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BEKÖSZÖNTŐ 

Egy jó ügyet könnyű támogatni. Leg-
alábbis sokkal könnyebb, ha azzal 
magánemberként is és politikusként 
is – országgyűlési képviselőként és 
történetesen az ország pénzügyeiért 
felelős miniszterként – egyetért az 
ember. Nehézségek akkor is lehetnek, 
és az eredményhez vezető út akkor is 
lehet rögös, de a küzdelem mintha 
nemesebb lenne. 

A Klebelsberg-kastély megújításért 
folyó küzdelem éppen ilyen volt. 
Sokan és sok éven át dolgoztunk 
azért, hogy Klebelsberg Kuno egykori 
otthona ne váljon az idők martalé-
kává, és ne tűnjön el nyomtalanul. 
Hidegkút polgárai összefogtak és 
hallatták a hangjukat, ahogy mon-
dani szokás, elmentek a legfelsőbb 
szintekig, hogy a környék, a kerület, 
Budapest, az ország számára és érde-
kében megmentsenek egy darabot a 
történelmi jelentőségű múltból. 

Alapvetően nem a kastély felújítására 
elkülönített állami támogatás men-
tette meg Klebelsberg Kuno lakhe-
lyét – természetesen tudjuk, a nélkül 
azért nem ment volna –, hanem az a 
töretlen kitartás, ahogyan a „civilek” 
akarták ezt az épületet. Mert amíg 
Klebelsberg nevét 1945 után szinte 
kitörölték a magyar történelemből, 
vagy ami talán még rosszabb, meg-
hamisították mindazt, amit tett és 
képviselt, addig Pesthidegkút töretle-
nül őrizte az emlékét. 

A Klebelsberg-kastélyban kialakított 
Klebelsberg Emlékház pedig, mint-
egy szellemi örökösként, tartja to-
vábbra is ébren Klebelsberg Kunónak 
és az általa képviselt, a nemzetért 
tenni akaró és tudó politikusnak az 
emlékét. 

Két év telt el a kastély átadása óta. Ez 
a kiadvány, amely röviden összefog-
lalja, hogy mi történt, milyen prog-
ramok zajlottak ebben az épületben 
2017 és 2019 nyara között, azt iga-
zolja, hogy nem küzdöttünk hiába: 
Klebelsbergről és koráról ma többet 
tudunk – köszönhetően a Klebelsberg 
Emlékháznak –, mint korábban, sze-
mélye elevenebben él a tudatunkban, 
mint bármikor 1945-öt követően.   

Varga Mihály
a II. és a III. kerület 

országgyűlési képviselője,
pénzügyminiszter
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A KLEBELSBERG-KASTÉLY MÚLTJA 
ÉS JELENE

Klebelsberg Kuno (1875–1932) a két 
világháború közötti időszak első fe-
lében, 1922-től 1931-ig töltötte be 
a vallás-és közoktatásügyi minisz-
teri tisztséget. A korszak egyik leg-
nagyobb hatású és nagyra becsült 
politikusa a magyar nemzet szellemi 
felemelését tekintette fő céljának. Ezt 
az oktatást, a művelődést, a vallást, 
illetve a nemzeti sportéletet érintő 
nagyszabású és a mai napig megha-
tározó intézkedései jelzik. 

Gróf Klebelsberg Kuno kultuszmi-
niszter a pesthidegkúti területet 
az1920-as években vásárolta meg, 
s a meglévő épületek átalakításával 
hozta létre a mai kastélyegyüttest, 
majd körülötte a parkot. A néhány 
évvel ezelőtt felújított kastélyt ma 
Magyarország öt kultúrtörténetileg 
legfontosabb épületegyüttese kö-

zött tartjuk számon. A rekonstruk-
ció célja az volt, hogy az emlékhely 
az egykori kultuszminiszter életét 
és korát bemutató, mindenki szá-
mára nyitott és látogatható intéz-
ményként működjön. Az épülete-
gyüttes minden egyes szobáját és 
termét a két világháború közötti 
időszak Klebelsberghez kapcso-
lódó eseményeiről vagy jeles sze-
mélyiségeiről nevezték el, illetve 
illusztrálták ezekhez illeszkedő fo-
tókkal, Ujváry Gábor: Kultúra nélkül 
nincs Magyarország című, 2014-
ben megjelent művét alapul véve.

