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Pray György (1723–1801) történész


 
Virág Benedek (1752 k. – 1830) pálos tanár


 

Itt élt Ányos Pál  (1756–1784) pálos tanár


 
Itt élt Vörösmarty Mihály (1800–1855)


 

Itt élt Reguly Antal (1819–1858) nyelvész


 
Itt élt  Vajda János (1827–1897) költő


 

Szabó
 

Dezső
 

(1879–1945) író




 

Bory Jenő
 

(1879–1959) szobrászművész és 
 építész


 

Kodolányi János (1899–1969)


 
Weöres Sándor (1913–1989) költő

 könyvtárosként


 
Fitz Jenő

 
(1921–2011) történész, régész


 

Pilinszky János (1921–1981) költő
 

élete vége 
 felé


 

Kubik Anna (1957) színművésznő




 

Rónay Jácint (1814–1889) pap, a 
 darwinizmus magyarországi ismertetője


 

Ybl Miklós (1814–1891) építőművész


 
Szekfű

 
Gyula (1883–1955), történész


 

Vadász Elemér (1885–
 

1970) geológus


 
Orbán Viktor (1963)




 

(Prohászka Ottokár – 1905‐től 1927‐ig 
 püspök)


 

Zichy János (1910–1913 és 1918 – a Katolikus 
 Néppárt egyik alapíója)


 

Klebelsberg Kuno ( 1913 –1917: államtitkár; 
 Juankovich Béla alatt; 1922 1931: miniszter)


 

Hóman Bálint (1932–1938 és 1939–1942)






 

Magyarország egy európai középhatalomból 
 kényszerűen kiválva kis országgá

 
válik 


 

Revízió
 

követelése: legkisebb politikai 
 többszörössé

 
válik


 

„Pozitívumok”
 

a kultúrpolitika szempontjából:
 urbanizáltsági fok magasabb, mint korábban (a 

 városlakók 62,7 %a marad „Csonka‐
 Magyarországon”)

 iparosodottabbá
 

válik az ország 
 értelmiség aránya növekszik (menekültek jó

 
része 

 is értelmiségi)




 

Magyarország 
 egy 

 soknemzetiségű
 országból a 

 térség 
 leghomogénebb 

 nemzetállamává
 válik


 

1526 óta először 
 élvez teljes 

 állami 
 szuverenitást




 

Életképtelenség


 
Teljes külpolitikai 

 elszigeteltség


 
Gazdaság romokban


 

Kulturális‐tudományos 
 intézményrendszer 

 szétesése 


 
Művészek, tudósok 

 emigrációja



Magyarországon maradt intézmények aránya


 
Óvodák, állandó

 
és nyári menedékházak: 

 intézet: 41,1 %, óvónő: 41,4 %, tanuló: 45 %;


 
Elemi iskolák:

 intézet 38 % (5435) – de: államiakból csak 28 % (982), tanerő: 
 45,6 % (18 089), tanuló: 43,6 % (860 202);



 
Tanonciskolák:

 intézet: 48,8 %; tanerő: 59,8 %; tanuló: 71,7 %


 
Polgári iskolák:

 intézet: 45,1 %, tanerő: 50,9 %, tanuló: 55 %;


 
Fiú

 
középiskolák:

 intézet 47,1 %, tanerő: 48,5 %, tanuló: 51,9 %



Gimn. Reálisk. Fiú
középisk.

Közülük
állami

Tanárok Tanulók Magyar
tanulók

Mo. 187 34 221 77 3554 76 331 62 836

Trianoni
Mo.

