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„Négy-öt magyar összehajol”

Napjainkban a két világháború kö-
zötti Magyarország politikusai kö-
zül Horthy Miklós kormányzó, Beth-
len István, Teleki Pál és Gömbös
Gyula mellett valószínûleg Klebels-
berg Kuno kerül a legtöbbször szó-
ba a magyar sajtóban és közbeszéd-
ben. A vele való – sajnos leginkább
felszínes – foglalkozásnak igazi re-
neszánszát éljük. Az utóbbi években
számos intézményt is elneveztek ró-
la, szinte kultikus figurává vált. Az
elmúlt évtizedekben sokan elemez-
ték munkásságát, többnyire azon-
ban csak részletkérdésekre koncent-
ráltak. 1942 után ez a kötet tesz kí-
sérletet az egész életpálya összefog-
lalására, megmutatva, mi az, ami pá-
lyafutásáról és annak nagyszerû tel-
jesítményeirôl – és néhány megva-
lósíthatatlan vagy torzóban maradt
tervérôl – viszonylag már ismert, fel-
tárt és tudományosan is megalapo-
zott eredményeket hozott. Ám egy-
ben kijelöli a Klebelsbergre vonat-
kozó kutatások újabb irányát is: ne-
vezetesen a vallás- és közoktatásügyi
minisztersége elôtti, már késôbbi
önmagát építô, eddig kevésbé ismert
életszakasz jelentôségét.

Ujvári Gábor történész, a kötet be-
vezetôjében kiemelte, hogy a Hor-
thy Miklós nevével fémjelzett kor-
szak az utóbbi három évtizedben a
magyar történelemtudomány egyik
legnépszerûbb, legtöbbet kutatott,
könyvtárnyi szakirodalommal ren-
delkezô területévé vált. Többször
változó és sokszínû megítélésén túl
részben annak köszönhetôen, hogy
a mûvelt nagyközönség érdeklôdé-
se töretlen a két világháború közöt-
ti Magyarország sorsa iránt. Ennek
egyik, talán legkézenfekvôbb oka –
Ujvári szerint –, hogy valamilyen
szinten mindnyájunk családi emlé-
kezetében megôrzôdött a magyar tör-
ténelemnek ez a mindössze negyed-
százados, ám fordulatokban így is
roppant gazdag szakasza. Már a kel-
lô távlat is adott – kellene hogy le-
gyen – az 1919 és 1944 közötti esz-
tendôk fejleményeinek szakmai vi-
ták nyomán kialakított, tárgyilagos
feldolgozásához. Sajnos többnyire még-
sem ennek vagyunk tanúi. Sokkal in-
kább azt látjuk, hogy ki-ki a saját ízlé-
se, és politikai szimpátiája nyomán elô-
feltevésekkel közelít ehhez az idôszak-
hoz, amelyet 1945 után „a múltat vég-
képp eltörölni” szemléletben minden-

ben elvetettek, majd az 1980-as évek
elejétôl már sokkal árnyaltabban kezd-
ték el tárgyalni. Furcsa módon a rend-
szerváltás sem hozott ebben valódi vál-
tozást. Szerencsére a történetileg és
politikailag iskolázott értelmiség
nagy része úgy véli, hogy Bethlen
István miniszterelnöksége vagy Kle-
belsberg Kuno vallás- és közokta-
tásügyi minisztersége a XX. száza-
di magyar történelem kiemelkedô
és manapság is vállalható fejezeti kö-
zé tartozik. Ujvári bár levéltárosként
kezdte el kutatni Klebelsberg pályá-
ját, és rengeteg fontos adatot talált
róla a hazai és külföldi archívumok-
ban, ebben a tudományos munká-
ban csak ott hivatkozik rájuk, ahol
azt feltétlenül szükségesnek ítéli.
Nem tér ki a Klebelsberg politikai
mûködésével kapcsolatos összes je-
lentôs problémára. Ezért a tömör
életrajzban nem érint olyan, egyéb-
ként fontos kérdéseket, mint példá-
ul Klebelsberg és a szociáldemokrá-
cia, Klebelsberg és a fajvédôk vagy
Klebelsberg és a legitimisták viszo-
nya.