Klebelsberg és a felesége az 1920-
as évek közepétől Hidegkúton töl-
tötte az év nagy részét. Minden év-
ben, áprilistól novemberig éltek az 
általuk felújított, illetve kisebb kas-
téllyá kibővített egykori udvarház-
ban és az azt övező parkban, amely 
hamarosan az akkori politikai élet 
fontos színterévé vált. A kastély 
szalonjában és könyvtárszobájában 
fogadta Klebelsberg a hazai és a 
külföldi politikai élet fontos szerep-
lőit, illetve munkatársaival itt készí-
tette elő az országos jelentőségű 
törvényeket. 
 
Klebelsberg 1932. évi halálát kö-
vetően az özvegye és a húga élt a 
házban, egészen 1949-ig, amikor 
az épületet államosították, gazdag 
könyvtárát ismeretlen helyre szállí-
tották, berendezését pedig részben 
széthordták. Az épületet ezután 
használták szakszervezeti iskolá-
nak, de volt kórház, tüdőszanatóri-

um, működött benne pszichiátriai 
intézet, majd 1999-től több mint 
egy évtizeden át, tulajdoni perek 
következményeképpen, üresen állt 
– állaga mindezen közben rohamo-
san romlott.  

2008-ban a romos épületegyüttest 
és az elhanyagolt parkot a Magyar 
Állam visszavásárolta, köszönhető-
en többek között az itt élő lokál-
patriótáknak, civil szervezeteknek 
és alapítványoknak, akik felhívták 
a figyelmet az épület jelentőségé-
re. Magyar Állam 2013-ban – nem 
kis részben a terület országgyűlési 
képviselőjének, Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszternek köszön-
hetően – költségkeretet különített 
el a rekonstrukciós munkálatokra, 
amelyek 2015-ben el is kezdődtek 
Kálmán Ernő Ybl-díjas építésznek 
és munkatársainak a tervei alap-
ján. Az elképzelések szerint a kas-
télyegyüttes nagyobbik szárnyába 
került a hatvan férőhelyes Klebels-
berg Vendégház, míg a Klebelsberg 
által használt privát lakrészben – a 
helyreállított könyvtárszobában és 
a szalonban, illetve az ezekhez kap-
csolódó terekben – a Klebelsberg 
Emlékház kapott helyet. 

A Klebelsberg-kastélyt ünnepélyes 
keretek között Magyarország mi-
niszterelnöke, Orbán Viktor adta át, 
2017 júniusában.  E miniszterelnöki 
átadó mindenképpen jelzésérték-
kel bír; lakmuszpapírként mutat-
ja Klebelsberg Kunónak a nemzet 
felemelése érdekében kifejtett ki-

emelkedő tevékenységének az el-
ismerését, az utókor nagyrabecsü-
lését. 

Klebelsberg Vendégház

A vendégház Sport-, Tanári- és 
Akadémikus szárnyakra tagolódik, 
megidézve Klebelsberg kiemelke-
dő tevékenységi területeit. Ez a há-
romszintű tanár–diák–akadémikus 
koncepció fogja össze a vendégház 
hatvan tanár és diák elszállásolásá-
ra és étkeztetésére alkalmas 31 szo-
báját.
Sport szárny: Fiatalos arculata a 
sportért, az olimpiáért tett erőfe-
szítéseket idézi. Az egyes helyisé-
gek a korabeli olimpiai bajnokokról 
kapták a nevüket, de megjelennek 
bennük korabeli fotókon megidéz-
ve az 1920-as évek „sportberuházá-
sai” is.
Tanári szárny: Az utcai épületszárny 
az iskolaépítő, az oktatást fejlesztő 
Klebelsbergre emlékeztet. Ide ke-
rültek a 1926 és 1930 közötti népis-
kolai építési programot szemléltető 
ábrák és fényképek. A kor tudósa-
inak a nevét viselő szobákban a 
népiskolai építést leginkább segítő 
politikusok és szakemberek portréi 
is láthatók.
Akadémikus szárny: A „svájci lak” né-
ven is emlegetett szárny az egyetemi, 
a közgyűjteményi és az akadémiai 
tudományosságot támogató politi-
kának, a Collegium Hungaricumok 
hálózatának állít emléket. A szobák 
Klebelsberg tudománypolitikáját 
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támogató tudósokról és művészek-
ről, egykori külföldi ösztöndíjasok-
ról vannak elnevezve.