88 16 104 39 1725 39647 37 682

Utódál-
lamok

99 18 117 38 1829 36 684 25 154

 Tanulók 82,6 százaléka magyar anyanyelvű




 

Kolozsvári és pozsonyi egyetemek menekülése 
 (Szeged, Pécs)


 

Selmecbánya áttelepülése (Sopron)


 
Kassa és Kolozsvár: gazdasági tanintézeteke 

 elvesztése


 
Jogakadémiák: kassai és nagyváradi elvesztése, 

 eperjesi Miskolcra, máramarosszigeti (rövid 
 időre) Hódmezővásárhelyre kerül




 

Magyarországon a háború
 

előtti utolsó
 években évente kereken 2000 újonnan 
 megjelent könyv, 1920‐ban másfélezrets de 

 már a következő
 

években ismét kétezres 
 könyvtermelés 


 

Időszaki sajtótermékekre (Magyar 
 Könyvészet 1914.): Magyarország mai 

 területén a régi anyaország 1808 újságja 
 közül 1256, az összes 70 %‐a jelent meg




 

Nagy‐Magyarország 115 színházából trianoni 
 veszteségünk 51 színház


 

„Múzeumokban, könyvtárakban s egyéb 
 kultúrértékekben a közműveltség budapesti 

 központosultsága ellenére is szintén igen 
 jelentős Magyarország vesztesége, de ennek 

 nagyságát a statisztika felmérni még 
 kevésbé

 
tudja.”

 
(1938.)



Az egyetemek, a közgyűjtemények, az 
 MTA stb. napi gondokkal küzdenek

Az új helyzethez azonban – tetszik, 
 nem 

 tetszik –
 

alkalmazkodni kell
Emiatt mindent újra kell gondolni, a 

 kulturális politikában is




 

„A jövő
 

Magyarországban a tudományos munkának el 
 kell végre foglalnia az őt megillető

 
helyet, mert a saját 

 erejére utalt, ellenségektől körülvett Magyarország 
 jövő

 
boldogulásának, kultúránk jövő

 
fejlődésének 

 legfontosabb feltétele a magyar tudomány 
 fejlődőképességének biztosítása. […] 

 Tudományosságunk teljes újjászervezésére s 
 mindenekelőtt következetes és céltudatos 

 tudománypolitikára van szükségünk […], melynek 
 célja a magyar tudomány […]nyugat‐európai 

 színvonalra emelése. [...] A tudományos célokra 
 szükséges anyagi eszközöket elő

 
kell teremtenünk.”

 (A magyar tudományosság jövője)











 
„Az állam fogalma három 

 mozzanatból áll. Először is a 
 hatalom

 
az állam végső

 
alapja és 

 eszköze. Másodszor a jog
 

az a 
 norma, mely a hatalom 

 alkalmazását szabályozza. 
 Harmadszor a kultúra

 
az a cél, 

 amelyet végső
 

elemzésben a 
 hatalomnak a jogtól szabályozott 

 alkalmazása szolgálni köteles. Az 
 utóbbiban rejlik az állam etikai 

 jelentősége. [...] Annál fejlettebb 
 azonban valamely állam, minél 

 inkább kultúrállam.”




 

„ Iskoláink tantervében minden nemzeti tárgynak 
 (magyar nyelv, történelem, irodalom, földrajz, 

 gazdaságtan) csak egy tengely körül kell forognia: az 
 integer Magyarország körül. Meg kell teremtenünk 

 az irredentizmus leghatékonyabb pedagógiáját.”
 (Kultúrpolitikánk irányelvei)


 

Hóman és Kornis mellett meghatározó
 személyiségek: Gragger Róbert, Gerevich Tibor és 

 Magyary Zoltán





 
Válság „haszna”: mindent újra 

 lehet gondolni


 
Rendszerszerű

 
építkezés, 

 tervszerűség


 
Hosszú

 
távú

 
gondolkodás: „A 

 kultúrpolitika hosszúlejáratú
 váltó. [Ennek] terén nagyon 
 sokáig lehet észrevétlenül 

 vétkezni, de amikor az új 
 nemzedék felnőtt, akkor az 

 elkövetett hibákon, bajokon 
 segíteni már nem lehet. 



 
Fokozatosság








 

Teljes elhatárolódás a bolsevik, „destrukciós 
 kultúrától”

 
–

 
Nyugat‐Európa felé

 
irányultság (Trianon 

 hatására se forduljunk el a „Nyugattól”!)


