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Rövid életút, 1.

•
 

ősei apai ágon: tiroli főnemesek
•

 
leszármazottja volt a magát Buda 
visszaszerzésekor kitüntetett, vitézi 
érdemeiért 1702-ben grófi rangot kapott 
Ferenc Miklósnak 

•
 

1875. november 13-án született az Arad 
vármegyei Magyarpécskán

•
 

1885–1893: székesfehérvári ciszterci 
gimnázium



Rövid életút, 2.

•
 

1893—1897.: budapesti 
tudományegyetem jogi kara (közben: 
1895/96.: berlini egyetemen)

•
 

1898-tól: államtudományi doktorátusa után 
segédfogalmazó

 
a miniszterelnökségen

•
 

1904-től: Julián Egyesület ügyvezető
 igazgatója

•
 

1907-től: miniszterelnökség nemzetiségi 
ügyosztályának vezetője

•
 

1910: közigazgatási bíró



Rövid életút, 3.

•
 

1914: közoktatásügyi államtitkár
•

 
1915: Hadigondozó

 
Hivatal elnöke

•
 

1917: miniszterelnökségi államtitkár Tisza István 
mellett

•
 

1920: Sopron nemzetgyűlési képviselője
•

 
1921—1922: belügyminiszter

•
 

1922—1931: vallás-
 

és közoktatásügyi miniszter
•

 
1926-: Szeged országgyűlési képviselője

•
 

1932. október 11-én halt meg











Az I. világháború
 

utáni változások 
1.

•
 

Magyarország egy európai 
középhatalomból 
kényszerűen kiválva kis 
országgá

 
válik 

•
 

a megcsonkítás két 
„pozitívuma”: 
Magyarország egy 
soknemzetiségű

 
országból 

a térség leghomogénebb 
nemzetállamává

 
válik;

 1526 óta először élvez 
teljes állami szuverenitást



Az I. világháború
 

utáni változások 
2.

•
 

mindennek ára: 
életképtelenségre ítéltség, teljes 
külpolitikai elszigeteltség;

 a gazdaság romokban; 
a kulturális-tudományos 
intézményrendszer is szétesett;

 nagy múltú
 

intézmények kerültek a 
határokon túlra, ahonnan értelmiségiek 
tömege menekül Magyarországra, 
akiknek az eltartása egyre nehezebb

•
 

az új helyzethez azonban –
 

tetszik, nem 
tetszik –

 
alkalmazkodni kell

•
 

emiatt mindent újra kell gondolni, a 
kulturális politikában is



Klebelsberg programja, 1.


 
teljes elhatárolódás a 
bolsevik, „destrukciós 
kultúrától”

 
–

 
Nyugat-Európa 

felé
 

irányultság
•

 
konzervatív reform: a „politikai 
demokráciát kulturális 
demokráciával lehet és kell 
előkészíteni”

•
 

a kultusztárca honvédelmi 
tárca, a lefegyverzett ország 
kitörési lehetősége egyedül a 
tudomány és a kultúra 
nagyarányú

 
fejlesztése 

 politikai „kulcságazat”



Klebelsberg programja 2.
•

 
a Kormányzó

 
és Bethlen 

Istvánminiszterelnök
 

támogatásának 
megnyerése elengedhetetlen 

•
 

rendszerszerű
 

építkezés: a köz-
 

és a 
felsőoktatásra, a tudományra, a 
művészetekre és a 
népművelődésre, a testnevelésre, 
az egyházakra és a médiára is 
kiterjed


 

kulturális értékek széles körű
 terjesztése: államilag finanszírozott 

és központilag vezényelt programok; 
kultúra egészét lefedő, tagolt 
intézményrendszer; decentralizáció

 (vidéki kulturális gócpontok 
kialakítása)



Klebelsberg programja, 3.
•

 
a külpolitikában a nagyobb mozgásszabadságot 
biztosító

 
kulturális külpolitika szerepének 

növelése
•

 
a korábbi politikai-

 
vagy államnemzettel 

szemben a minden magyart magában foglaló
 kultúrnemzet

 
fogalma

•
 

kb. 3000 főnyi elit irányít egy Magyarországnyi 
lélekszámú

 
országot –

 
ezt az elitet kell felnevelni 

egy tudatos középosztály-politika segítségével 
 középosztály támogatása



Klebelsberg programja 4.
•

 
„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)



Klebelsberg programja 5.
•

 
a felsőoktatásba és az elitképzésbe fektetett 
tőke megtérül

•
 

„(…) bámulattal töltött el az a szorgalom, 
amelyet a japán hallgatóknál tapasztaltam. 
Mikor megkérdeztem őket, bírják-e a napi 
12–14 óra megfeszített szellemi munkát, azt 
válaszolták, hogy ők […] a szegény japán 
állam ösztöndíjaival tanultak külföldön s 
ezért ők úgy érzik, hogy egyenesen 
megrabolnák hazájukat, ha minden 
idegszáluk végső

 
megfeszítésével nem 

dolgoznának. Magam is azt adtam erkölcsi 
útravalóul külföldre menő

 ösztöndíjasainknak, hogy […] meglopja 
hazáját az, aki az idegenben nem fordítja 
minden erejét tudásának tökéletesítésére.”