Klebelsberg Emlékház

Az emlékház az együttes főépüle-
tében, annak is a központi részén 
található. A Klebelsberg korabeli 
bútorokkal berendezett szalon-
jához közvetlenül kapcsolódik az 
eredeti állapotban helyreállított 
könyvtárszoba, benne a miniszter 
egykori íróasztalával. Az emeleten 
egy kétágyas vendégszoba-apart-
man is helyet kapott.

A szalonból nyílik a legkorszerűbb 
technikákkal felszerelt XXI. századi 
tanterem, amely alkalmas rendha-
gyó tanórák és az iskolai oktatást 
kiegészítő foglalkozások megtartá-
sára. Innen közelíthető meg a kon-
ferenciák, művészeti kiállítások, 
filmvetítések, egyetemistákat meg-
szólító workshopok, gyerekrajz 
pályázatok, irodalmi és művészeti 
előadások lebonyolítására terve-
zett, hatvan főt befogadó multi-
funkcionális tér. 
 
A Klebelsberg Emlékház szakmai 
programjait a V4 Építészeti Alapít-
vány szervezi. Az alapítvány kiemelt 
feladatának tekinti Klebelsberg 
Kuno személyes emlékezetének 
a gondozását, könyvtárának „új-
raépítését” olyan minőségi törté-
nelmi és kulturális kiadványokkal, 
műalkotásokkal, amelyek időben 

és/vagy tematikában Klebelsberg 
személyéhez köthetők, illetve az 
általa képviselt gondolatokat és el-
veket képviselik. Továbbá, hogy az 
emlékházon belül kialakítson egy, 
a két világháború közötti korszak 
történetét feldolgozó kutatóhelyet, 
illetve, hogy olyan programokkal 
töltse be a házat, amelyek méltóak 
Klebelsberg emlékéhez. Ezeknek az 
elveknek a mentén formálódik, im-
máron második éve a Klebelsberg 
Emlékház tevékenysége. Kiemelt 
programjai a VERITAS Történetku-
tató Intézettel közösen rendezett 
előadások, amelyek új megvilágí-
tásba helyezik és gyakran tabukat 
döntögetően újraértékelik a tör-
ténelmi eseményeket, kiemelten a 
Horthy-korszak időszakát. 

2019. július hó.
 

Kálmán Ernő DLA építész
Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány 

kuratóriumi elnök

2017. június 21.                                                                                                           
Átadóünnepség
A magyar kormány beruházásában 
megújult Klebelsberg-kastélyegyüttest 
Orbán Viktor miniszterelnök úr ünne-
pélyes keretek között adta át.
A kastély történetéről részletes informá-
ciók a Klebelsberg Emlékház honlapján, 
a www.klebelsbergkastely.hu oldalon 
találhatók. (Továbbiakban: a honlapon)
  
 

2017. június 30.–július 1.                                              
Nemzetközi építészeti konferen-
cia és szimpózium
A konferencia és szimpózium témája 
Európa és Ázsia műemléki épületeinek 
újrahasznosítása, illetve az újrahaszno-
sításuk során felmerülő kérdések meg-
vitatása volt. A konferencián a Visegrádi 
Négyek Építészeti Alapítvány meghí-
vására magyar, cseh, lengyel és szlovák 

építészek, a pakisztáni, szingapúri, in-
diai, malajziai és thaiföldi építészeket 
tömörítő szervezet, az ARCASIA (Ázsiai 
Építész Szövetségek Regionális Szer-
vezete) részéről ázsiai építészek vettek 
részt. A program összeállítását Kálmán 
Ernő DLA építész, a Visegrádi Négyek 
Építészeti Alapítvány kuratóriumának 
az elnöke, illetve Jahangir Kahn építész, 
az ARCASIA elnöke koordinálták.
A konferenciáról bővebb beszámoló 
a honlapon olvasható. 