 
Konzervatív reform – korszerűtlen társadalomban 

 korszerű
 

kultúrpolitika


 
A kultusztárca honvédelmi tárca, a lefegyverzett 

 ország kitörési lehetősége egyedül a tudomány és a 
 kultúra nagyarányú

 
fejlesztése  politikai 

 „kulcságazat”


 
Kultúra: a konszolidáció

 
alapja


 

Hóman: folytatja, de jelentősen módosítja is e 
 politikát




 

A költségvetési lehetőségek maximális 
 kihasználása a Bethlen‐kormány  (majd a 

 további kormányok) hatékony 
 támogatásával (az 1924‐es Népszövetségi 

 kölcsön segítségével) 


 
A Trianon utáni Magyarország állami 

 kulturális kiadásai az 1926/27. költségvetési 
 évben Nagy‐Magyarország 1913. évi 

 kulturális kiadásainak 81,23 %‐át teszik ki




 

Az állam összes kiadásaiból a VKM‐re eső
 

kiadások 
 aránya:

 1868: 0,82 %
 1871‐től mindig 1 % fölött (1—2 % között)

 először 1890‐ben éri el a 2 %‐ot (pont ennyi), ezt 
 követően általában efölött

 1898‐tól 3 % fölött
 1902‐ben 4 % fölött 

 1908‐ban 5 % fölött




 

1914/15: 1,85 %, 1915/16: 1,19 %


 
az I. világháború

 
után: 

 1920/21: 3,23
 1921/22: 4,16
 1922/23: 4,54
 1923/24: 7,27
 1924/25: 9,15
 1925/26: 9,05
 1926/27: 9,3 % 

 1927‐től: végig 10 % fölött




 

Egy művelt ország mindig nagyobb 
 teljesítményekre képes a műveletlenebbnél, még 

 akkor is, ha kevesebb nyersanyag és 
 ásványkinccsel rendelkezik


 

A hazai képzettség szintje és a nemzetközi téren 
 elérhető

 
politikai és gazdasági eredmények 

 egymással szinte arányosan és párhuzamosan 
 nőnek


 

A nemzetek is versengenek egymással, s ennek a 
 küzdelemnek a kultúra az egyik legfontosabb 

 területe 





 
„A világtörténelem útján négy gépkocsi robog. Az egyik gyorsítja 

 az ütemet, de a három másik gépkocsi utána jön és már 
 harsonajelt ad, mert kerülni akar. Erre a másik három 

 gépkocsira az van írva: Románia, Szerbia és Csehország. Arra a 
 kocsira pedig, amely gyorsít, az van írva: Magyarország. 

 Kérdem t. Ház, akadhat‐e jó hazafi, aki vállalja a felelősséget 
 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, 

 ehhez más kocsivezetőt keressenek, mert én egy kultúrpolitikai 
 Nagymajténynak, Világosnak fegyverlerakó

 
közoktatásügyi 

 minisztere sohase leszek. Én nem hozhatom fel a magam 
 védelmére Trianont. A politikai Trianonba be[le] kellett 

 mennünk, de a kultúrpolitikai fegyverletétel önkéntes lenne.”
 (1928.) 




 

„Kultúrpolitikám két alapgondolaton épül fel. Emelni 
 igyekszem a magyar nemzet széles néprétegeinek, 

 nagy tömegeinek értelmi szintjét. (...) Gondoskodni 
 kell azonban arról is, hogy minden téren: irodalomban, 

 művészetben és tudományban egyaránt kellő
 

számban 
 álljanak oly férfiak, különösen szakemberek 

 rendelkezésre, kik teljesen európai színvonalon 
 vannak, s így minden működési téren, minden 

 szakmában a nagy feladatok
 

megoldásánál elsőrangú
 erőkre támaszkodhassunk.”