Klebelsberg hivatali karrierjérôl
ír elôször a szerzô, melyben megem-
líti, hogy a késôbbi miniszter a rang-
létra alján, fogalmazósegédként kezd-
te, majd fogalmazóként, segédtitkár-
ként, titkárként, végül miniszteri ta-
nácsosként folytatta munkáját a bu-
dai várban, a Szent György téri Sán-
dor-palotában található miniszter-
elnökségen. Így került mind feljebb
a köztisztviselôi hierarchiában, ahol
a tizenegy osztályba besorolt illet-
mények tekintetében a X. osztály-
ból a VII.-be jutott, hogy aztán, a
miniszterelnökségrôl távozva, fok-
ról fokra továbbhaladva, pályája csú-
csán, immár miniszterként a II.-ba
kerüljön – az I.-be csak a miniszter-
elnök tartozott. 1989-tôl 1910-ig dol-
gozott a miniszterelnökség elnöki
osztályán, ahol mindvégig Romy Bé-
la miniszteri titkár volt a fônöke.
Klebelsberg fokozatos elôrelépése
egyben azt is jelentette, hogy a vég-
rehajtó hatalom legjelentôsebb és
legelôkelôbb közigazgatási intézmé-
nyén belül is mindinkább beavatot-
tá vált. Egyre több belsô informáci-
óhoz jutott, ami nyilvánvalóan hoz-
zájárult késôbbi kiváló áttekintôké-
pességének kialakulásához, a fontos
és kevésbé lényeges dolgok közötti
különbségtétel képességének meg-

szerzéséhez. Haláláig büszkén val-
lotta, hogy ô a magyar köztisztvise-
lôk képviselôje. A miniszterelnök-
ségen összesen hat miniszterelnök
alatt szolgált tizenkét esztendô alatt.
A kormányfôk közül Klebelsberg
egyértelmûen Tisza Istvánt tisztel-
te és becsülte leginkább. Gyakran
nevezte ôt példaképének, és késôb-
bi politikai irányvezetésére ô gyako-
rolta a legnagyobb hatást. Klebels-
berg a miniszterelnökségen elsôsor-
ban a nemzetiségi kérdéssel, illetve
a mai értelemben vett nemzetpoli-
tikával, fôleg annak kultúrpolitikai
vonatkozásaival foglalkozott – 1901-
tôl a nemzetiségi csoportot vezette.
Már segédtitkárként is ügykörébe
tartozott az „idegenbe vándorolt ma-
gyar honosok nemzeti gondozása”.
Az erôszakos magyarosítási törek-
véseket hamar fölismerte, s mint ma-
gának följegyezte: a nemzetiségi po-
litikát csak akkor tartja hatásosnak, ha
az nemzetivé válik, s nem a nemzetisé-
gek gyengítése, hanem a magyarság erô-
sítése a fô célja. A Kárpát-medencét be-
töltô 20 millió magyar eszméjének ak-
koriban népszerû, ám hiú ábrándjával
szemben úgy vélte, hogy az asszimilá-
ció mindenekelôtt a nyelvhatárokon és
a szórványokban bekövetkezô, igen hosszú
folyamat, amely azonban a városokban
mégis gyorsan megy végbe, a magyar
kultúra vonzerejének köszönhetôen.
Részben itt keresendôek a húszas
években olyan gyakran hirdetett kul-
túrfölény-elméletének gyökerei. Meg-
gyôzôdéssel hitte, hogy a „magasabb”
rangú, azaz a másiknál kedvezôbb
statisztikai adatokkal rendelkezô
kultúra ellenállhatatlan hatást gya-
korol a környezetében élô más kul-
túrákra is. Az asszimiláció viszont a
német és zsidó polgárság körében, va-
lamint a városokba költözô nemzetisé-
gek – elsôsorban szlovákok – magyaro-
sodásánál érvényesült, a hagyományos,
paraszti népességre azonban szinte sem-
milyen befolyást sem gyakorolt. Való-
színûleg emiatt következtetett Kle-
belsberg arra, hogy a magyar nyelv-
területek népsûrûségének emelésé-
vel olyan népfölösleget lehet kiala-
kítani, amely tervszerû telepítés-, il-
letve a birtokpolitika révén a nyelv-
határokon erôsítheti a magyarságot,
s a nemzetiségek között élô magyar
szórványokat is nyelvszigetekké fej-
lesztheti.

