvészetet dolgoz fel, tehát elsõ-118
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sorban az oral history módszertanára ala-
puló munkáról van szó. 

A kötet második tematikáját a Csopor-
tok és egyének címmel ellátott tanul-
mánysorozat képezi, amely négy munkát
foglal magában. Lénárt András szövege
módszertanilag társadalomtudományi,
mikrotörténeti feldolgozás.6 A szerzõ
„mélyfúrása” az 1967-ben 19 volt nyilas-
keresztes vádlotthoz kapcsolódó informá-
cióra irányul. Ez fõleg azért lehet érdekes,
mert a fegyveres nyilasok sorsa a máso-
dik világháború után részben a kivégzés,
a hosszú ideig tartó börtönbüntetés vagy
az emigráció volt, mégis legjellemzõbb 
a gyors felszívódás és beilleszkedés a szo-
cialista rendszerbe. Egy ilyen beilleszke-
dést megkísérlõ csoportról olvashatunk,
amely a háborút követõ nehézségek elle-
nére mondhatni sikeresen beilleszkedett,
ezért tagjait teljes meglepetésként érte 
a letartóztatásuk és az ellenük indított 
bírósági eljárás.7 A tanulmány amellett,
hogy izgalmas élettörténet-feldolgozáso-
kat rejt, módszertanilag is figyelmet érde-
mel, ugyanis a szereplõk életútját szinte
kizárólag rendõrségi és bírósági iratok
alapján lehet rekonstruálni. Ebben a vo-
natkozásban a szerzõ komoly forráskriti-
kának vetette alá vizsgálatát, amelyet
módszertani és elméleti tudatossággal
végzett, beszámolva annak nehézségei-
rõl: a források összegzése során az infor-
mációk torzulhatnak. Vannak ugyanis
olyan rendõrségi iratok, amelyek eseté-
ben a leírtak valóságtartalmát lehetetlen
megbecsülni, mivel mind a megfigyelt,
mint a jelentéstevõ állíthat valótlant, 
hiszen a vészterhes körülmények között
mindkettõ igyekezett a saját érdeke sze-
rint manipulálni az információkat. Mind-
ezek ellenére az elítéltek életkörülménye-
inek, eltûnésüknek, rejtõzködésüknek 
és újbóli felbukkanásuknak viszonylag
teljes történetét olvashatjuk a tanulmány-
ban. A következõ két tanulmány szorosan
kötõdik az elõzõhöz. Mindkét esetben
olyan csoportok kerülnek bemutatásra,
amelyeknek közük volt az 1945 elõtti
rendszerhez. Rainer M. János írása egy
sajátos keresztény köztisztviselõi csoport
vizsgálatához kötõdik: a hivatásos kato-
natisztek sorsának 1945 utáni bemutatá-
sához. Errõl a csoportról lehet elmondani
leginkább, hogy a két világháború közti
rendszer alapértékeivel azonosult. A kö-
tet szerkesztõjének mintacsoportját a Ma-
gyar Királyi Ludovika Akadémián 1939-