 
(1927)






 

1880: 58,7; 1890: 49,4; 1900: 40,7; 1910: 33,3; 1920: 
 15,2 % a 6 éven felüli népességben (országon belül: 

 németek, magyarok, szlovákok, horvátok, szerbek, 
 románok, ruténok)


 

1910‐re összehasonlító
 

adatok: Ausztria: 16,5, 
 Belgium: 25,2; Bulgária: 67,4; Franciaország 12,7; 

 Olaszország: 37,5; Portugália: 71,2; Románia: 60,8 
 (Szerbia 1900‐ban: 78,7) %. (Anglia, Németország, 
 Hollandia stb. adatai hiányoznak: ezek sokkal 

 előrébb!)




 

1930‐ban: már „csak”
 

9,6 % (ez már 
 nemzetközi összehasonlításban is jónak 

 mondható)  Klebelsberg iskolaépítési 
 akciójának eredményeként az 1930‐as évek 

 során elérjük a nyugat‐európai színvonalat


 
A harmincas évek végére 7,4 %‐ra csökken 

 az analfabetizmus (nyugat‐európai szint: 
 kb. 5 %)




 

1924/25: 6374 elemi, ebből: 1037 állami, 681 községi, 
 4520 felekezeti (66,67 %), 136 egyéb 


 

Tanyai és a külterületi iskolák létesítéséről szóló
 1926. évi VII. törvénycikk 1. §‐a: a kormányzat

 
„a 

 magyar nemzet (…) művelődési színvonalának emelése 
 céljából elsősorban a mezőgazdasági népesség (…) 

 gyermekei részére népiskolákat létesít”, és
 

„ennek a 
 célnak megvalósítására népiskola állítása és építése 
 hivatalból mindenütt elrendelhető, ahol (…) legalább 
 másfél, legfeljebb négy kilométer sugarú

 
területen 

 (körzetben) szétszórtan vagy tömörülve, az utolsó
 három év állagát tekintve, legalább 20 család vagy 30 

 mindennapi tanköteles lakik.”




 

„Az általános titkos választójog cédulákkal 
 szavaz. Szeretném látni, hogyan lehet 

 szavazólapokkal dolgozni egymillió
 

körül 
 járó

 
analfabéta választónál?

 
Bárki olyan 

 cédulát nyomhat azoknak az 
 analfabétáknak a kezébe, amelyről nem is 

 tudják, hogy mi áll rajta. A Bethlen‐kabinet 
 népiskolái a maguk kultúrdemokráciájával a 
 politikai demokráciának pionírjei.”

 (Klebelsberg, 1928.)








 

A szeged‐rókusi, tizenkét tantermes népiskola 1930. 
 október 25‐ei felavatása: az ötezredik népiskolai 

 objektum: 3475 tantermet és 1525 tanítói lakást építettek 
 föl (ebből 3306‐ot az Alföldön)


 

Építkezésekre és átalakításokra 50 millió
 

pengőt 
 fordítottak, amelynek a felét az állami költségvetésből, 

 egy‐egy negyedét pedig az „érdekeltségek”
 

(községek, 
 nagybirtokosok) hozzájárulásából és kölcsönökből 

 fedezték


 
Az 1920/21. tanévtől 1937‐ig több mint 700 egységnyi 

 szaporulat


 
1937: az iskolától távol maradó

 
tanulók száma 2–2 ½ %‐

 nál alig ér el magasabb arányt






 

Középiskolák száma: 1910: 245; 1920: 129; 1930: 156; 
 1937: 173–

 
végzettek aránya a korosztályon belül: 

 1920: 2,6 %; 1938: 6 %


 
A trianoni Magyarország a középfokú

 
végzettség 

 tekintetében sokkal magasabb szinten állt, mint a 
 háború

 
előtti 


 

Elsősorban a középosztály képzése a cél, nagyon 
 fontos a világnézeti‐politikai és valláserkölcsi 

 nevelés, valamint a testedzés  levente (1921‐től): 
 részben az általános hadkötelezettség pótlására, 12 
 és 21 év közötti fiúknak




 