E S E M É N Y E K  2017 .  J Ú N I U S  -  2019 J Ú N I U S
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KASTÉLYBEMUTATÓK
2017. június 4.   
A Pesthidegkúti Polgári Körök Szö-
vetségének látogatása, 
2017.  június 16.  
A Pesthidegkúti Református Gyüle-
kezet látogatása. 
2017.  július 11.   
A Budaligeti Polgár Kör látogatása.
2017. szeptember 19.   
A Budapesti Műszaki Egyetem diplo-
mázó építészeinek a látogatása. 
2017. október 5.  
A Pesthidegkúti Helytörténeti Kör lá-
togatása.
2017. október 27 . 
A Nyék Kurucles Egyesület tagjainak 
a látogatása 
2017. november. 13.  
A Budai Hölgyek látogatása. 
2017. november. 15.  
A Közép-Budai Tankerületi Központ 
képviselőinek a látogatása.  
2018. május 13.  
A kunmadarasi és tiszaigari reformá-
tus egyházközség tagjainak a látoga-
tása. 

A vendégek megismerték a kastély 
történetét, hányatott sorsát, felújí-
tását, és egykori tulajdonosa, Kle-
belsberg Kuno vallás- és kultusz-
miniszter Pesthidegkúti életét és 
munkásságát –  az épületegyüttes  
rekonstrukcióját tervező építészek, 
Albrecht Beáta és Kálmán Ernő 
előadásában.

2017. augusztus 17– szeptember 3.                                                                                           
KIÁLLÍTÁS   
Szemereki Teréz Ferenczy Noé-
mi-díjjal kitüntetett, pesthideg-
kúti keramikus művész kiállítása 
„Föld-víz-levegő-tűz” címmel  

2017. szeptember 3.                                                                                                    
KASTÉLYBEMUTATÓ
A sanghaji HUDEC Kulturális Köz-
pont vezetőjének, Liu Suhua asz-
szonynak és munkatársainak a láto-
gatása Kálmán Ernő meghívására, 
együttműködési megállapodás alá-
írása a V4 Építészeti Alapítvánnyal, 
a Klebelsberg Emlékházzal. 

2017. október 25.                                                                                                
ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS                                                                    
József nádor életműve 
Előadó: Dr. Szegal Borisz professzor 
Az ürömi Szt. Alexandra gyülekezet 
világi képviselőjének az előadása a 
magyar történelemben kiemelke-
dő szerepet játszó József nádorról 
(1776–1847), valamint  első felesége, 
Alexandra orosz nagyhercegnőről.

2017. november 9.                                                                                                             
POLGÁRI ESTÉK
Keleti szomszédunk, Ukrajna 
Vendég: Dr. Szegal Borisz professzor
A Moszkvában született és évtizedek 
óta Magyarországon élő professzor 
előadása a jelenlegi ukrajnai bel- és 
külpolitikai helyzetről, valamint az ok-
tatási törvény kapcsán kialakult ellen-
tétekről szólt. 



10 11

2017. december 11.                                                                                                          
POLGÁRI ESTÉK
Kína, a Távol-Kelet és a világ meg-
határozó országa
Vendég: Dr. Kusai Sándor pekingi 
nagykövet, Kína-kutató, aki a Tá-
vol-Keletnek ezt a gazdaságilag és 
kulturálisan is nagyon sokszínű orszá-
gát mutatta be.

2018. február 26.                                                                                                                
POLGÁRI ESTÉK
Az 2018. évi áprilisi országgyűlési 
választás elé
Vendég: Kovács Zoltán kormányszóvivő
Varga Mihály miniszter, a II. és a III. ke-
rület országgyűlési képviselője meg-
hívására érkezett vendég a közelgő 
országgyűlési választásokkal kapcso-
latban tartott előadást.

2018. március 19.                                                                                   
NEMZETKÖZI GYEREKRAJZ-
PÁLYÁZAT
A „Játékos Építész” címmel meghir-
detett nemzetközi építészeti gyer-
mekrajz-pályázat hazai szervezője, 
a V4 Építészeti Alapítvány felkérésére 
a Máriaremete-Hidegkúti Ökumeni-
kus Általános Iskola 4/a. osztályának a 
tanulói (osztályfőnökük, Lakos Attila 
tanár úr), illetve a Budai Rajziskola 

növendékei vettek részt a pályáza-
ton. A hidegkúti gyerekeknek Kálmán 
Ernő építész és Schmittné Makray Ka-
talin olimpikon tartott előadást. 
A pályázatról  bővebb információ a 
honlapon olvasható.  