ben végzett tisztek alkották, ugyanis a ge-
nerációs korosztályuk révén primer szo-
cializációjuk a Horthy-korszakra esett. 
A szerzõ nyolc felépített pontban összeg-
zi a következtetéseit a csoport sorsáról (és
ahol a források megengedik, teszi ezt az
egyéni sorsok elõtérbe helyezésével),
amely során kiderül, hogy a szocializmus
elsõ évtizedeiben a tisztekkel legtöbb
esetben csak tartalékosként számolt a
rendszer, így hivatásos katonai pályafutá-
suk nem folytatódhatott. Presztízsük
semmiképp nem volt azonos az 1945
elõtti megítélésükkel, azonban az 1956-
os forradalom során kivizsgálásuk ismét
napirendre került (fõképp azoknak, akik
nem vettek aktívan részt a forradalom-
ban). Késõbbi sorsuk és élettörténetük
összevetésére hasonló középosztálybeli
sorstörténetekkel várhatóan egy nagyobb
munka keretében kerül sor. A másik ide-
kapcsolódó írás olyan csoportot vizsgál,
amelynek tagjai az 1935-ös, illetve az
1939-es országgyûlési választáson vala-
melyik szélsõjobboldali párt jelöltjeként
indultak, a választási eredménytõl füg-
getlenül. A hasonlóság ez esetben is az,
hogy a tanulmány az 1945 utáni sorstör-
ténetüket követi. A csoportleírásba beleil-
lõ 299 politikusból 1945 után csak 96
személy életútja követhetõ nyomon, ezért
igencsak problematikus a mintavételbõl
nyert eredmények reprezentativitása,
azonban Ungváry Krisztián ezt rutinosan
oldotta meg: több kontrollcsoportba és
több kérdéskörbe pozicionáltan vizsgálta
alanyait, a források félreértése vagy az
eredmények téves interpretációjának el-
kerülése végett. Noha a tanulmány a kötet
egyik legrövidebb írása, eredményei igen-
csak elgondolkodtatóak: a szerzõ szerint
a szélsõjobboldal (ez esetben a volt nyilas
képviselõk vagy jelöltek) sem a Rákosi-,
sem a Kádár-rendszer számára nem jelen-
tett markánsan meghatározott ellenségké-
pet. Azonban ennek a hozzáállásnak a
feltárása, lehetséges bõvebb magyarázata
még várat magára. A már említett Csopor-
tok és egyének címmel ellátott tematiká-
nak az egyénekrõl szóló részét Szegõ Iván
Miklós tanulmányában találhatjuk,8 aki
egy igencsak izgalmas életutat mutat be:
Csikó-Nagy Béla három rendszerváltást
átívelõ karriert maga mögött tudó magyar
közgazdászét. A szerzõ annak próbált
utánajárni, hogy az ideológiailag egymás-
sal ellentétes politikai rendszerekhez ho-
gyan adaptálódott Csikós-Nagy életmûve, téka
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valamint ezen belül hogyan tudta azt elér-
ni, hogy minden esetben, ha nem is a leg-
felsõbb vezetésben, de annak a középré-
tegében elhelyezkedve komoly befolyást
gyakorolt a gazdaságpolitikai életre. 
A szerzõ szerint ez Csikó-Nagy örökös
opportunizmusának volt köszönhetõ, va-
lamint az ehhez hozzájáruló szakmai
profizmus és idõszerû helyzetfelismerés
is hozzájárult ahhoz, hogy a 45 éves kar-
rierje során, ha kellett, „zsidózott”, majd
hasonló könnyedséggel „fasisztázott”, és
ugyanolyan gátlástalanul ítélte el az op-
portunizmust is. Az olvasmányos tanul-
mány forrásait tekintve ugyan tartalmaz
levéltári kutatásokat, azonban a munka
nagy része a kortársakkal készült interjú,
valamint az ehhez szükséges szakiroda-
lom segítségével készült. 

A kötet utolsó tematikáját két tanul-
mány alkotja, amelyek kronológiailag is 
a rendszerváltás utáni idõszak bizonyos
aspektusairól szólnak. Turbucz Dávid írá-
sa a rendszerváltás utáni szélsõjobbolda-
li pártok Horthy-képét elemzi. A szerzõ
számára abszolút nem ismeretlen téma 
a Horthy-kultusz kérdése,9 a Búvópatakok
projekt keretében pedig a mostani írásá-
hoz kapcsolódó tanulmányt közölt, ekkor
Antall József volt miniszterelnök Horthy-
képét vizsgálta. Következtetései szerint 
a volt miniszterelnök Horthy-képe a mér-
sékeltek közé sorolható.10 Ezúttal a szerzõ
elsõsorban a MIÉP és a Jobbik magyaror-
szági szélsõjobboldali pártok Horthy Mik-
lósról alkotott képét, valamint kultuszának
felhasználási módozatait vizsgálta, táblá-
zatosan is ábrázolva azokat a megnyilat-
kozásokat, amelyekben a volt kormányzó-
ra történtek markáns utalások valamilyen
esemény kontextusában. A tanulmány
következtetései azonban kevésbé megala-
pozottak, ugyanis a szerzõ a saját web-
oldalán végzett és saját bevallása szerint
sem reprezentatív kérdõíves felmérés
eredményeit tette közzé. Úgy gondolom,
hogy a tanulmányában alkalmazott mód-

szertan segítségével a baloldali pártokat
megvizsgálva egy megalapozottabb kö-
vetkeztetésre jutott volna. Ennek ellenére
kutatása igencsak fontos, mivel a Horthy-
korszak értékelése a rendszerváltás után 
a magyarországi politikai diskurzus egyik
fontos identitásképzõ eleme. A kötet
utolsó írásának szerzõje, Sárközy Réka
filmtörténész egy nemrég megjelent ma-
gyar dokumentumfilm, a Biszku Béláról
szóló Bûn és büntetlenség címû munkáját
elemzi. Annak ellenére, hogy könnyed
olvasmány, komoly kérdéseket feszeget a
film készítõinek etikailag megkérdõjelez-
hetõ lépésérõl, a dokumentumfilm törté-
neti-mûfaji besorolásáról, illetve azokról
a sokszor manipulatív technikákról, ame-
lyek segítségével készült. Aktualitását pe-
dig az is jelzi, hogy a film hatására keltett
közfelháborodás miatt jelenleg is folyik a
botrányoktól sem mentes Biszku-per.11