Hallgatólétszám: 1880: 6514; 1900: 10
 

567; 1913: 
 14

 
575; 1919: 18

 
449; 1920: 10

 
005; 1923: 18

 
347; 1925: 

 13
 

508 


 
Kiemelt támogatás (a VKM költségvetéséből a 20‐

 as években kb. 25 %, később 18–20 %)


 
1921:XXV. t.c.: a pozsonyi egyetem Pécsre, a 

 kolozsvári Szegedre + Debrecen kiépítése, 
 Közgazdaságtudományi Kar létrehozása, 1925‐től 

 TF




 

Hallgatószám: 1930‐ig nő, majd a nagy számú
 állástalan diplomás miatt csökken; legtöbben a 

 Pázmány Péter TE‐n (mai ELTE); jogászok aránya: 
 30 % körül!, teológusoké: 10 % körül


 

közalkalmazottak és köztisztviselők 
 gyermekeinek jelentős kedvezmények 1927‐től –

 középosztály támogatásának célja


 
Decentralizációs célok: a vidéki egyetemek 

 váljanak a térség kulturális központjaivá
 

(szegedi 
 építkezések, szabadtéri játékok; Debreceni Nyári 
 Egyetem stb.)




 

Felvételi keretszámok 
 korlátozása 1918 után: 
 numerus clausus 

 (1920:XXV. t.c.)  de: 
 elsősorban a zsidóság ellen 

 irányul (arányuk 
 népességen belüli 
 arányuknak sokszorosa az 

 egyetemeken: 1918/19‐ben 
 36,1 % + Tanácsköztársaság 

 hatása az antiszemitizmus 
 erősödésére  1927/28‐ban 
 8 %‐ra csökken)


 

Képen: Klebelsberg szobra, 
 Szeged




 

1920: Bécsi Magyar Történeti Intézet, 1923: 
 Római Magyar Történeti Intézet, 1924: bécsi és 

 berlini Collegium Hungaricum, 1927: római 
 Collegium Hungaricum, Franciaországi Magyar 

 Tanulmányi Központ –
 

később tervek 
 Zürichben, Londonban, Varsóban, New 

 Yorkban és Szófiában magyar intézetek 
 felállítására


 

„Kézi”
 

ösztöndíjak rendszere


 
Mindegyik intézet külön arculattal bír, 

 mindegyik egy‐egy tudományterületet preferál




 

Ösztöndíjrendszer: más alapokon, mint 
 napjainkban (többnyire posztgraduális; kevesek 

 kapják: tudatos elitképzési cél; általában egy éves 
 időtartamra)


 

Kulturális külpolitika alakításában Klebelsberg 
 társai: a minisztériumon belül Magyary Zoltán, a 

 külföldi intézetekben az igazgatók: Gragger 
 Róbert Farkas Gyula (Berlin), Károlyi Árpád,  

 Angyal Dávid /Szekfű
 

Gyula, Eckhart Ferenc/ 
 (Bécs), Gerevich Tibor, Miskolczy Gyula (Róma)


 

Hóman alatt még: Koltay‐Kastner Jenő
 

és 
 Genthon István (Róma)


 

Klebelsberg államférfiúi nagysága: hallgat 
 Gerevichre, akitől az ízlése sokban különbözik








 

Cél: elsődlegesen a 
 tudományos, művészeti 

 és köztisztviselői elit 
 képzése, másodsorban a 

 magyar kultúra 
 értékeinek külföldi 

 terjesztése


 
Szerepét a rendszer 

 betöltötte: az elitkutatás‐
 vizsgálatok tanúsága 

 szerint az ösztöndíjasok 
 kb. háromnegyede 

 bekerült az értelmiségi 
 elitbe









 
Bécsi Magyar Történeti Intézet

 
(Gróf 

 Klebelsberg Kuno Magyar 
 Történetkutató

 
Intézet): 

 Alföldi András, Benda Kálmán, Deér 
 József, Domanovszky Sándor, Fekete 
 Nagy Antal, Genthon István, Gyóni 