2018. április 24.              
NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSZETI KON-
FERENCIA ÉS SZIMPÓZIUM 
Királyi paloták és várak érték-
megóvása, újrahasznosítása a Vi-
segrádi Négyek országaiban és 
Ázsiában.  A világ egyik legnagyobb 
építészeti szervezetének, az ARCA-
SIA- nak (Ázsiai Építész Szövetségek 
Regionális Szervezete) az elnöksége 
és regionális tanácsa 2018. április-
ban Budapesten tartotta a második 
tanácskozását, „főhadiszállásának” a 

pesthidegkúti Klebelsberg-kastélyt 
választva. 
A pályázatról  bővebb információ a 
honlapon olvasható. 

2018. április 25.                                                                       
TÖRTÉNELMI ELŐADÁS
Klebelsberg Kuno és a magyar fel-
sőoktatás 
Előadó: Dr.  habil.  Ujvár y Gábor 
CSc,  intézményvezető tör ténész 
( VERITAS Tör ténetkutató Intézet és 
Levéltár)
A történész a két világháború kö-
zötti évek kimagasló politikusának, 
a magyar felsőoktatás szervezé-
sében és alakításában mélyreható 
változásokat generáló vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek, Kle-
belsberg Kunónak a munkásságát 
mutatta be. 

2018. május 9.     
TÖRTÉNELMI ELŐADÁS
A rohamos fejlődés korszaka? 
A magyarországi modernizáció a 
dualizmus évtizedei alatt.
Előadó: Schwarczwölder Ádám tör-
ténész, tudományos segédmunkatárs 

( VERITAS Történetkutató Intézet és 
Levéltár)
Vajon az 1867. évi kiegyezéssel va-
lóban bekapcsolódott-e Magyar-
ország a nyugat-európai moder-
nizációs folyamatokba, ahogy azt 
a kiegyezést támogató politikusok 
remélték? Milyen gazdasági, kultu-
rális és egyéb eredményeket ért el 
az ország a dualizmus négy évtize-
de alatt, illetve az elért eredmények 
mit jelentettek az akkori európai 
átlaggal összevetve? Mások mellett 
ezekre a kérdésekre válaszolt az est 
előadója.  

2018. május 23. 
POLGÁRI ESTÉK
Az 2018. évi áprilisi országgyűlési 
választás értékelése 
Vendég:  Bencsik András újságíró,   a  
Demokrata című újság főszerkesz-
tője.

Karikatúra az 1902-es gazdasági kiegyezési tárgyalásokról. 
Bolond Istók, 1902. júl. 6.
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2018. május 30.                                                                                                        
TÖRTÉNELMI ELŐADÁS
Ezeréves együttélés – Németek a 
Kárpát-medencében. 
Előadó: Dr. Orosz László PhD, törté-
nész, tudományos főmunkatárs ( VE-
RITAS Történetkutató Intézet és Levél-
tár)
Az előadó a németeknek a magyar-
sággal való együttélését és annak 
sajátosságait mutatta be. Részletesen 
ismertette a két nép közös történel-
mét – számos, a történelmi köztudat-
ban kevésbé ismert tényt is felsorolva 
–, kiemelve a legfontosabb érintke-
zési pontokat, illetve az időről időre 
megfigyelhető érdekazonosságokat 
és érdekellentéteket.

2018. június 6.                                                                                                    
TÖRTÉNELMI ELŐADÁS
Klebelsberg és a rádió
Előadó: Sávoly Tamás levéltáros (VERI-
TAS Történetkutató Intézet és Levéltár)
A trianoni traumát enyhíteni próbá-
ló új médium, a rádió és Klebelsberg 
kapcsolatát mutatta be az előadás. A 
politikusok között Klebelsberg Kuno 
gróf elsőként ismerte fel, használta 
és ragadta meg a Telefonhírmondó 
és a Rádió nyújtotta lehetőségeket. 
A rádió a Trianonban elszakított terü-
letek magyarlakta lakosságát közvet-
lenül szólította meg a magyar írók, 
tudósok, zeneművészek előadásain 
keresztül. Az előadás ráirányította a 
figyelmet azokra az „elfeledett” és „el-
feledtetett” gondolatokra, amelyeket 
Klebelsberg és a rádió vezetői együtt 
fogalmaztak és valósítottak meg az 
1925- és 1945 közötti időszakban. 

A közismert Teleki Pál-féle Vörös térkép előtt álló sváb menyecskék 
csodálkoznak rá a történeti Magyarország nemzetiségi sokszínű-
ségére.

