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Mádl Dalmának ajánlom

Olyan időszakban, amikor a nemzet emelkedé-
sét gazdasági mutatókkal igazolják, kevesebb
súllyal esik latba kultúrája, amely pedig gazda-
godásának, elismertségének fontos tényezője.
Trianon után hazánk mély válságba süllyedt. Nem
látszott kiút, eluralkodott a pesszimizmus. Ebből
a szemléletből mutatott menekvést gróf Kle-
bels berg Kuno, aki közéleti tevékenységének ja-
vát önzetlenül, anyagi haszonszerzés vágya nél-
kül a magyarság ügyének szentelte, s példája sok
vonatkozásban — ebben is! — napjainkban sem
veszített időszerűségéből. Érdemei felismerésé-
nek bizonyítékai a róla szóló könyvek és tanul-
mányok, ahogy kúriájának eredeti formájában tör-
ténő visszaállítása is.

Mint mindegyik elkötelezett reformernek, neki
is voltak ellenfelei és rosszakarói, nemtelen táma-
dói és irigyei. Olykor bíróságon kért és kapott elég-
tételt. Háta mögött némelyik közvetlen munkatársa
is gúnyosan nyilatkozott róla. Mindazonáltal ma-
kacs kitartással, megalkuvás nélkül haladt célja, a
művelt Magyarország megvalósítása felé. Meg-
számlálhatatlan beszédet mondott el, felterjeszté-
sek özönét írta s adta be a remélt pozitív végkifej-
let reményében. Reálpolitikusként tudta, a kultúra
sok pénzt emészt föl, az iskolák és egyetemek ala-
pítása és működtetése ugyancsak anyagi ráfordí-
tást igényel, de úgy vélte, hogy Magyarország léte
vagy nemléte az oktatás színvonalassá és általánossá
tételén nyugszik, máskülönben elsüllyed a szláv
óceánban. Újra meg újra hazafiúi kötelességnek,
jövőépítő tettnek nevezte a szellemért vál lalt ál-
dozatokat. Fennen hangoztatta, hogy az idegen és
ellenséges környezetben a kultúrfölény megvaló-
sításával lehet szilárd államot teremteni. Már az első
világháború éveiben megtapasztalhatta, mennyi-
re szerencsétlenül alakult a magyarság és a nem-
zetiségek viszonya: a Julián Egyesület elnökeként
a horvátországi magyarok kulturális gondozását
irányította, majd a miniszterelnökség politikai ál-
lamtitkáraként még inkább belelátott a nemzetiségi
politika hibáiba.

A vesztes háború után Bethlen István első kor-
mányának belügyminisztereként tevékenykedett,
1922 és 1924 között pedig kultuszminiszteri tárcát
kapott. Ekkor fogalmazódott meg benne az elha-
tározás: a magára maradt, kis országgá nyomorí-
tott hazája felemelésének programja. Meggyőződése
szerint az oktatás és nevelés színvonalának növe-

lésével olyan helyzetet lehet teremteni, amelyben
a magyarság szellemi színvonalának emelésével be-
tagozódhat Európa közösségébe, s ebben alakít-
hatók ki a mindenki által remélt revízió lehetősé-
gei. Ennek érdekében megszállott szenvedéllyel
dolgozott, mert mindenképp meg akarta valósítani
az utódállamokban élőkkel szemben a kultúrfö-
lényt, amely a nagy európai népekkel egyenran-
gúvá tette volna a megtépázott öntudatú ma  gyar-
ságot, s valóssá tette volna elszakított területeinek
visszaszerzésére irányuló törekvését. Ehhez a ma-
gyarságnak már akkor megvoltak az európai
szemhatárú, közismert művészei, akik a kultúra
minden területén maradandót alkottak. Gyakran
emlegette Herczeg Ferenc színpadi sikereit, Bartók
és Dohnányi zenevilágának kiküzdött tekintélyét
és Zala György szobrászművészetét. Tudatosan tá-
jékozódott a hazai kultúrában, hite szerint fegyver
nélkül is elismerést szerezhetnek tekintélyei a ma-
gyarságnak.

