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HIDEGKÚTI 

KILÁTÓ 
FÜGGETLEN LOKÁLPATRIÓTA MAGAZIN  
 

Árgyélus-Litea: Kultúra nélkül nincs Magyarország 
 
E címmel látott napvilágot Ujváry Gábor történész 
legújabb Klebelsberg-műve, amelyet a 
kötettervező-szerkesztő, anyaggyűjt ő Vertel 
Beatrixszel alkotott s a könyvkülönlegességekre 
érzékeny Árgyélus Kiadó jelentetett meg. A 
kiadás és a könyv vezérgondolata: csak a 
kultúránk által vagyunk, amik vagyunk - vagyis a 
magyar kultúra által magyarok! "Klebelsberg 
Kuno olyan államférfi volt, akinek újra és újra 
elő kell vennünk tanulmányait, amelyek a 
mindennapi politikai élethez ma is muníciót 
jelentenek" - húzta alá L. Simon László, a 
Miniszterelnökség politikai államtitkára a kötet 
bemutatásakor. 
 

 
 A budavári Litea könyvesboltban tartott bemutatón tűt sem lehetett leejteni, annyian 
gondolják úgy, ahogy a korszak-meghatározó Klebelsberg Kuno (1875–1932) gondolta és 
száz esztendőre elegendő, „megőrizve reformálni”  kívánó tervet, megvalósítást magában 
foglaló röpke 57 évnyi élete során véghezvitt: kultúra nélkül nincs Magyarország! Bizonyára 
e felfogás segítette hozzá őt s kortársait, hogy hazánk – bár keresztre feszítették – mégsem 
halt kereszthalált. Krisztus-nemzetünket kultúrája tarthatja, mentheti meg ma is. A kultúrának 
kellene lennie annak a „csodafegyvernek”, ami saját magánál fogva kiránthatja a magyarságot 
megannyi métely, álnokság, árulás, közöny, kényelmesség, önáltatás alkotta szakadékából. A 
kultúrába is csak elkötelezett, eltökélt, művelt, humánus, fölfedező, folyton szellem- és 
vérfrissítő, kreatív kultúrembereket volna szabad beengedni, ha valóban ki akarunk 
emelkedni – ez a klebelsbergi kultúrfölény, kultúrkampf lényege-veleje, nem más! Akármit 
gajdolnak az álbaloldalon, ott csupán Glatz Ferenc emelkedett ki, aki felismerte Klebelsberg 
nagyságát, amit Ujváry Gábor is megrajzol e látványos, újdonságokkal örvendeztető, kellemes 
kötetben, s bizonyára még tovább árnyalja a Klebelsberg-képet hamarosan megjelenő 
monográfiájában, amely szintén megcélozza a szakmai köröket éppúgy, mint a 

kultúraszomjúhozó, kultúrára vágyó nagyközönséget. 

A magyar történetírásban olyannyira szükséges új 
források feltárása, az eredeti, hiteles tények korszerű 
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forráskritikája és tárgyilagos összefüggésekbe helyezése terén élenjáró fiatal történész az Est 
tudósítóját idézi 1927-ből, aki a „Grófról” máig érvényesen megállapította: „még a 
legepésebb ellenségnek is el kell ismernie, hogy akár mint magánember, akár mint miniszter, 
szünet nélkül cipelte a téglákat a magyar kultúra házához… Klebelsbergnél… szinte fanatikus 
csökönyösséggel tér vissza az a refrén mondanivalójában, hogy a magyar kultúrát minél 
magasabbra kell emelni, mert kultúra nélkül nincs Magyarország.” A találó jellemzés 
egy olyan vallás- és közoktatásügyi miniszterről szólt, akinek számos ellenfele és jó néhány 
ellensége volt életében, ezért aztán inkább bírálták, mint értékelték politikusi tevékenységét. 
Jóllehet, a századfordulótól 1944-ig néhány név: gróf Tisza István, Wekerle Sándor, mint 
többszörös miniszterelnökök, a zsidó származású honvédelmi tárcavezető, báró rimaszombati 
Hazai Samu, vagy - a Kárpátalján, beregi tájon fölfedezhető - Perényi Zsigmond, Hegedüs 
Sándor, a „százkezű politikus”, amit Klebelsberg Kunóról is elmondhatunk. A Horthy Miklós 
által megbízott gróf Bethlen István szintúgy zseniálisan választotta ki kormánya tagjait, igaz, 
még neki is volt miből válogatnia, elég Korniss Gyulát, gróf Teleki Pált, gróf Bánffy 
Miklóst, nagyatádi Szabó Istvánt említenünk. De Klebelsberg is olyan kiválóságokat gyűjtött 
maga mellé, mint Magyary Zoltán. S mindvégig ott állt mellette Korniss. A máig ható 
közoktatási reformban pedig Pogány Frigyes volt Klebelsberg alkotótársa. 