2018. június 12.                                                                                                          
KASTÉLYBEMUTATÓ
Vendégek a Klebelsberg kastély-
ban – Rendhagyó történelem óra: Az 
óbudai Árpád Gimnázium 11. évfo-
lyamos, történelem fakultációra járó 
tanulóinak a látogatása a Klebels-
berg-kastélyban. 

2018. június 19.                                                    
NEMZETKÖZI GYEREKRAJZ-PÁ-
LYÁZAT
A „Játékos Építész” címmel meghir-
detett nemzetközi építészeti gyer-
mekrajzpályázaton elindult hideg-
kúti tanulók munkáinak a zsűrízése. 
A zsűri tagjai voltak: Kálmán Ernő 
DLA építész, László Zoltán építész, 
Szemereki Teréz kerámiaművész.

2018. június 19.          
ALAKULÓ ÜLÉS
Megtartotta alakuló ülését a Kle-
belsberg Emlékház Tanácsadó 
Testülete, majd az ülésen történt 
megállapodásokról közleményt 
adott ki. A közlemény elolvasható a 
honlapon.  

2018. szeptember 6.                                                                                     
MEGEMLÉKEZÉS, ÉVFORDULÓ                                                                   
Édesapám, László Gyula
László Zoltán építész előadása
A tudós professzorról, László Gyula 
régészről, történészről, festőmű-
vészről és néprajzosról a fia, László 
Zoltán építészmérnök tartott előa-
dást, halálának 20. évfordulójára 
emlékezve. 

2018. szeptember 16.                                                                                               
KASTÉLYBEMUTATÓ
A Miniszterelnökség által szerve-
zett Kulturális Örökség Napjai – 
nyílt napok – keretében szakmai ve-
zetés.
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2018. szeptember 24.                                                                                                       
POLGÁRI ESTÉK
Az amerikai elnökválasztás elé
Vendég: Dr. Félegyházy-Megyesi Jenő 
miniszterelnöki megbízott, aki a közel-
gő amerikai választásokba, az ameri-
kai választási rendszer sajátosságaiba 
nyújtott betekintést.

2018. október 3.                                                                                                    
TÖRTÉNELMI ELŐADÁS
Az önálló magyar katonai hírszer-
zés és kémelhárítás megalakulása 
és története, a kezdetektől a II. vi-
lágháború végéig 
Előadó: Prof. Dr. habil.  Szakály Sándor, 
Dsc, történész, VERITAS Történetkutató 
Intézet és Levéltár. 
Az előadás az önálló magyar katonai 
hírszerzés és kémelhárítás  szerveze-

tének a megalakulásáról, az első vi-
lágháború, a Horthy-korszak, illetve a 
második világháború alatti működé-
séről és a magyar hírszerzés és elhárí-
tás rejtjelfejtő részlegéről szólt, amely 
a II. világháború idején a legjobb volt 
a világon.
Az előadásról bővebb beszámoló a 
honlapon olvasható.

2018. október 10.                                                                                                              
FILMVETÍTÉS                                                   
Polgár Judit 40 – A sakk királynője 
(2018) 
Portréfilm a világhírű magyar sakko-
zóról. Rendező: Szabó Imre

2018. október 11.                                                                                                          
IRODALMI ESTE                                                                                          
Szeretet-versek
Dr. Murányi László önálló irodalmi estje 
magyar írók és költők műveiből. A há-
rom tételes esten - szeretet-szerelem, 
istenes és hazafias versek - a nagyok 
közül is csak a legnagyobbak művei 
hangzanak el: Petőfi, Arany, Ady, Rad-
nóti, Juhász Gyula, Reményik Sándor, 
Dsida Jenő, Gyóni Géza Wass Albert, 
Márai Sándor versei, prózái. Az előadó 
azt mondja: egy-egy esten ők vala-

mennyien fogják kezemet, akik e cso-
dálatos országnak mindig hű költő 
-gyermekei voltak. 