Összességében elmondható, hogy a
Búvópatakok projekt utolsó mélyfúrásai-
val példás lezárást tudhat maga mögött a
kutatócsoport, ezáltal egy igencsak olvas-
mányos kötetet tarthat a kezében az olva-
só. Bár a szövegek – ahogyan ez tanul-
mánykötetek esetében gyakran elõfordul
– a szerzõk változatos szakmai preferen-
ciáját és színvonalát tükrözik, mégis el-
mondható, hogy az egységes szerkesztõi
koncepció nem engedte az írásokat szét-
hullani, hanem logikusan felépített tema-
tikákban fûzte össze õket. A munka nem
kimondottan folytonos olvasásra ajánlott,
illetve a szerzõk kutatásai elsõsorban a
szakmának nyújtanak igazi csemegét,
azonban a kötet illusztrációja, valamint
szerkesztési megoldásai (a szöveg mellé
beépített lábjegyzetek) könnyen elcsábít-
hatják az átlagolvasót. Ebben az esetben,
illetve a jobb értelmezés érdekében érde-
mes a már említett sorozat többi tagját is
beszerezni. Tartalma mindenképp hozzájá-
rul a múlt megismerése mellett a jelenlegi
politikai közhangulat értelmezéséhez. 

Fodor János

120

2015/8

JEGYZETEK
1. Az elsõ kötetben fogalmazták meg a Búvópatakok projekt céljait, fogalmi kereteit: Rainer M. János
(szerk.): Búvópatakok – a feltárás. Országos Széchényi Könyvtár – 1956-os Intézet Alapítvány, Bp.,
2012. A második kötetben a környezõ országokra vetített kutatásokat mutatták be: Rainer M. János
(szerk.): Búvópatakok – széttekintés. Országos Széchényi Könyvtár – 1956-os Intézet Alapítvány, Bp.,
2013. A harmadik kötet pedig az állambiztonsági szervezet által „feldolgozott” személyekrõl és cso-
portokról közölt esettanulmányokat: Ungváry Krisztián (szerk.): Búvópatakok. A jobboldal és az 
állambiztonság 1945–1989. Jaffa Kiadó, Bp., 2013.
2. A konferencia programja: http://www.oszk.hu/rendezvenyek/jobboldal-magyar-1945-utan-konferencia
(Letöltve: 2015-06-16)