A szintén „százkezű” Klebelsberg a szórványmagyarságot felkaroló Julián-egyesület 
megszervezésével s 10 évi ügyvezetésével kezdte nagyívű pályáját 1904-ben, hogy azután a 
trianoni gyógyulást, ország- s nemzetújraépítéshez szorosan tartozó iskola- és művelődésügy 
fölemelésével folytassa (az óvodától a kutatóegyetemig terjedő átfogó iskolahálózat, 
iskolaorvosi rendszer, rádiós szülők akadémiája, kiemelt testnevelés, rokkantrehabilitáció, 
alföldi gazdálkodási, öntözési és tanyareform, közgyűjteményi reform és hálózat, Collegium 
Hungaricumok hálózata, Magyar Történelmi Társulat, melynek haláláig elnöke volt, lévén 
historikus alkat. Meg tudta nyerni a kultúra és a tudomány ügyének Horthy és Bethlen mellett 
Szent-Györgyi Albert tudóst vagy Weiss Manfréd nagygyárost is. A művelődésre, 
történelemre, tudományra, iskolára, sportra stb. soha nem látott mértékű támogatást küzdött ki 
a költségvetésből. Gigantikus életművének lenyomatai nemcsak a 8-12 osztályos 
iskolarendszerben van ott ma is, hanem a Bathhyány-emlékmécsestől, a Szent Imre 
Gimnáziumtól a szegedi Dómon, a tihanyi kutatóintézeten át megannyi bel- és külhoni 
intézmények, építmények és persze oktatók-nevelők sokaságáig. Amit Klebelsberg folytatott, 
az Ujváry Gábor szavaival élve: „Világosan átgondolt és szisztematikusan építkező 
kultúrpolitika”.  

Le a kalappal az egykori vallás- és közoktatási, az 
első sportminiszter előtt, ugyanis Klebelsberg 
konkrétumainak se szeri, se száma. A „Gróf” úr már-
már kultikus személyiséggé vált ezáltal, ám nem csak 
hivatkozási alapnak kéne lennie. Elég, ha csupán arra 
gondolunk, mennyire nem sikerült a Magyarság 
Házát méltó, szakrális és autentikus helyére, a 
Klebelsberg tervezte (s utolsó fillérig elszámolt!), 
majd kedvenc tartózkodási helyévé vált 
pesthidegkúti kastélyba helyezni, s mennyire nem 
sikerült ütőképes csapatot szervezni a modern 
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magyar nemzetpolitika és kultúrpolitika szükségszerű céljainak megvalósításához. Pedig a 
kastély körül sok „nagy ember” jelent meg s ígért nagyokat… Nagyokat csak Klebelsberg 
mert álmodni, sőt ő volt a „legnagyobb álmú magyar miniszter” vagy főméltóságok egyike. 
Ám e mai utódai még arra sem voltak képesek, hogy a KILÁTÓ Kiadó Magyarság Háza-
koncepciót átnézzék és hasznosítsák! Hol voltak s vannak ama bársonyszékes főemberek? 
Nos, hát ezért igaz Klebelsbergre is az, amit Hegedüs Sándorról írt kortársa, Mikszáth 
Kálmán: "százkezű miniszter a félkezűek országában”. Örökségének ma a kastély 
szomszédságában Dolhai István igazgatásával igen széleskörűen, hatékonyan működő 
pesthidegkúti Klebelsberg Kultúrkúria a méltó folytatója, pl. fergeteges sikereket arató 
közösségi rendezvényekkel, rendszeres ősbemutatókkal, a külhoni nemzettestvérek 
meghívásával. 

Föl-fölvetődő kérdés Klebelsberg kapcsán: időszerű-
e, korszerű-e? Döntse el az olvasó, miután 
végigböngészi a 200 oldalnyi, képanyagban és 
gondolatokban gazdag, olvasmányos művet, 
amelyben ilyen tételek szerepelnek, mint pl. az, hogy 
ma nem a kard, hanem a kultúra a fegyver, amely 
megtarthatja és felemelheti a nemzetet. Vagy: 
képzeljük el autóversenynek az országok 
versengését, amelyben most (még) élen halad a 
magyar kocsi, ám szorosan a nyomában ott vágtat a 

cseh, román, a szlovák, a szerb, s félő, hogy megelőznek, ha nem kapcsolunk (kultúrkampf, 
kultúrfölény!) Ma erről szól a világ! A „megőrizve reformálni” (azaz a múlt, a hagyományok 
és a modernitás összekapcsolása) szintén korunk kihívása. Ha nem álltunk volna elébe 2010-
től, ma már tényleg hátul kullognánk az „autóversenyben”. Ez is egy párhuzam a két 
világháború közötti évekkel, a legalább 3 szakaszra bontható Horthy- vagy inkább Horthy–
Bethlen-korszakkal. amint az is, hogy rátermett, művelt munkásság és vezetés nélkül nem 
sokra megyünk. Klebelsberg analfabetizmus elleni küzdelmével Európa élére rukkoltatta a 
nemzetet (ma a funkcionális analfabéták megközelítik az egyharmadot!) 