Klebelsberg Kuno tudatosan építette fel az ok-
tatás és a kultúra megújított intézményrendsze-
rét. Nem ötletelt, kész tervvel kezdett munkához,
s ebben a tervben csak olyan célkitűzések szere-
peltek, melyeket munkatársaival egyetemben meg-
valósíthatónak látott. Az első világháború gyászos
végkifejletéből azt szűrte le, hogy reformokat csak
békeidőben, higgadtan lehet eredményesen kivi-
telezni. Jól látta, hogy Magyarország a háború kár-
vallottjaként úgy lett kis ország, hogy miniszter-
elnöke, Tisza István ellenezte leghatározottabban
a háborút. 1927-ben írta: „Nagy erkölcsi és poli-
tikai örökséget hagyott Tisza István nemzetére.
Ebben a hagyatékban azonban kétségtelenül leg-
értékesebb az, hogy ellenezte a háborút, mert
mind inkább groteszken fog festeni az emberiség
pártatlan részének öntudatában az, hogy az állí-
tólag igazságot osztó győzők éppen azt az országot
csonkították meg leginkább, amelynek vezető
államférfia ellenezte leghatározottabban a hábo-
rút.” (1927. november 1.)1

Pontosan érzékelte, hogy a háborúnak a ma-
gyarság semmiképp sem lehetett volna nyertese.
(Ebben is Tisza István véleményét követte.) „Tisza
előtt a helyzet képe ekként úgy állott, hogy ha le-
győznek bennünket, úgy elveszthetünk mindent,
de győzelem esetén is rettegnünk kell, mert hatalmi
pozíciónk és közjogi helyzetünk a monarchia ke-
retében lehanyatlanék és paritásos dualizmusos po-
zíciónkból a kialakuló föderáció egy néptörzsévé
süllyedtünk volna alá. (…) De Tisza István akkor
is férfi volt véges-végig, aki nem adott fel magá-
ból egy szemernyit sem, aki szembenézett a vég-
zettel, a halállal, és mint hős, mint mártír esett el

221

MÚLTUNK ÉS JELENÜNK

12_Múltunk és jelenünk_RónayL_Layout 1  2018.02.14.  12:17  Page 221



a becsület mezején; a szó szoros értelmében be-
váltotta azt a mondását, hogy nagy akciókban el
kell menni a golyóig. Tiszának ez a mártírhalála er-
kölcsileg azonos Batthyány Lajos, Perényi Zsig-
mond és az aradi tizenhárom nagyszerű helytál-
lásával, s amiként az 1849-i heroikus bukás volt
erkölcsi alapja az 1867-i kiegyezésnek, azonképpen
Tisza mártír vérében újhodott meg 1919-ben, ami-
kor a kommunizmus összeomlott, a nemzeti Ma-
gyarország.” (1929. október 31.)

Felismerte, hogy reformterveit el kell fogadtat-
nia a nyilvánossággal, ezért járta az országot, nyi-
latkozott, cikkeket írt, beszélgetett tevékeny hiva-
talnokokkal, s azokra a nagy elődeire hivatkozott
— Széchenyire, Kossuthra, Deák Ferencre —, akik
nemcsak hogy egyáltalán nem intézkedésekkel, ha-
nem tollukkal szereztek hírnevet jobbító elképze-
léseiknek. Érezte, hogy kultúrpolitikai elképzelé-
seinek „sorsdöntő” a jelentősége, de óvakodott
rendeletekkel érvényt szerezni terveinek, az érve-
lés és meggyőzés eszközeivel élt. A Trianont követő
években a nemzetet eluraló pesszimizmust helyé-
be az alkotó, tettekkel önmagát igazoló hazafiság
eszményét vallotta a jövő építése egyetlen normális
lehetőségének. Hitt abban, hogy törekvései meg-
valósítása közben megértő, felelősségüket átérző
politikusokra támaszkodhat. Közéjük sorolta
Horthy Miklós kormányzót és elsősorban Bethlen
Istvánt, kinek kormányába lépve kezdhetett nagy
munkája befejezéséhez.

