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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.



Ám az út a kultuszminiszterségig több
évig tartott. Lépésrõl lépésre, a ranglétra
minden egyes fokát végigjárva jutott el
1922-ben a számára nagyon fontos kine-
vezésig. Pályáját segédfogalmazóként
kezdte, késõbb segédtitkár, titkár és mi-
niszteri tanácsos volt. 1914-ben ügyveze-
tõ igazgatója lett a Julián Egyesületnek,
amely a szórványokban élõ magyarok
identitásának ápolását és erõsítését tekin-
tette fõ tevékenységi körének. Dolgozott 
a Közigazgatási Bíróságon is, amit nem
szívelt. Az ott szerzett tapasztalatoknak
köszönhetõen mindazonáltal a közigaz-
gatás fontos részleteit ismerte meg. Az I.
világháború alatt Pogány Frigyessel kidol-
gozta a magyar népiskolai hálózat fejlesz-
tési programját, ami csak 1925-tõl, a ma-
gyar gazdaság stabilizálódását követõen
valósulhatott meg. Az elitképzés és a tu-
dományszervezés is ebben az idõszakban
vált igazán fontossá számára. Munkálko-
dott a Konstantinápolyi Magyar Tudomá-
nyos Intézet és a Magyar Keleti Kultúr-
központ felállításán, amelyekkel ugyan-
csak a magyar kultúra felemelését kívánta
elérni. 1917-ben a Magyar Történelmi
Társulat elnökévé választották, így lehe-
tõsége nyílt arra, hogy a magyar tudós-
szervezést, a történeti források összegyûj-
tését, valamint a történelem iránti érdek-
lõdés növelését hivatalos keretek között
mûvelje. Javasolta, hogy a magyar törté-
nelem írásos forrásainak felkutatására
Bécsben kutatóintézetet hozzanak létre.
Az 1919-es Tanácsköztársaságot Klebels-
berg egyértelmûen elítélte, és a bukásáig
rejtõzködni kényszerült. A trianoni béke-
kötést is passzívan figyelte, a politikai
élet ebben az idõszakban számára a sop-
roni képviselõséget jelentette a nemzet-
gyûlésben. 1920 szeptemberében, az an-
tiszemita jellegû numerus clausus felsõ-
oktatási törvény megszavazásakor el-
hagyta az üléstermet, jelezve, hogy annak
megfogalmazásával nem ért egyet. Ké-
sõbb, 1928-ban már mint miniszter indít-
ványozta a törvény enyhítését, amelyre
akkor sor is került. 

Bethlen István 1921-es kormányalapí-
tásakor nem kapott miniszteri tárcát, csak
1922-ben kérték fel belügyminiszternek,
amit nem szívesen, inkább kötelességtu-
datból vállalt el. Fél év eltelte után azon-
ban kinevezték vallás- és közoktatásügyi
miniszternek, amely számára a hivatali
élet legfelsõbb csúcsát jelentette. Bethlen
osztotta Klebelsberg véleményét, misze-