Nézzünk még egy napjainkra rímelő klebelsbergi tételt: „Ma bajba jutott a kapitalizmus, nem 
vált be a kommunizmus, baj van a mérsékelt szocializmus gyakorlati érvényesülése körül, 
ezért… tanácstalan bizonytalanságban, zavarban van az emberiség, s ezúttal nincs… a 
világgazdaságban nyugtalanul oszcillál az iránytű, az eszmék birodalmában is 
elhatalmasodtak a kételyek, sok minden cseppfolyóssá vált… s ilyenkor az eszmegázoknak 
veszedelmes a feszítőerejük”.”. Márpedig ezen „eszmegázoknak” ellenállni csak korszerű, 
átfogó programmal rendelkező kultúrpolitikával, valódi „kultúrdemokráciával” lehet. Hiszen 
Klebelsbergnek elsősorban a megújulásra való képességében rejlik személyiségének és 
politikájának napjainkig tartó, er ős vonzereje. 

Ez egyébiránt igaz utódjára, a (még mindig!) rehabilitációra váró Hóman Bálintra is. 
Klebelsberg korszerű, cselekvő, alkotó nemzeti szabadelvűsége most is megállja helyét. Az 
iménti jelzők nélküli neoliberalizmus épp a torz, leépítő, kiszolgáltató jellege miatt bukott 
meg nálunk s persze a nagyvilágban is. A „Gróf” úr büszkén vallotta, hogy ő kevésbé 
politikusi miniszter, ő inkább hivatalnoki, ami ma is megszívlelendő: legyen rend, fegyelem, 
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Max Weber-i adminisztráció – vagyis nem átláthatatlan, szövevényes, fölös, gátló bürokrácia, 
s feledjük az „akinek az Isten hivatal adott, annak észt is…” hamis hitét. Klebelsberg és 
kortársainak többsége még tudta, hogy a miniszter eredeti jelentésében ’szolga’. Nemzete 
szolgája. Aki pontosan tisztában azzal (mint Klebelsberg), hogy a rendben lévő akták nem 
azonosak a valósággal! (S tegyük hozzá: ne legyen azonos fensőbbségtudattal, korrupcióval 
sem, hanem forrjon össze a nyitottsággal, rugalmassággal, kezdeményezéssel, befogadással 
etc.!) 

Az is fontos mába nyúló tézis, hogy előbb a kultúra 
virágait kell mindenkiben elültetni, s azután, azzal 
fokozatosan érdemes a közéleti demokráciába 
bevezetni. A választásban érvényesítendő 
műveltségi cenzus ellenzői számosak, holott 
természetesnek tűnik, hogy írástudatlan, műveletlen 
alany ne kerüljön viszonyba az állítmánnyal a 
politikában, pláne választási jogban. Miért döntsön 
sorsunkról olyan, aki (legalább alapfokon) nem is 
érti, mi a politika, miről szól s mely megoldást 
érdemes választani? Az élet Klebelsberget igazolja a 

(funkcionális) analfabéták s az azokat lefizető, leitató-etető közéleti haszonlesők, mutyizók, 
egyszóval a "félkezűek" ellenében. 

Összességében tehát a trianoni traumából józanul, okosan kilábaló, gyors konszolidációt 
elérő bel- és külhoni politikát, az annak alapját jelentő korszerű, tettre kész nemzet- és 
kultúrpolitikát  reális, ma sem vitatható neonacionalizmus és kultúrfölény szellemű, páratlan 
életművet alkotó Klebelsberg beható ismerete, de főképp korszerű követése ildomos korunk 
kultúraszervezői számára. A fenti fő gondolatokat körüljáró, az Ujváry-Vertel szerzőpáros 
szellemiséget, korhangulatot mesterien megragadó művét méltató L. Simon László 
államtitkár, kultúrpolitikus  kiemelte: Klebelsberg Kuno helyes kultúrpolitikáját, 
időszerűségét és korszerűségét az élet igazolta – ezt tükrözi a szerzők és a jeles-rangos 
Árgyélus Kiadó felismerése, a kultúrapártoló, aktuális kötet megjelentetése. 

Oszlánszki Tamás Tibor 

 