 Mátyás, Hajnal István, Jakó
 

Zsigmond, 
 Jánossy Dénes, Kosáry Domokos, 

 Kumorovitz Bernát Lajos, Lukinich 
 Imre, Mályusz Elemér, Miskolczy 

 Gyula, Mollay Károly, Paulinyi Oszkár, 
 Ravasz Borbála, Sinkovics István, Szabó
 István, Váczy Péter, Zádor Anna








 

Bécsi Collegium 
 Hungaricum: 

 Bibó
 

István, Bogsch László, 
 Fekete Nagy Antal, Gál István, 

 Genthon István, Horváth 
 Barna, Katona Jenő, 

 Keresztury Dezső, Lajos Iván, 
 Lederer Emma, Lengyel Béla, 
 Mendöl Tibor, Pálfy Ilona, 

 Péczely László, Szabolcsi 
 Bence, Szendrey Ákos, Szilágyi 

 Lóránd, Treml (Tamás) Lajos, 
 Waldapfel Eszter, Zemplén 

 Béla 







 
Berlini Collegium Hungaricum: 

 Alföldi András, Asztalos Miklós, 
 Barta János, Bay Zoltán, Bogyay 

 Tamás, Bruckner Győző, 
 Brandenstein Béla, Bulla Béla, 

 Erdey Grúz Tibor, Fekete Lajos, 
 Fettich Nándor, Fitz József, Harkai 

 Schiller Pál, Keresztury Dezső, 
 Kniezsa István, Koch Ferenc, 

 Náray‐Szabó
 

István, Németh Antal, 
 Oroszlán Zoltán, Prohászka Lajos, 

 Soó
 

Rezső, Sztrókay Kálmán, Treml 
 (Tamás) Lajos










 

Római Magyar Történeti 
 Intézet: 

 Artner Edgár, Bogyay 
 Tamás, Dercsényi Dezső, 

 Ferdinandy Mihály, Galla 
 Ferenc, Genthon István, 

 Huszti József, (Koltay‐
 )Kastner Jenő, Moravcsik 

 Gyula, Oroszlán Zoltán, 
 Pásztor Lajos, Tamás Lajos, 

 Tóth László, Váczy Péter, 
 Vanyó

 
Tihamér, Voit Pál 






 

Római Collegium 
 Hungaricum

 
(Magyar 

 Akadémia): 
 Aba‐Novák Vilmos, Árkay 

 Bertalan, Basilides Barna, 
 Breznay József, Buday György, 

 Buza Barnabás, Hincz Gyula, 
 Iván Szilárd, Jeges Ernő, 

 Kákay‐Szabó
 

György, Kardos 
 Tibor, Kerényi Jenő, Kurucz 

 Dezső, Kuzmik Lívia, 
 Medveczky Jenő, Mészáros 

 László, Nemessányi‐Kontuly 
 Béla, Molnár C. Pál, Pátzay 

 Pál, Rónay László, Szabó
 Vladimir,  Szentgyörgyi 
 Kornél, Szőnyi István, Vilt 

 Tibor 




























 

a korszak végén, 1944‐ben 13, illetve –
 amennyiben az akkor a Német Birodalomhoz 

 tartozó
 

Ausztriát külön veszem – 14 ország 
 38 városában 69 magyar intézmény 

 működött (legalábbis jogi értelemben)


 
világháború: komoly veszteségek (bár: a 

 hadviselő
 

felek országaiban sem szüntetnek 
 meg intézményeket)




 

bécsi Collegium Hungaricum (1963‐tól új épületben), 
 római Magyar Akadémia és a párizsi Magyar Intézet 

 1945 előtt is


 
új intézetek: Szófia és Varsó

 
(mindkettő

 
1948), Prága 

 (1953), Kelet‐Berlin (1970), Kairó
 

(1974), Új‐Delhi (1978), 
 Helsinki (1980), Stuttgart és Moszkva (1990), Pozsony 

 (1991), Bukarest (1992), Tartu (1992‐től fiókintézet, 2001‐
 től önálló), London (1999), New York (2001), Brüsszel 