3. Tabajdi Gábor az 56-os Intézet tudományos munkatársa. 2013-ban megvédett doktori disszertáci-
ójának címe Az MSZMP „szövetségi politikája” 1956–1963. Ez késõbb átdolgozott változatban könyv
formájában is megjelent. Lásd Tabajdi Gábor: Kiegyezés Kádárral. Jaffa Kiadó, Bp., 2013.
4. Bár ezt érintõleg született írás, elemzése az újabb kutatások tükrében kiegészítésre szorul. Lásd
Földes György: Magyarország, Románia és a nemzeti kérdés 1956–1989. Napvilág Kiadó, Bp., 2007.
5. Rainer M. János: Szerkesztõi elõszó. In: Rainer M. János (szerk.): Búvópatakok – mélyfúrások. Or-
szágos Széchényi Könyvtár – 1956-os Intézet Alapítvány, Bp., 2014.  8.
6. Lénárt András az 56-os Intézet munkatársa. Eddigi munkássága is közvetlenül a szocializmus ide-
jét feldolgozó társadalomtörténeti kérdéskörökhöz kapcsolódik. Lásd http://www.rev.hu/portal/
page/portal/rev/eletrajzok/lenart (Letöltve: 2015-06-16)
7. A szerzõ a Búvópatakok projekt keretében már korábban is foglalkozott a tematikával, ennek elõz-
ményeként tekinthetõ két elõzõ munkája: Lénárt András – Paksa Rudolf: Nyilasok a BM aktáiban. In:
Ungváry Krisztián (szerk.): Búvópatakok. A jobboldal és az állambiztonság 1945–1989. Jaffa Kiadó,
Bp., 2013. 319–353, valamint Lénárt András: A megtalált ellenség. Egy nyilasok ellen folytatott nyo-
mozás a hatvanas években. Uo. 353–399.
8. Szegõ Iván Miklós újságíró, doktorandus, az 56-os Intézek munkatársa. A Búvópatakok projektben
közremûködött egy más tematikájú tanulmánnyal, legtöbb publikációját azonban a HVG hasábjain
olvashatjuk. Lásd http://www.rev.hu/portal/page/portal/rev/eletrajzok/szego (Letöltve: 2015-06-16)
9. Turbucz közel 9 éve foglalkozik a Horthy kultuszával, többek között PhD-disszertációját is ebbõl
írta, de számos tanulmányában is vizsgálta a témát. Publikációs listája megtalálható a honlapján:
http://www.turbuczdavid.hu/publ_lista.html (Letöltve: 2015-06-16).  
10. Turbucz Dávid: Antall József miniszterelnök Horthy-képe. In: Rainer M. János (szerk.): Búvópatak-
ok – széttekintés. OSZK – 1956-os Intézet, Bp., 2013. 196.
11. A legújabb fejlemények ezzel kapcsolatban: a bíróság hatályon kívül helyezte az elsõ fokú döntést,
és az eljárás újrakezdésérõl döntöttek, amely a fõvárosi fõügyész felháborodását is eredményezte. Lásd
http://hvg.hu/itthon/20150617_Fovarosi_fougyesz_Csorgosipkas_bohocot_cs (Letöltve: 2015-06-16).

téka

121

EGY ÚJ KLEBELSBERG-MONOGRÁFIÁRÓL
Ujváry Gábor: „Egy európai formátumú államférfi”.
Klebelsberg Kuno (1875–1932)

Klebelsberg Kuno neve jól ismert a Hor-
thy-korszak iránt érdeklõdõk körében. Az
elsõ monográfia a grófról már 1942-ben –
Huszti József tollából – megjelent (Kle-
belsberg Kuno életmûve). Az elmúlt évti-
zedekben számos résztanulmány jelent
meg mûködésének egyik vagy másik as-
pektusáról, és 1995-ben napvilágot látott
a Gróf Klebelsberg Kunó emlékezete címû
tanulmánykötet, amelynek egy szegedi
konferencia elõadásai szolgáltak alapul.
Egy átfogó és a tudományosság minden
kritériumának megfelelõ biográfia azon-
ban egészen mostanáig váratott magára.
Az adósság törlesztése Ujváry Gábornak
köszönhetõ, aki immár évtizedek óta fog-
lalkozik az 1919 és 1945 közötti magyar
kulturális és szellemi élettel. A 2014-ben
megjelent monográfia, amely az „Egy eu-
rópai formátumú államférfi” címet viseli,
igen részletesen mutatja be a gróf életét.
Kezdve a Klebelsberg család grófi címé-
nek megszerzésétõl Klebelsberg Kuno
gyermekkorán keresztül a vallás- és kul-
tuszminiszteri kinevezéséig bejárt hiva-

tali lépcsõfokokig és különösen minisz-
teri tevékenységéig az életpálya minden
mozzanatát alaposan tárgyalja. 

Klebelsberg szorgalmas és igen tehet-
séges, ám gyenge fizikumú ifjú volt, akit
a családja katonai pályán szeretett volna
látni, mivel õsei vitézi szereplésükkel
vívták ki a grófi címet. Gyorsan megmu-
tatkozott azonban, hogy Klebelsberg in-
kább való szellemi pályára, mint katona-
ira. A budapesti tudományegyetem jogi
és államtudományi karán tanult, vala-
mint két félévig a berlini egyetem hallga-
tója volt. A Berlinben eltöltött hónapok
alatt szembesült Magyarország külföldi
megítélésével és az ottani tudományos 
és felsõoktatási rendszerrel, amelyet ké-
sõbbi munkássága során mintának tekin-
tett. Meghatározó személyiség volt az
életében Adolph Wagner, aki a jövõ zálo-
gát a népoktatásban és az elitképzésben
látta. Késõbb, amikor Klebelsberg vallás-
és kultuszminiszter lett, elsõsorban a két
említett terület felvirágoztatását tûzte ki
céljául. 

Kronosz Kiadó – Magyar Történelmi Társulat, Bp., 2014.