rint a kultúra meghatározó fontosságú.
Ennek tudatában kezdett hozzá Klebels-
berg a trianoni döntés következtében ro-
mokban heverõ magyar kulturális intéz-
ményrendszer megújításához. Az elemi
iskolák háromnegyed része maradt az or-
szág határain belül, két nagy kulturális
központ, Pozsony és Kolozsvár, valamint
középkori és kora újkori mûemlékek, vá-
rak mind más ország határai mögé kerül-
tek. Márpedig Klebelsberg azt vallotta,
hogy a mûvelõdés az, amellyel az orszá-
got körülvevõ nemzetekkel szemben ver-
senyezni érdemes.. „A szellem és mûve-
lõdés fegyverével kell védeni a hazát” –
jelentette ki egy alkalommal. Ennek ér-
dekében a szívügyének számító tudo-
mánypolitikára rengeteg energiát fordí-
tott. A közgyûjtemények, könyvtárak,
múzeumok, levéltárak, egyetemek és a
Magyar Tudományos Akadémia helyzeté-
nek a megszilárdítását akarta elérni. Lét-
rehozta az Országos Magyar Gyûjtemény-
egyetemet, amely arra szolgált, hogy az
Országos Levéltár, a Magyar Nemzeti Mú-
zeum, a Szépmûvészeti Múzeum és az
Iparmûvészeti Múzeum gyûjteményeit
egy felsõbb fórumon, szakértõk vezetésé-
vel tudják gyarapítani. A felsõoktatás kö-
rülményeit pedig azzal szerette volna ja-
vítani, hogy a fõvároson kívül, vidéken is
magas színvonalú intézményeket hoz lét-
re. Egyrészrõl a magyar határokon kívül
maradt egyetemeknek, a pozsonyinak és
a kolozsvárinak nyújtott segítséget azzal,
hogy Magyarországra településüket és 
beilleszkedésüket Pécsett és Szegeden 
lehetõvé tette. Másrészrõl pedig a már ko-
rábban elkezdett debreceni egyetem épü-
leteinek befejezésére is sor került. Tervei-
ben az szerepelt, hogy német mintára
minden egyetemhez specializációt rendel,
hogy az egyes szakágak minél hatéko-
nyabban tudjanak mûködni az adott vá-
rosokban. Így Pécsen a modern nyelvek
és az irodalom, Szegeden a természettu-
dományok, Debrecenben a hungarológia,
Budapesten pedig a történeti szakok okta-
tására és kutatására fektettek volna hang-
súlyt, ám ez az elképzelés soha nem való-
sult meg. Az elitképzést külföldi magyar
intézetek létrehozásával kívánta maga-
sabb szintre emelni. A Római Magyar
Történeti Intézet, a római, bécsi és berli-
ni Collegium Hungaricum nyújtott lehe-
tõséget a friss diplomásoknak arra, hogy
külföldön szerezzenek tapasztalatot, és
Magyarország megítélését más szemszög-122
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bõl is megismerjék. Annak érdekében,
hogy minél többen élhessenek a lehetõség-
gel, és kijussanak az említett intézmények-
be, Klebelsberg felállította az Országos
Ösztöndíj Tanácsot, amely segítségével
1920 és 1944 között 1600 fiatal jutott kül-
földi ösztöndíjhoz. Az ösztöndíjasok kö-
zött volt Mályusz Elemér, Kosáry Domo-
kos, Hajnal István és Bibó István is. 

Miniszterségének elsõ felében tehát a
tudománypolitikával és az elitképzéssel
foglalkozott, 1925-tõl kezdve pedig a nép-
oktatás és a középoktatás fejlesztése felé
irányult a figyelme. Utaltunk rá, hogy az
1910-es években elkezdte felmérni az is-
kolai hálózatot Magyarországon. Anyagi
fedezet a hiányzó épületek felépítésére
csak 1925-tõl állt rendelkezésére, amikor
8,5 millió koronát kapott a népiskola há-
lózatának fejlesztésére. Munkatársaival,
Petri Pállal és Kornis Gyulával úgy gon-
dolták, hogy 1931-ig 8562 objektumot
építtetnek. Ez nem valósult meg teljes
mértékben: 1930-ra „csak” 5000 népisko-
lai tanterem és tanítói lakás készült el. 
Az analfabetizmus csökkentésének érde-
kében a felnõttek számára írás- és olvasás-
tanfolyamokat szerveztek. A népiskolák
mellett a polgári iskolák hálózatának ki-
szélesítése is a tervének része volt. A pol-
gári iskola elvégzése arra jogosította fel 
a diákokat, hogy felsõ kereskedelmi, mezõ-
gazdasági, tanítóképzõ iskolába mehesse-
nek tovább az ott tanulók, vagy átjelentkez-
zenek a gimnáziumok felsõ osztályaiba.
A középiskolai képzést új tanterv kerete-
in belül három iskolatípusra osztották
szét: humán gimnáziumra, reál gimnázi-
umra és gyakorlati reáliskolára, amely
leginkább a mûszaki tárgyak oktatását
foglalta magában.  