„A legújabb kor országaiban az államhatalom
erősen összpontosítva van, úgyhogy az összes lé-
nyeges dolgokat jóformán egy akarat, egy kéz in-
tézi. (…) Parlamentáris alkotmányunk világában
ez az ember szükségképpen a miniszterelnök. (…)
A valóság az, hogy Bethlen István államművészete
a szerencsétlenségek mélységeiből oda emelte fel
Magyarországot, hogy egy stabil kormányzat
rend be hozta az állam pénzügyeit és visszaállította
erőnk és jelentőségünk tudatát az európai köztu-
datba, úgyhogy Olaszországban olyan fogadta-
tásban részesült a magyar miniszterelnök, mint
ahogy nagyhatalmak vezető politikusával bánnak.”
(1927. április 17.)

Fenntartás nélkül vallotta sajátjának Bethlen el-
képzeléseit, ezért is lett a kultúrfölény gondola-
tának hirdetője és megvalósítója. A parlamentben
szemléletes képpel élve kérte ehhez képviselőtársai
támogatását: „A kiegyezés korának folyamán a
bennünket környező országok előtt és felett mi köz-
művelődési téren tényleg bizonyos előnyre tettünk
szert, amelyet lehet röviden kultúrfölénynek vagy
hosszadalmasabban közművelődési elsőbbség-
nek, előbbre valóságnak nevezni. (…) A világtör-
ténelem végzetes útján négy gépkocsi robog. Az első
gépkocsi kénytelen gyorsítani, mert a másik három
már nyomában van, már harsonajelt ad, jelezve,

hogy kerülni akar. Erre a másik három gépkocsi-
ra az van írva: Románia, Szerbia és Csehország. (…)
Arra a kocsira pedig, amely még elöl jár, de gyor-
sítani kénytelen, az van írva: Magyarország. Ké-
rem: t. Ház, akadhat-e jó hazafi, aki vállalja a fe-
lelősséget azért, hogy ez a három másik kocsi a
világtörténelem végzetes országútján mellettünk
elrobogjon és minket elhagyjon, porfelhőbe borítva
bennünket. (…) Ha ezt akarják, igen t. uraim, eh-
hez más kocsivezetőt keressenek (…) mert én egy
kultúrpolitikai Nagymajténynak, Világosnak fegy-
verlerakó közoktatásügyi minisztere sohasem le-
szek. (…) Én nem hozhatnám fel a magam védel-
mére Trianont. A politikai Trianonba be[le] kellett
mennünk, de a kultúrpolitikai fegyverletétel ön-
kéntes lenne.” (1928. május 4.)

1925-re készült el Klebelsberg Pogány Fri-
gyessel közösen készített tervezete az oktatás és
a kultúra átalakításáról. Az egyes elemek logikusan
épültek egymásra, s igyekeztek minden fontos ága-
zatot átfogni, számítva az egyházak segítségére is.
A katolikus egyház például hatalmas birtokai jó-
voltából meghatározója volt az iskoláztatásnak, né-
melyik rendalapító, például Kalazanci Szent Jó-
zsef a modern órabeosztással forradalmasította az
oktatást. 1927-ben Klebelsberg részletesen meg-
indokolta a népoktatás szükségességét. Bőven szer-
zett tapasztalatokat a Julián Egyesületben. 1904 és
1914 között ügyvezető igazgatójaként a Bosznia-
Hercegovina, Horvátország és Szlavónia terüle-
tén lévő magyar szórványtelepüléseken élőket se-
gítette gazdaságilag és a kultúra területén. Innen
került a kultuszminisztériumba adminisztratív ál-
lamtitkárnak, azzal a megbízatással, hogy a nép-
művelést irányítsa. 1925-ig itt dolgozott a népis-
kolai hálózat megteremtésén. „(…) mikor a magyar
államnak végre volt pénze népiskolák építésére,
akkor a részletes katonai térképen az utolsó faluig,
az utolsó tanyáig, az utolsó majorig minden fel volt
dolgozva, és elő volt készítve, jóformán csak egy
villamosgombot kellett megnyomni, és megin-
dulhatott a nagy munka.” (1927)