Klebelsberg életének újabb fordu-
latára 1914. január 2-án került sor.
Az 1913 júniusától újra kormányfô-
ként dolgozó Tisza István bizalmá-
ból ezen a napon nevezték ki a Val-
lás- és Közoktatásügyi Minisztéri-
um adminisztratív – ahogy ma mon-
danánk: közigazgatási – államtitká-
rának. Szokatlan módon nem poli-
tikusból lett államtitkár, ám joggal
feltételezhetjük, hogy a III. fizetési
osztályba tartozó pozícióba valóban
a tehetsége és szorgalma emelte. 1914
elején azonban senki, természetesen
még Klebelsberg sem sejtette a nyá-
ron a világot vérbe borító háború ki-
törését. Így azonban rossz idôben
került rossz helyre, hiszen békeidô-
ben mindössze hat hónapot mun-
kálkodhatott. 1914 nyarától már egy
háborús kabinet államtitkára volt.
Az pedig régi és szomorú igazság,
hogy a hadiállapot idején a kultúra
társadalmi helye és szerepe szinte
mindig gyengül. Klebelsberg nevé-
hez köthetô az ügyvezetô alelnöksé-
gével szervezett elsô, állami alapítá-
sú külföldi magyar kutatómûhely, a
Konstantinápolyi Magyar Tudomá-
nyos Intézet 1917-es megnyitása.
Ugyanakkor Klebelsberg részt vál-
lalt az „összes turáni, vagy urál-al-
taji nép tanulmányozását és egy kul-

túrkörbe való kapcsolását célzó nagy
tudományos és társadalmi szövet-
ség”, az állami támogatást élvezô Ma-
gyar Keleti Kultúrközpont vezeté-
sében is. A harcokban maradandó
sérüléseket szenvedettek utókezelé-
sére és segítésére 1915 szeptemberé-
ben Tisza István kormányfô elnök-
letével hozták létre a Rokkantügyi
Hivatalt, amelynek gyakorlatilag
Klebelsberg lett az irányítója.

Bethlen István és Klebelsberg ba-
rátsága minden bizonnyal 1918-ban,
nem sokkal a Károlyi-féle ôszirózsás
forradalomnak mondott zûrzavar-
ban alakult ki. Ebben részben a ha-
sonló indíttatás is szerepet játszott,
hiszen szinte egyidôsek voltak, ki-
váló képzettséggel rendelkeztek, és
karrierjük elsô szakasza a Monar-
chia, azon belül az egyre erôsödô
Magyarország töretlen fejlôdésében
hívô, századfordulós világba ágya-
zódott. S bár Bethlen 1901-tôl 1918-
ig ellenzéki színekben politizált, Kle-
belsberg pedig mindvégig kormány-
párti volt, útjaik mégis keresztezték
egymást, hogy aztán végleg össze-
kapcsolódjanak. Klebelsberg néhány
politikustársa már 1918 novembe-
rében felkereste Bethlent, hogy a
mindinkább balra tolódó kormány-
zattal szemben szövetséget kösse-
nek. Ennek elsô eredményeként a
Károlyi-rezsim elôtti idôk 33 köz-
életi nagyságával együtt írták alá a
brit kormányhoz intézett, Magyar-
ország területi integritásának meg-
óvásáért síkra szálló nyilatkozatot.
1919. január 5-én pedig mindketten
részt vettek azon a pártközi értekez-
leten, amelyen a tervezett – végül a
kommün kikiáltása miatt meghiú-
sult – nemzeti alapon a munkáspárt-
ok ellen igyekeztek összefogni az el-
lenzéket. Klebelsberg Tanácsköztár-
saság alatti sorsáról keveset tudunk.
Mivel nem volt pénze a külföldre tá-
vozáshoz, ezért gróf Almásy Dénes
kétegyházi birtokán nevelôként rej-
tôzködött. Ezután Budapesten, majd
ismét vidéken húzta meg magát, mi-
közben fôvárosi otthonában hiába
keresték a vörös ôrök.

Elôbb mint belügyminiszter vett
részt a Bethlen-kormányban. Kle-
belsbergnek a választójogosultságot
az alapfokú iskolák elvégzéséhez kö-
tô, Bethlen Istvánéval teljesen meg-
egyezô álláspontja végigkísérte egész
további pályafutását. Politikájának
egyik mozgatórugója éppen az volt,
hogy bár a politikai jogok fokozatos
kiterjesztésén alapuló európai gya-
korlat híve volt, ám ezt csak akkor
tartotta lehetségesnek, ha kizárólag
az alapmûveltséggel rendelkezô ál-
lampolgárokat engedik az urnák elé.
Már 1918 májusában megjelent be-
szédében sürgette a választójog bô-
vítését, a közintézmények demok-
ratikus újjászervezését, a „nép poli-
tikai kultúrájának emelését” célzó
nevelést, illetve olyan állam kiépí-
tését, amely mûködési körét kiter-
jeszti a „népesség testi, szellemi és
gazdasági jólétének munkálására is.”
Ez a törekvés volt népiskola-építési
programjának alapja is. 1922-ben lett
Klebelsberg vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter. A pénzügyi stabili-
zációt megalapozó 1924-es népszö-
vetségi kölcsön katonai kiadásokat
célzó kitételeinek, valamint Klebels-
berg koncepciójának, lobbierejének,
de nyilvánvalóan Bethlen hathatós
támogatásának köszönhetô, hogy a
kultúrpolitika prioritása fokozato-
san érvényesült. Míg 1920–21-ben
3,23, addig 1926–27-ben 9,3%-kal
részesedett a kultuszminisztérium
az amúgy is folyamatosan bôvülô ál-
lami költségvetésbôl. Klebelsberg