Az iskolákon kívüli népmûvelés és a
leventeképzés rendszerének felállítására
is sor került. A 12 és 21 év közötti fiatal
férfiaknak kötelezõ volt egy leventeegye-
sülethez csatlakozni, és évi 5-8 hónapon
keresztül katonai jellegû gyakorlati kép-
zésben részt venni. A téli hónapokban
pedig népmûvelõ elõadásokra kellett jár-
niuk. Klebelsberg a testedzés miatt is fon-
tosnak vélte a leventeképzést, viszont ez
a mozgalom elsõsorban azért jött létre,
mert a trianoni döntés megtiltotta az álta-
lános hadkötelezettséget. A Testnevelési
Fõiskola 1925-ben történõ megalapítása
is az õ kezdeményezése volt, ami valóban

a sport iránti szeretetét mutatta. Létre-
hozta az Országos Testnevelési Alapot is,
amelyet különbözõ mérkõzések belépõi-
nek és a lóversenyek fogadásának adóiból
tartottak fenn. Mindezen kívül pedig
Klebelsberg kultuszminiszterségének ide-
jére esik számos világverseny Magyaror-
szágon történõ megrendezése és sport-
centrumok megépítése is. 

Két fogalommal lehet Klebelsberg
szemléletét és tevékenységének egészét jól
jellemezni: az egyik a kultúrfölény, a má-
sik pedig a neonacionalizmus. Ezek a kife-
jezések azt takarták, hogy a gróf szerint 
a magyar nemzet azzal tudja a környezõ
országokat „legyõzni” és az elszakított or-
szágrészek magyarsága számára is vonzó-
vá válni, ha kultúráját, ami egyfajta
összetartó erõ is, magas szinten mûveli.

A kulturális teljesítmények megbe-
csülése érdekében létrehozta a Corvin ki-
tüntetéseket, amelyekben nemcsak rend-
szerhû, hanem ellenzéki beállítottságú
alkotók – például Bartók Béla és Kodály
Zoltán – is részesültek. Széchenyi István
emlékezetének az ápolása is ekkor kezdõ-
dött, március 15-e nemzeti ünneppé nyil-
vánítása is megtörtént, és Kossuth Lajos
érdemeinek a fontosságáról is törvény
született. A gazdasági válság miatt 1931-
ben Bethlen István lemondott, s ezzel
Klebelsberg miniszterségének is vége lett.
A gróf remélte, hogy a Bethlen-kormány
néhány hónapon belül újraalakul, és foly-
tathatja tevékenységét. Ám a kormányzó
nem Bethlent bízta meg az új kormány
alakításával, így nem volt lehetõség arra,
hogy Klebelsberg további terveit megva-
lósítsa. Egy év múlva, 1932 októberében 
a gróf betegség következtében elhunyt.

Mindent egybevéve Ujváry Gábor mo-
nográfiája átfogó és kiegyensúlyozott ké-
pet ad gróf Klebelsberg Kuno életérõl. Bár
jól érzékelhetõen nagyon nagyra tartja
hõsét, egyáltalán nem apológiát írt róla. 
A tárgyilagosság és az adatszerûség köny-
vének nagy értéke. Ujváry szerint Kle-
belsberg Kuno a bethleni konszolidáció
keretein belül olyan mértékû kulturális
megújulást hajtott végre, amely a mai na-
pig az egyik legsikeresebb és legelismer-
tebb 20. századi kultuszminiszterré teszi.
A szerzõ mondanivalójának befogadását
segíti, hogy munkáját könnyen olvasható,
gördülékeny stílusban írta. 

Bodonyi Bettina
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