A tennivalók között elsősorban azokra a táj-
egységekre koncentráltak, amelyek addig szinte tel-
jesen kimaradtak az oktatásból, és semmiféle kul-
turálódási lehetőséggel nem rendelkeztek. Ilyen
volt a szétaprózott alföldi tanyavilág. A bajok or-
voslására Klebelsberg több mint 300 tanyasi és kül-
telki iskola építtetését rendelte el. Később derült ki,
iskolák építésével nem orvosolhatók a bajok, hi-
szen tanítókról is gondoskodni kellett, és meg kel-
lett oldani a távolabb élők közlekedését. Ám gon-
dos munkával elhárították a nehézségeket.
Olyannyira, hogy vasárnaponként tanítóik veze-
tésével hallgatták a gyerekek Tóth Tihamér nekik
(is) szánt szentbeszédeit. A tanyasi gyerekek rend-
szeres oktatása forradalmi lépésnek bizonyult.
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Megoldatlanok voltak a Budapesthez közeli, az-
zal szinte egybe épült, ám közigazgatási szem-
pontból még különálló települések iskolaügyei.
Tanintézmények nem épültek, az órákat bérelt
helyiségekben tartották (templomok sem voltak
mindenütt, a hívek lelki ellátását agyonterhelt pa-
pok végezték szükségkápolnákban). Klebelsberg
felismerte, hogy körülbelül 10 ezer tanköteles gye-
rek számára több mint 200 tantermet kell létesí-
teni, erre is utasítást adott.

Keményen bírálta és majorsági iskolák létesíté-
sére ösztönözte a nagybirtokosokat, mert a lati-
fundiumok ilyen vonatkozásban ugyancsak elha-
nyagolták a területükön élőket (a „puszták népét”,
amelynek sok tagja félig földbe vájt cselédházak-
ban tengette sanyarú életét).

A helyzetet mindenképp javítani kellett, hogy
nagyobb célok is megvalósulhassanak. Klebelsberg
elképzelését mégis bírálták, főként azok, akiknek
anyagi áldozatokat kellett hozniuk. Nekik így vá-
laszolt: „A budapesti észjárásra jellemző, hogy igen
komoly és figyelemreméltó helyről kultuszmi-
niszteri működésemet azért támadták meg, mert
tanyai népiskolákat építtettem s hogy ezáltal tűr-
hetővé, tarthatóvá tettem a szétszórtan lakást a ta-
nyákon; holott iskolák hiánya a tanyás szülőt arra
kényszeríthette volna, hogy falvakba tömörüljön.

Ezzel szemben a száraz valóság az, hogy nép-
iskolák hiányában is azért tanyáján maradt volna
a nép, de még egy nemzedéken át megmaradt vol-
na az Alföldön az analfabétáknak az a magas szá-
ma, ami majdnem kirekesztett bennünket a ko-
molyan vett kultúrnemzetek sorából s alföldi
népünk gazdasági boldogulását is annyira meg-
nehezíti.” (1932. augusztus 28.)

Szívügyének tekintette a polgári iskolák szá-
mának és színvonalának emelését is. Ez az iskola-
típus az első világháború után lett igazán népsze-
rű: — amint fogalmazta —„a kereső életre készülő
embernek nagyobb szellemi útravalót adó, egészen
speciális oktatási intézmény”. Megjegyzendő: na-
gyon fontosnak vélte, hogy az ide járók megfele-
lő színvonalú „szellemi útravalót” kapjanak, azaz
nem sorvasztották el a humán tárgyak oktatását,
hiszen ezeknek alapvető szerepet tulajdonított a
kultúrfölény megvalósításában. „Szükségünk van
— írta — a nemzet széles rétegei, nagy tömegei ér-
telmi szintjének igen számottevő felemelésére.”
A polgári iskola tehát nem felületes, hanem alapos
ismereteket adott, hozzájárult a benne tanulók nem-
zettudatának megszilárdításához és emeléséhez.
Ugyanakkor Klebelsberg küldetésének érezte,
hogy a középiskolákban eredményesen oktassák
az idegen nyelveket. A németet minden iskolatí-
pusban kötelezőnek szánta, emellett azonban az
angolt és a franciát is elsajátítandónak vélte,
„újabban” azonban az olasz sem elhanyagolható

(a magyar politika Mussolinival keresett minél
barátibb kapcsolatot). Annyival többek vagyunk,
ahány nyelvet tudunk — hangoztatta. Hogy a kö-
zépiskolai nyelvoktatás minél eredményesebb és
sokoldalúbb lehessen, az egyetemi tanszékeket is
meg akarta erősíteni.