Kultúrfölény, 1.


 

Wlassics Gyula (a magyar politikai nemzet 
összetartója a Kárpát-medencében a 
„felsőbbrangú”

 
magyar kultúra)


 

Klebelsbergnél: művelődés és szellem 
erejével kell bizonyítanunk, milyen 
igazságtalanság történt velünk Trianonban 
 új kulturális intézményrendszer 
kiépítése, modernizáció





Kultúrfölény 2.
•

 
„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.”



Kultúrfölény 3.

•
 

Móra Ferenc, 1927: „Hogy frázis a 
kultúrfölényben való

 
bizakodás? De hát mondják 

meg az urak, kiben, miben bízzunk, melyik az 
önök archimédesi

 
pontja? Mi maradt épen, mi 

az: ami össze nem omlott, melyik árunk az, 
amelyikkel gyanútlanabbul juthatunk be a világ 
boltjaiba, mint a kultúránk, s melyik 
fundamentum az, amelyikre idebent biztosabban 
föl lehet építeni a magyar jövendőt, mint az, amit 
a lelkekbe vetünk?”



Kultúrfölény 4.
•

 
„Klebelsberg miniszter úrral én soha nem 
beszéltem. De egyszer hallottam beszélni, s 
akkor úgy tapsoltam neki, vagy tán még jobban, 
mintha én is rászavaztam volna a 
követválasztáson –

 
pedig én nem vagyok 

tapsikolós ember, s leginkább csak az 
unokámnak szoktam tapsikolni, akinek a 
politikájával igazán mindenben egyetértek. A 
miniszter úr azt mondta, hogy mi nagyon drága 
helyén lakunk Európának, valamikor karddal 
verekedtük ki magunknak ezt a helyet, ma 
azonban már ez a jogcím nem elég. Világrészünk 
többi lakói elvárják tőlünk, hogy ezen a drága 
helyen, Európa belvárosában, a kultúra szalmás 
viskói helyett európai palotákat emeljünk. Hát 
ennek tapsoltam én szívből és tapsolok ma is.”



Neonacionalizmus

•
 

Klebelsberg 1928-as kötetének címe 
•

 
„(…) a magyar nacionalizmusnak teljes erővel a 
szociális fejlődés mellé

 
kell állnia, mert a nemzet 

jelenlegi szociális alkata és vagyonmegosztása 
egyáltalán nem egészséges, sőt a szellemi javak 
sincsenek a nemzet tagjai között normálisan és 
igazságosan szétegyengetve.”

•
 

a pozitív gondolkodás szükségessége; ne 
negatívan közelítsünk a problémákhoz!



Politikai cél
•

 
a kulturpolitika

 
segítségével a 

revízió
 

elérése, lehetőleg békés 
eszközökkel

•
 

„primus
 

inter
 

pares”
 

szerep a 
térségben 

•
 

a kultúrdiplomácia feladata „a) a 
magyarságot minden 
vonatkozásában ismertté

 
tenni; 

jóvátenni a múlt mulasztásait s 
különösen az osztrák spanyolfal 
okozta mérhetetlen károkat; b) a 
nemzetek versenyében minél 
előbbre vinni Magyarországot; c) 
a revízió

 
ügyét előmozdítani.”

 (Hankiss János, 1936)



Anyagi eszközök
•

 
a költségvetési lehetőségek 
maximális kihasználása a 
Bethlen-kormány hatékony 
támogatásával (ez persze az 
1924-ben megindított 
Népszövetségi kölcsön 
természetének is megfelelt, 
hiszen e kölcsönt honvédelmi 
célokra nem fordíthatták)

•
 

eredmény: 1926-tól az állami 
költségvetésből a 
legnagyobb támogatást a 
VKM kapja, 1927-től 10 % 
fölött!