 (2004), Sepsiszentgyörgyi fiókintézet (2006)


 
jelenleg 17 országban 19 intézet: 5 Collegium 

 Hungaricum


 
Müncheni Magyar Intézet: különleges helyzet (bajor és 

 magyar finanszírozás)



Év Megjelent Index
könyvek száma (1920 = 100)

1920 1.554 100 
1924 2.000 128,7 
1927 3.897 221,2 
1930 3.403 219 
1934 3.920 252,2 
1937 3.328 214,2 




 

Moziknál nincs igazi fejlődés


 
„1929‐ben a hangosfilm jut uralomra, amely 

 tökéletesebb produkció
 

lévén, előállítása drágább 
 és nehezebb. A hangosfilmre való

 
áttérés a nagy 

 beruházásokat nem bíró
 

kisebb üzemeket 
 megfojtja s legalább átmenetileg a fejlődést 

 megzavarja.”
 

(1938)


 
Színházak, 1929/30: 77 színházépület az 

 országban, közülük 18 Budapesten (11 780 előadás 
 volt, 3,8 millió

 
jegyet adtak el)




 

Tudománypolitika: kulcsszó
 

a „tudományos 
 nagyüzem”

 
(német példák: állami beavatkozás és 

 a „szakosodás”
 

erősítése szükséges)


 
Klebelsberg: „Az én tudománypolitikám alapja az a 

 gondolat, hogy a nemzetek kultúráját, kicsiny és 
 nagy nemzetekét egyaránt három‐négyezer ember 

 képviseli. Hogy ez a három‐négyezer ember a 
 tudományosság milyen fokán áll, attól függ, hogy a 

 nemzet milyen helyet foglal el a nagy népek 
 sorozatában.”




 

Az egymástól addig elszigetelten működő
 

nagy 
 nemzeti közgyűjteményeket önálló

 
jogi 

 személyiséggel bíró
 

önkormányzati testületben 
 egyesíti (kezdetben: Országos Levéltár; a már 

 eleve több gyűjteményt /a Széchényi Könyvtárat, 
 az Érem‐

 
és Régiség‐, az Állat‐, a Növény‐

 
és a 

 Néprajzi Tárat/ magában foglaló
 

Magyar Nemzeti 
 Múzeum; Országos Magyar Szépművészeti 

 Múzeum; Országos Magyar Iparművészeti 
 Múzeum és budapesti Egyetemi Könyvtár)





 
Később hozzá: svábhegyi Csillagvizsgáló

 
Intézet, Országos 

 Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ, Budapesti Földrengési 
 Obszervatórium, tihanyi Biológiai Kutatóintézet, Országos 

 Tanügyi és Pedagógiai Könyvtár, a bécsi, a berlini és a római 
 Collegium Hungaricum és 1924‐től a Bécsi Magyar Történeti 
 Intézet



 
A Gyűjteményegyetem az összes hazai közgyűjtemény fölötti 

 felügyeletet is gyakorolta, autonóm testület (élén a jeles 
 tudósokból álló

 
Tanács)  Klebelsberg halála után, az 

 1934:VIII. tc. értelmében Magyar Nemzeti Múzeummá
 keresztelik át



 
Cél: közgyűjtemények egységes, tervszerű

 
kezelése, irányítása 

 + állami szolgálatban álló, tudományos tisztviselői kar 
 kialakítása




 

„A rekonstrukcióra 
 most megint 

 kínálkozó
 

időt jól ki 
 kell használnunk. Ki 
 tudja, mit rejteget 

 számunkra méhében 
 a jövő, de a jelen a 

 miénk, annak urai 
 vagyunk és 

 rettenetes lenne a 
 felelősségünk, ha a 
 megújhodásnak 

 most kínálkozó
 

nagy 
 alkalmát ismét 

 elmulasztanók.”
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