Gondja volt a leányoktatásra is (nagyobb váro-
sokban a koedukáció ismeretlen volt). Amint írta:
„A leányoknál is félretettem a furkációs rendszert
és számukra két középiskola-fajtát konstruáltam: a le-
ánygimnáziumot, amely a latint továbbra is taníta-
ni fogja, és mint nálunk egészen új típust: a leány-
líceumot, amely latinmentes lesz és az oktatás
középpontjába két nyelvet és irodalmat állít. Az ál-
talános iskolatípus a leánylíceum lesz és a leány-
gimnázium csak olyan helyen tartható fenn, ahol
hely ben leánylíceum is van, mert nem lehet a szü-
lőket és a leányokat arra kényszeríteni, hogy jobb
belátásuk ellenére kénytelenek legyenek latinos kö-
zépiskolát igénybe venni.” (1926. december 25.)

Reformterveinek megvalósítása végett különös
figyelmet tanúsított egyetemek iránt. Úgy emle-
gették, mint egyetemalapítót, s valóban: új egye-
temek alapításán és a régiek kibővítésén fáradozott
ernyedetlen buzgalommal. A kolozsvári egyetemet
Szegedre, a pozsonyit Pécsre telepítette. (Az utób-
biról érdekesen írt Thienemann Tivadar, a szel-
lemtörténet meghonosítója. Színvonalukról el-
lentmondó közléseket ismerünk: Kolozsvári
Grandpierre Emil lesújtóan nyilatkozott a pécsi ok-
tatásról, Szegeden viszont élénk szellemi központ
alakult ki.) Klebelsberg az egyetemeket a szellemi
elitképzés műhelyeinek szánta, a parlamentben el-
hangzó ellenvetéseket keményen visszaverte. A pé-
csi egyetem kiépítésének tervét bírálókat is elhall-
gattatta memorandumával (Pécset Heidelbergnek
nevezte.): „A magyar Heidelberg újabban meg-
mozdult, gyönyörű kiállítású emlékiratot küldött
szét a közélet jóformán minden számottevő tagjá-
nak, lándzsát törve a pécsi egyetem kiépítése mel-
lett. A memorandumnak, úgy látszik, nagy volt a
meggyőző ereje, mert a büdzsévita során nagy meg-
lepetés ért, s míg korábban még egyik-másik kor-
mánypárti szónok is, elismerem, nagyon udvaria-
 san és mérsékelt hangon, de sokallta az egyetemeket
és különösen az azokra fordított kiadásokat, most
rendre felálltak a dunántúli képviselők vagy hét-
nyolcan és mindegyik követelte a Pécsett égetően
szükséges építkezéseket.” (1929. június 16.)

A „kiművelt emberfők” számának szaporítása
céljából vitatta a sokak által támogatott numerus
clausust. „Ha valaki ezt az indemnitási vitát vé-
gighallgatta, annak az lehet a benyomása, mintha a
magyar kultúrpolitikának csak egyetlen egy nagy
kérdése lenne, és ez a numerus clausus. Egyesek ha-
tározati javaslatokat nyújtottak be a tekintetben,
hogy töröljék el a numerus clausust, mások pedig
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viszont olyan irányban nyújtottak be határozati ja-
vaslatokat, hogy szigorítsuk annak végrehajtását.
Szóval a vélemények elágaznak, a látszat azonban
minden oldalról kétségtelenül az, mintha nekünk
ma a kultúrpolitikában nem lenne más égető kér-
désünk, mint ez a probléma. Nem csinálok titkot
abból, hogy én a numerus clausust elvileg nem he-
lyeslem. Mert egy nemzetnek csak az állhat érde-
kében, hogy minél több kiművelt tagja legyen. Mi
azonban egészen sajátos helyzetbe kerültünk. El-
vesztettük az ország kétharmad részét, ahonnan az
intelligencia visszaözönlött erre a maradék Ma-
gyarországra, úgyhogy ma kétségtelenül kelleté-
nél nagyobb számban vannak az intelligenciának
olyan tagjai, akiket a maguk szakmájában foglal-
koztatni nem vagyunk képesek.” (1924. január 29.)