Eszközök céljai megvalósítására

•
 

megfelelő
 

minisztériumi 
rendszer kiépítése, a 
munkatársak körültekintő

 kiválasztása: pl. a 
tudománypolitika irányítója 
Magyary Zoltán (mellé

 
beosztva 

pl.: Jánossy Dénes, Horváth 
Barna, Bobula

 
Ida)

•
 

hivatalnoki kar: a két 
világháború

 
között: jórészt még 

mindig nemesi származású
 

„úri 
középosztálybéliek”



Tudománypolitika, 1.

•
 

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.”



Országos Magyar Gyűjtemény-
 egyetem (1922:XIX. tc.) 


 

az egymástól addig elszigetelten működő
 

nagy 
nemzeti közgyűjteményeket önálló

 
jogi 

személyiséggel bíró
 

önkormányzati testületben 
egyesíti 


 

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



Tudományszervezés

•
 

a Gyűjteményegyetemen kívül az Országos 
Ösztöndíj Tanács (1927) és az Országos 
Természettudományi Tanács, illetve Országos 
Természettudományi Alap (mindkettő: 1930) 
létrehozása 

•
 

tudománypolitikában kitüntetett szerepet kapnak 
a történettudományi kutatások (Klebelsberg és 
Hóman egyben a Magyar Történelmi Társulat 
elnökei is  mindmáig a legjelentősebb 
forráskiadvány sorozat Magyarországon: 
Magyarország újabbkori

 
történetének forrásai)



Corvin-  koszorú  és 
Corvin-lánc 

(1930)



Népiskolák, 1
•

 
iskolarendszer újjáépítése, népiskolai oktatás 
fejlesztése végig a középpontban

•
 

tankötelezettség (1868-tól) ellenére az első
 világháború

 
kitörésekor még 33 % a 6 éven felüli 

népességből az analfabéták aránya (a trianoni 
országot tekintve ez 15 %); tankötelesek közel 
20 százaléka nem jár iskolába; még a húszas 
évek közepén is az iskolák kb. felében 
„osztatlan”

 
oktatás folyik

•
 

kultusztárca költségvetésének kb. 50 %-át 
fordítják a népoktatás fejlesztésére a húszas 
évek közepétől



Népiskolák, 2.

•
 

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.”







Népiskolák, 3.


 
a szeged-rókusi, tizenkét tantermes népiskola 
1930. október 25-ei felavatásával –

 
az ötezredik 

népiskolai objektum ünnepélyes átadásával –, a 
Kormányzó

 
jelenlétében zárult az akció

 
első

 szakasza: 3475 tantermet és 1525 tanítói lakást 
építettek föl (ebből 3306-ot az Alföldön, 1393-ot 
a Dunántúlon, 301-et pedig a „megmaradt kis 
Felvidékünkön”)


 

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









Analfabetizmus alakulása
•

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

•
 

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) 

•
 

a harmincas évek közepére 7 %-ra csökken az 
analfabetizmus (ez már csaknem eléri a nyugat-

 európai szintet /5 %/)



Középfokú  oktatás
•

 
polgári iskola (1868-tól) a legnépszerűbb (négy osztály, 
minden 5000 főn felüli településen ajánlott az építése 
/1927:XII. t.c./, 90 ezer körüli diák)

•
 

Klebelsberg, 1924: XI. t.c.: háromféle középiskola, az 
érettségivel egyenlő

 
esély a továbbtanulásra: gimnázium 

(klasszikus, humán képzés, görög és latin nyelv), 
reálgimnázium (latin, de modern nyelvek is), reáliskola 
(modern nyelvek, természettudomány) –

 
1926-ban 

emellé
 

még leánygimnáziumok is
•

 
középiskolák száma: 1920: 129; 1930: 156; 1937: 173 
tanulók száma: 1923: kb. 50

 
000; 1938: kb. 70

 
000 

végzettek aránya: 1920: 2,6 %; 1938: 6 %
•

 
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



Felsőoktatás, 1.
•

 
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





Felsőoktatás, 2.
•

 
felvételi keretszámok korlátozása 
1918 után: numerus clausus 
(1920:XXV. t.c.) 