1927 márciusában három szakaszra
tagolta kultúrpolitikai tevékenysé-
gét: 1. a minisztersége elôtti felkészü-
lés éveire; 2. minisztersége kezdetére
(nagyjából az 1925-ig tartó idôszakig);
3. a gazdasági rekonstrukció utáni gyors
fejlôdés esztendeire. Ehhez társult az-
tán negyedikként, 1930 végétôl a tárca
– és az egész magyar államháztartás –
mind nehezebb helyzete. Abban, hogy
minisztersége elején kiemelt szere-
pet szánt a tudománypolitikának, a
személyes vonzalmakon túl anyagi
és taktikai megfontolások is komoly
szerepet játszottak. Magyarország
szinte katasztrofális helyzetében, a
háború utáni gazdasági helyreállí-
tás idején ugyanis nem kínálkozott
lehetôség az államháztartást megter-
helô, nagyobb beruházások beindí-
tására, márpedig a közoktatás újjá-
szervezése ezt igényelte volna. Emi-
att az 1922 és 1925 közötti eszten-
dôk legfontosabb intézkedései a vi-
szonylag csekély ráfordítással is ered-
ményeket hozó területekhez kötôd-
tek. Így kerültek elôtérbe a követ-
kezô tudományos fejlesztések: a köz-
gyûjtemények intézményrendszeré-
nek átalakítása, az egyetemek és a
Magyar Tudományos Akadémia hely-
zetének stabilitása, külföldi magyar
intézetek létrehozása, illetve a tör-
ténettudomány jelentôs támogatá-
sa. 1923-ban újjáalapította a Római
Magyar Történeti Intézetet, majd
1924-ben létesítette a bécsi és a ber-
lini, 1927-ben pedig a római Colle-
gium Hungaricumot, illetve Párizs-
ban egy félig-meddig Collegium-tí-
pusú intézetet. Ezekbe általában ma-
gyar állami ösztöndíjjal, olykor fi-
zetôs vendégként jutottak ki a tehet-
séges fiatalok, akik csaknem vala-
mennyien elvégezték az egyetemet,
sokuknak már doktori címük is volt.

1918 és 1925 között – nagyrészt
már Klebelsberg minisztersége ide-
jén – 441 tantermet és 221 tanítói la-
kást emeltek. Ez azonban kevésnek
bizonyult az ország lakosságának
kétharmadát kitevôknek, falvakban
és tanyákon élôknek. Klebelsberg
csak a gazdasági rekonstrukciót kö-
vetôen gondolhatott arra, hogy ko-
rábbi elképzeléseit valóra váltsa. Vé-
gül a „mezôgazdasági népesség ér-
dekeit szolgáló népiskolák létesíté-
sérôl és fenntartásáról” szóló 1926:
VII. tc. rendelkezett az Országos
Népiskolai Alap létesítésérôl, amely
az e célokra biztosított, évente nö-
vekvô összegeket kezelte. Az akció
eredeti – tantermenként 60, illetve
a városokban 50 gyermekkel számo-
ló – tervei szerint 1931-ig 5784 tan-
teremnek, és 2778 tanítói lakásnak,
összesen tehát 8562, illetve „sürgôs-
séggel” legalább 5000 objektumnak
kellett volna felépülnie. A teljes prog-
ram ugyan nem, ám igazán fontos,
és elengedhetetlen része mégis meg-
valósult.

Ujvári Gábor kötetébôl rájöhetünk
arra, hogy elsôsorban a megújulás-
ra való képességében rejlik Klebels-
berg személyiségének és politikájá-
nak napjainkig tartó erôs vonzere-
je. Ahogy Ravasz László református
püspök a Corvin-rend ünnepségén
1933-ban emlékezett rá: „összegyûj-
tötte és felgyújtotta a mának min-
den olaját, kölcsönkérte és elégette
a holnap olaját, mert ránk szakadt
tegnapok bús sötétségét akarta elûz-
ni. Ô volt a legkonkrétabb, leggya-
korlatibb, s ugyanakkor a legnagyobb
álmú magyar kultúrpolitikus.”
(Ujváry Gábor: „Egy európai formá-
tumú államférfi” – Klebelsberg Kuno
(1845–1932); Kronosz Kiadó–Magyar
Történelmi Társulat, Pécs-Budapest,
2014.) M.A.
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