Nagyigényű (és a maga számára is bizonytalan)
vállalkozása a Collegium Hungaricum hálózatának
megteremtése volt. A tapasztalatok azt mutatták,
hogy sok fiatal keresi tudása elmélyítését külföldön,
de a legtöbb esetben nem az állam pénzén. A fent-
ről jövő segítség hatalmas pénzekbe került, s a meg-
térülés bizonytalansága, idejének megjósolhatat-
lansága még őt is megriasztotta, bár szilárdan
kitartott elképzelése megvalósíthatósága és hasz-
nos volta mellett. Sokat jelentett számára, hogy ter-
vét a kormányzó is támogatta, s a magyar kultú-
ra hírvivői őszinte sikereket arattak például külföldi
kiállításaikon, felkeltve azt az igényt, hogy Euró-
pa egyes államai támogassák kulturális elképze-
léseit, egyfajta — nem gazdasági — exportot. Is-
mételten hangoztatta, hogy kiszabadulva Trianon
utáni kisebbségi érzésünkből, meg kell mutatni Eu-
rópának kultúránk értékeit, s ezáltal a következő
nemzedékek számára is megbecsülést és aktív tá-
mogatást szerezni. A Collegium Hungaricumban
nevelődő és európai szemhatárú fiatalok a hazai
kultúra és művelődés gazdagításában is jelesked-
tek, nagyon kevesen voltak, akik külföldön keres-
ték boldogulásukat, hiszen hazatérve megfelelő ál-
lások és lehetőségek várták őket, jövőjük biztonságos
és kiszámítható lett. Klebelsberg arra törekedett,
hogy a hazai és a külföldi művelődés elemeit egész -
séges arányban vegyítő fiatalok legyenek a vágyott
kultúrfölény megalapozói. Nemcsak a Collegium
Hungaricumok alapítását szorgalmazta és segítette,
hanem tekintélyes számú külföldi ösztöndíjat is ala-
pított. Némi büszkeséggel mondhatta el: „Ezektől
a gondolatoktól vezérelve 166 külföldi ösztöndíjat
alapítottunk. (…) E végből klasszikus-filológusa-
inkat és archeológusainkat Athénbe és Rómába, ro-
manistáinkat Párizsba és Rómába, germanistáin-
kat Bécsbe és Berlinbe, angol nyelvészeinket
Aberdeenbe, fizikusainkat, kémikusainkat és bio-
lógusainkat Berlinbe, Dahlembe és Cambridge-be,
orvosainkat Bécsbe, technikusainkat és közgaz-
dáinkat az Egyesült Államokba, történészeinket
Bécsbe és Rómába, művészeinket Rómába és Pá-

rizsba, jövő diplomatáinkat Genfbe, Párizsba és Ox-
fordba, katolikus teológusainkat Rómába, Bécsbe
és Münsterbe, a protestánsokat Genfbe és Berlin-
be küldjük. Bécsben, Berlinben és Rómában Col-
legium Hungaricumaink vannak, és ez a Collegi-
um Hungaricum elnevezés nemcsak üres név,
hanem törvény útján megalkotott intézménytípus,
amely rendesen különféle osztályokra bomlik.
Bécsben és Rómában a Collegium Hungaricum ke-
retében történeti kutatóintézetek vannak, Rómában
pedig osztály művészek számára műtermekkel, de
főképp otthont adnak a collegiumok fiatal tudó-
soknak, akik doktori vagy mérnöki oklevelüket már
megszerezték és ismereteik kiegészítése végett bi-
 zo nyos külföldi intézetekben tovább dolgoznak.
Csupán modern filológusaink mennek már főiskolai
tanulmányaik tartama alatt külföldre, hogy az il-
lető élő nyelvben tökéletes kiejtésre, és megfelelő
társalgási készségre tegyenek szert. A Collegiu-
mokban lakást és ellátást biztosítunk, de emellett
a többi városokba kézi ösztöndíjakat adunk.”
(1930. február 18.)

Személyesen is meggyőződött arról, eredmé-
nyes-e a fiatalok külföldi képzése és továbbképzése.
Ellátogatott Rómába, Berlinbe, Bécsbe, Helsinkibe
és Varsóba tapasztalatokat gyűjteni. Személyes je-
lenlétével is jóindulatra hangolta a kormányokat,
hogy támogassák Magyar Intézetek szervezésére
kialakított terveinek megvalósítását.