•
 

elcsatolt területekről jelentős 
számú

 
diák és tisztviselő

 Magyarországra, frontról 
visszaérkezettek stb.  de: 
elsősorban a zsidóság ellen 
irányul (arányuk rendkívül magas, 
népességen belüli arányuknak a 
sokszorosa az egyetemeken: 
1918/19-ben 36,1 % + 
Tanácsköztársaság hatása az 
antiszemitizmus erősödésére) a 

 arányuk 1927/28-ban 8 %-ra 
csökken



Iskolán kívüli népművelés
•

 
1922-től: Iskolánkívüli Népművelés Országos Bizottsága 
 cél az elemi népiskolából csekély műveltséggel 
kikerülő

 
csoportok segítése (Klebelsberg gyakran 

hangsúlyozza ennek fontosságát)  ennek ellenére: 
az e célra szánt összegek nem emelkednek, törvény 
nem születik szabályozásáról

•
 

„népházak”
 

(művelődési házak) építése: 1938-ig 1580 
épült (szórakoztatás, ismeretterjesztés)

•
 

népkönyvtárak száma gyorsan gyarapodik: 1938-ban 
már 5000 körül a számuk (elsősorban a népiskolák 
épületében kap helyet)

•
 

Magyar Rádió: 1925. december 1-jétől sugároz 
rendszeresen  Klebelsberg kultúrpolitikai célokra 
kívánja használni



A külföldi intézményrendszer 
működése 1.

•
 

magyar állami alapítású
 

és fenntartású
 

Collegium 
Hungaricumok üzemeltetése

•
 

ennek érdekében ösztöndíjakció
 

beindítása (1927:XIII. 
t.c.)

•
 

külföldi egyetemek alapította, de a magyar állam 
segítségével működő

 
tanszékek és lektorátusok 

támogatása
•

 
különböző

 
nemzetközi kulturális és tudományos 

szervezetekben magyar részvétel
•

 
a külföldi (Kárpát-medencén kívüli) magyarok segítése 
(végső

 
pontja: 1938, a Magyarok Világszövetségének 

alapítása
•

 
baráti társaságok alapítása



Külföldi intézetek 1.
•

 
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

•
 

kiváló
 

igazgatók



Külföldi intézetek 2.
•

 
cél: elsődlegesen a 
tudományos, művészeti és 
köztisztviselői elit képzése, 
másodsorban a magyar kultúra 
értékeinek külföldi terjesztése

•
 

a mögöttes politikai szándékok 
alig-alig kimutathatóak és 
érezhetőek

•
 

szerepét a rendszer betöltötte: 
az elitkutatás-vizsgálatok 
tanúsága szerint az 
ösztöndíjasok kb. 
háromnegyede bekerült az 
értelmiségi elitbe

•
 

A tudományos és a művészeti 
eredmények rendkívüliek



Ösztöndíjasok 1.
•

 
Bécsi Magyar Történeti Intézet

 
(Gróf 

Klebelsberg Kuno Magyar Történetkutató
 Intézet): 

Alföldi András, Bakács István János, 
Baranyai Béla, Baráth Tibor, Barta István, 
Benda Kálmán, Berlász

 
Jenő, Bobula

 
Ida, 

Csapodi Csaba, Deér József, Domanovszky 
Sándor, Ember Győző, Fekete Lajos, Fekete 
Nagy Antal, Genthon István, Gyóni Mátyás, 
Hajnal István, Házi Jenő, Ila Bálint, Jakó

 Zsigmond, Jánossy Dénes, Kelényi
 

Béla 
Ottó, Komoróczy

 
György, Kosáry Domokos, 

Komjáthy Miklós, Kumorovitz
 

Bernát Lajos, 
Lukinich Imre, Mályusz Elemér, Miskolczy 
Gyula, Mollay

 
Károly, Paulinyi Oszkár, 

Ravasz Borbála, Sashegyi
 

Oszkár, Sinkovics 
István, Szabó

 
István, Váczy Péter, Zádor 

Anna, Zsinka Ferenc 



Ösztöndíjasok 2.
•

 
Bécsi Collegium Hungaricum: 
Barta István, Bibó

 
István, Bogsch

 László, Czeglédy
 

Károly, De Chatel
 Andor, Eperjesy

 
Kálmán, Fél Edith, 

Fekete Nagy Antal, Gál István, 
Genthon István, Gyallay

 
Pap 

Domokos, Horváth Barna, Kalmár 
János, Katona Jenő, Keresztury 
Dezső, Koch Sándor, Lajos Iván, 
Lederer

 
Emma, Lengyel Béla, 

Mendöl
 

Tibor, Mollay
 

Károly, Pálfy 
Ilona, Péczely

 
László, Sashegyi

 Oszkár, Szabolcsi Bence, Szendrey
 Ákos, Szilágyi Lóránd, Treml

 (Tamás) Lajos, Ujváry Dezső, 
Waldapfel Eszter, Zemplén Béla 



Ösztöndíjasok 3.
•

 
Berlini Collegium Hungaricum: 
Alföldi András, Asztalos Miklós, 
Barta János, Bay