Természetesen tudta, hogy a magyar kultúra leg-
fontosabb műhelyei nem külföldön, hanem idehaza
vannak. Körömszakadtáig küzdött, hogy a költ-
ségvetésekben kellő arányban szerepeljenek a kul-
túrára szánt összegek. Fontos feladatának mond-
ta a Zeneakadémia támogatását (olyan kiválóságok
működtek az intézményben, mint Bartók, Kodály,
Hubay Jenő, Dohnányi), s megfelelő apanázst küz-
dött ki a színházak számára is. Óvakodott attól,
hogy hatalmi szóval beleavatkozzék működésük-
be, nem politikai meggyőződése vezérelte intéz-
kedéseiben, hanem a minőség megőrzésének és kö-
vetésének igénye.

„(…) mosolygok azon, ha valaki mennydörög
azért, hogy nálunk Ady-kultusz van. Franciaor-
szágban Verlaine sokkal dekadensebb irányzatot
képviselt, és a franciák Verlaine-t mégis a magu-
kénak vallják. Ez egy kornak szükségképpeni
irányzata volt (…), és éppen abban van a magyar
nemzet európai mivolta, hogy minden európai szel-
lemáramlat eljutott hozzánk — de éppen csak hoz-
zánk, mert a Balkánra nem jutott el. Amiatt tehát,
hogy egy európai szellemáramlat — ha egyénileg
nem is helyeselhetjük — megvan nálunk, nem kell
panaszkodnunk. Egyik jele ez annak, hogy mi, igen -
is teljesen be vagyunk kapcsolódva az európai szel-
lemi, irodalmi és művészeti áramlatokba. (…)

Mi az, amire az államnak ügyelnie kell? Kettő.
Az egyik az, hogy mind a két irányzat képviselve
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legyen: úgy a konzervatív, mint a haladó irányzat,
és tényleg azoknál a kinevezéseknél, amelyek itt tá-
madás tárgyát képezték, mind a két irányzat kép-
viselve volt, a konzervatív irányt képviselte például
Glatz és Réthy; a másik szempont, amelyre igazán
ügyelni kell, az, hogy minden irányzatból az iga-
zán tehetséges embereket kell kiválasztani. (…) Le-
het bármilyen az egyéni felfogása valakinek Csók-
ról vagy Vaszaryról, de, hogy Csók és Vaszary a
maguk irányában jó művészek, azt senki kétség-
be nem vonhatja.” (1924. január 29.)

Olykor kemény küzdelemben érvényesítette el-
képzeléseit Klebelsberg Kuno, kivált a hadügyérek -
kel kellett csatáznia, akik mind magasabb kiadá-
sokat szántak fegyverkezésre. Horthy átérezte a
kultúrfölény eszméjének jelentőségét, de — nem-
csak ő — az elcsatolt területek minél gyorsabban
megvalósuló visszaszerzését vélte a legsürgősebb -
nek, ezért szövetségeseket keresett, akik viszont a
kultúrfölény helyett a katonaság fölényét gondol-
ták a legelső megvalósítandónak. Klebelsberg nem
hátrált meg, de kompromisszumokat kellett kötnie,
emiatt több fontos elképzeléséről is le kellett mon-
dania. Ám nem szűnt meg hangoztatni, hogy a nem-
 zet kulturális és szellemi felvirágoztatása minden -
kinek közös érdeke, legyen akár törzsökös, akár
asszimiláns tagja a nemzetnek.

„Valamennyi beszéd, hírlapi cikk és törvényja-
vaslat (…) egyetlen életcél, egyetlen életideál szol-
gálatában áll. (…) Mindenütt a magyar műveltség
megmentését és felvirágoztatását igyekeztem
erőmhöz képest szolgálni és azon túl a magyar
ügyet, mert ha idegen hangzású nevet viselő ma-
gyarnak szabad valamiben különböznie a többi
magyartól, ez a különbség csak abban állhat, hogy
a szenvedő hazát, ha lehet, még jobban szeresse.”
(1927. március)

„Szerencsére, úgy látom, nem hiába nyúltam any-
nyiszor tollhoz éppen a magasabb műveltség érdekében.
Szerencsére vannak jóhiszemű emberek is, akiket
meg lehet érvekkel győzni. Korábbi jóhiszemű el-
lenfeleim közül egyre többen lépnek hozzám a par-
lament folyosóján és a társaskörökben és — ki hal-
kan, ki hangosan, ki a sajtóban, ki a parlamentben
— férfiasan megmondják és megvallják: Igazad volt!
Egy vetés érik itt, de nem az én vetésem ez, hanem
a nemzeté.” (1928. március 4.)