 
Zoltán, Bogyay

 Tamás, Brandenstein
 

Béla, Bulla 
Béla, Erdey Grúz Tibor, Fekete 
Lajos, Fettich

 
Nándor, Fitz József, 

Harkai Schiller Pál, Issekutz
 

Béla, 
Keresztury Dezső, Kniezsa István, 
Koch Ferenc, Maksai Ferenc, 
Móra Károly, Náray-Szabó

 
István, 

Németh Antal, Oroszlán Zoltán, 
Prohászka Lajos, Rásonyi

 
Nagy 

László, Soó
 

Rezső, Szebellédy
 László, Sztrókay

 
Kálmán, Treml

 (Tamás) Lajos, Tuzson János, 
Wiczián

 
Dezső



Ösztöndíjasok 4.
•

 
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, Várady Imre, Voit
 Pál 



Ösztöndíjasok 5.
•

 
Római Collegium Hungaricum

 (Magyar Akadémia): 
Aba-Novák Vilmos, Árkay

 
Bertalan, 

Bardon
 

Alfréd, Basilides
 

Barna, 
Breznay

 
József, Buday György, Buza 

Barnabás, Farkas Ferenc, Hincz
 Gyula, Iván Szilárd, Jeges Ernő, 

Kákay-Szabó
 

György, Kardos Tibor, 
Kerényi Jenő, Kurucz Dezső, Kuzmik

 Lívia, Medveczky
 

Jenő, Mészáros 
László, Meszlényi Antal, Nemessányi-

 Kontuly
 

Béla, Molnár C. Pál, Patkó
 Károly, Pátzay Pál, Radó

 
János 

Polikárp, Rónay László
 

Szabó
 Vladimir,  Szentgyörgyi Kornél, Szőnyi 

István, Végh Ilona, Vilt
 

Tibor 







Tanszékek és lektorátusok
•

 
a példa Berlin (1916), bár 
Bécsben, Prágában, 
Helsinkiben, Uppsalában

 és Párizsban már 
korábban is oktattak 
magyart idegen nyelvként

•
 

feladat: a magyar mint 
idegen nyelv oktatása, a 
magyar kultúra és 
tudomány értékeinek 
megismertetése



Berlini Magyar Intézet
•

 
Gragger Róbert: gondolatai Klebelsbergre 
is komoly hatással vannak

•
 

kiváló
 

kapcsolatai Carl Heinrich Beckerrel, 
(1926-ban Becker Magyarországon) és 
Friedrich Schmidt-Ott-tal

 
(1924-ben látogat 

Magyarországra)
•

 
Becker írásainak a hatása Klebelsbergre 
(kultúrfölény, Auslandsstudien)

•
 

a Magyar Intézet: igazi sikertörténet 
•

 
tudományos sorozatok indítása: 
Ungarische

 
Jahrbücher

 
és Ungarische

 Bibliothek
•

 
kiváló

 
könyvtár kialakítása 



Tanszékek és lektorátusok, 1927

•
 

berlini intézet, a dorpati
 

(tartui) lektorátus, 
Madridban magyar témájú

 
előadások, 

Párizsban tárgyalások egy magyar 
tanszék megnyitásáról az Ecole

 
Nationale

 des Langues
 

Orientales
 

Vivantes-en, 
magyar tanszék az USA-ban 
Lancasterben, a református egyház 
teológiai szemináriumában, Helsinkiben és 
Varsóban lektorátus –

 
az utóbbin 

elsősorban történeti kutatások folytak 



Tanszékek és lektorátusok, 1944
•

 
7 külföldi egyetemi magyar intézet /Ankara, Berlin, Helsinki, 
Lipcse, Róma, Stockholm, Szófia/

•
 

31 lektorátus /Amszterdam, Berlin, Bécs, Bologna, Boroszló, 
Firenze, Genova, Grenoble, Helsinki, Lille, Lipcse, London, 
Lyon, Milano, Montpellier, München, Nápoly, New York, 
Nyjmegen, Padova, Párizs, Pisa, Róma, Stockholm, Stuttgart, 
Szófia, Torino, Toulouse, Trieszt, Utrecht, Velence/

•
 

2 magyar előadói státusz /Genf, Nizza/
•

 
1 magyar nyelvtanfolyam /Fiume/

•
 

6 magyar tanszék /Berlin, Bécs, Bologna, Párizs, Róma, 
Stockholm/

•
 

1 magyar tanulmányi központot /Bologna/
•

 
azaz összesen 48 intézményt regisztráltak. 

•
 

A korszak végén, 1944-ben 13, illetve –
 

amennyiben az akkor 
a Német Birodalomhoz tartozó

 
Ausztriát külön veszem –

 
14 

ország 38 városában 69 magyar intézet működött. Legalábbis 
jogi értelemben
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