Attól a pillanattól, hogy a Bethlen-kormány tag-
ja lett, kölcsönös szolidaritást vállaltak a minisz-
terelnökkel, aki ugyancsak azonosult a kultúrfölény
megvalósításának eszméjével, s a költségvetések
megtervezésénél lehetősége szerint komoly anya-
gi erőket összpontosított erre a célra, kockáztatva
azok bírálatát, akik gyorsabb és hatékonyabb gaz-
dasági fejlődést, ütőképesebb katonaság megte-
remtését sürgették. Velük ellentétben a miniszter-
elnök sok kérdésben távlatosan gondolkodott és

intézkedett (és részben ez lett a veszte; a pillanat-
nyi érdekek szerint gondolkodók, a türelmetlenek
általában népszerűbbek, mint a megfontoltan épít-
kezők; a magyarok különben is hajlamosabbak a
percek megbecsülésére, mint az órákéra). Mind-
ketten tisztában voltak azzal, hogy a kultúrfölény
megvalósítása áldozatokat kíván, ám nem kétel-
kedtek eredményességében. Az idő sajnos nem
adott lehetőséget ennek ellenőrzésére, hiszen a Beth-
len-kormányt megbuktatták, a második világhá-
ború után pedig veszteségeink csak növekedtek.
(Még emlékszem első elemista koromból az osz-
tályteremben függő hatalmas plakátra, Nagy-Ma-
gyarország térképével, s az aláírásra: „Nem! Nem!
Soha!” Hová lett ez a reménység, amely nemze-
dékeket éltetett, s néhány esztendeig valóra válni
látszott?…) Pedig Bethlen és közvetlen munkatársai
20 évvel előre gondolkodtak és terveztek.

„Bethlen István (…) a most kezdődő nagy re-
konstrukciós műben a művelődést a magyar nem-
zeti erő többi tényezőivel egyenrangúnak tekinti.
(…) Mintegy húsz évre előre szerves programot ál-
lítottunk fel, megállapítva a szükséges intézkedé-
seket és intézményeket s azok egymásutánját.
(…) Ilyen eljárás mellett elérhetjük azt, hogy a vé-
gén egy hatalmas mű kerekedik majd ki, és a vég-
rehajtás fokozatossága következtében évente
még is csak kisebb, könnyen viselhető áldozatok-
ra lesz szükség.” (1926. augusztus 25.)

Történetietlen volna Klebelsberg vitathatatlan
eredményeit a mába átültetni, hiszen működése óta
a kultúra fogalma hihetetlen mértékben gazdago-
dott, de például az iskoláztatás és az egyetemek te-
rületén visszafejlődés érzékelhető, melynek gyá-
szosak lesznek a következményei. Nemcsak az
ismeretek és a tudás csökkenésével kell számolni,
de a nemzettudat hanyatlásával, az áldozatkészség
elsorvadásával is. A pedagógus-pálya egyre kevésbé
vonzó, a külföldre távozott fiatalok pedig nem is
fontolgatják hazatérésüket. Klebelsberg áldoza-
tossága, a közérdeket előnyben részesítő magatar -
tása is példánk lehet. Joggal mondták a „legnagyobb
álmú magyar kultuszminiszternek”. Napjaink-
ban sajnos a kultúrának és az oktatásnak nincs kü-
lön minisztériuma, holott szükség volna rájuk, hogy
megszűnjön a kapkodás, távlatok nélküli tervez-
getés. Sok egyéb pozitívuma mellett ezért is érde-
mes fel-felidéznünk Klebelsberg ténykedésének po-
zitívumait. A felnövekvő nemzedékeknek, de az
öntudatos, művelt, ideálokat valló magyarságnak
is tartozunk ezzel.

RÓNAY LÁSZLÓ

1Az idézeteket a Kairosz Kiadó „Magyar örökség”
sorozatának Klebelsbergről szóló kötetéből válogattam.
(Válogatta és szerkesztette: Újváry Gábor, 2013.)
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