2018. október 24.                                                                                                      
TÖRTÉNELMI ELŐADÁS
Magyar külpolitikai dilemmák és 
lehetőségek a Horthy-korban (dön-
tés, szemlélet, megítélés)
Előadó: Dr. Joó András, PhD történész, 
tudományos főmunkatárs (VERITAS Tör-
ténetkutató Intézet és Levéltár)
Évszázadok után 1920-ban nyílt újra 
lehetősége Magyarországnak az ál-
lami szuverenitásához tartozó önál-
ló külpolitika folytatására, ugyanis 
az 1920-as trianoni diktátum követ-
keztében ugyanis a korábbi birodal-
mi keretek megszűntek. Az előadás 
felvázolta  a Horthy-kor külpolitiká-
jának főbb eseményeit, fordulatait, 
bemutatta annak jellemző vonásait 
és felidézte a korszak diplomáciájá-
nak a jelentősebb alakjait.

2018. november 4.                                                                                             
MEGEMLÉKEZÉS, ÉVFORDULÓ                                                                             
1956 a Műegyetemen
Dr. Hajtó Ödön, ’56-os műegyetemista, 
a „Műegyetem 1956” Alapítvány kura-
tóriumának az elnöke, a Magyar Mér-
nöki Kamara alapító elnöke emléke-
zett vissza a forradalom napjaira.  

2018. november 15.                                                                                                 
TÖRTÉNELMI ELŐADÁS
Klebelsberg Kuno és Bethlen István
Előadó: Dr. habil. Ujváry Gábor törté-
nész, CSc intézményvezető (VERITAS 
Történetkutató intézet és Levéltár)
Magyarország 1920-as évekbeli politi-
kai és gazdasági konszolidációja jórészt 
Bethlen István miniszterelnöknek, kul-
turális intézményrendszerének újjá-
szervezése pedig Klebelsberg Kunónak 
volt köszönhető. A két, konzervatív re-
formprogramot megvalósító politikus 
Magyarország újjáépítésében kulcs–
szerepet szánt a kultúrpolitikának. Ritka 
esemény a 20. századi magyar történe-
lemben, hogy két igazi államférfi ilyen 
harmonikusan együttműködött volna.

2018. november 21.                                                                                               
TÖRTÉNELMI ELŐADÁS
Hunfalvy Pál, a magyar nyelvrokon-
ság, a székely- és román eredetkérdés 
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Előadó: Dr. Lajtai László, PhD történész, 
tudományos munkatárs (VERITAS Tör-
ténetkutató Intézet és Levéltár)
Az előadás a nyelvész, történész, etno-
lógus és politikus Hunfalvy Pál (1810–
1891) változatos, ugyanakkor nagyon 
is következetes pályaképét mutatta be, 
amelynek középpontjában a szepesi 
szász születésű, nemzetközi hírnevet, 
ám egyszersmind több nemzet közvé-
leményének a haragját is kivívó tudós, 
illetve korának nemzetfelfogása állt.

2018. november 28.                                                                                                           
FILMVETÍTÉS
Két székely (2014)
Portréfilm Barabási Albert-László vi-
lághírű fizikusról, hálózatkutatóról és 
Kolumbán Gábor fizikus-közgazdászról
Rendező: Marossy Géza és Lukács 
Csaba

2018. november 29.                                                                                                         
POLGÁRI ESTÉK
A megújuló Budapest
Vendég: Dr. Fürjes Balázs, a Miniszter-
elnökség Budapest és a fővárosi agg-
lomerációs fejlesztésért felelős állam-
titkára, aki a megújuló fővárosról, a 
nagyívű városfejlesztési elképzelé-
sekről és a hamarosan induló Buda-
pesti Közfejlesztési Tanácsról nyújtott 
tájékoztatást. 

2018. november 30.                                                                                                          
POLGÁRI ESTÉK
Vendég: Fekete Péter, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának kultúráért fe-
lelős államtitkára 

2018. december 4.                                                                                        
MEGEMLÉKEZÉS, ÉVFORDULÓ
Építészkorzó – Emlékezés Csontos 
János (1962–2017) építész publicis-
tára, filmrendezőre, halálának első 
évfordulóján.
A  kötetlen beszélgetés során a csa-  
ládtagok, a  munkatársak és az épí-
tész barátai idézték fel Csontos Já-
nosnak az  építészeti filmeket rende-
ző életútját, olyan korszakos filmek 
részleteivel, mint a Tizenkét kőmíves, 
az Építészet XX/Architecture XX, az 
Építészkorzó vagy A MÉSZ története. 

2018. december 5.                                                                                                    
TÖRTÉNELMI ELŐADÁS 
Görgei és Ferenc József 
Előadó: Prof. Dr. Hermann Róbert DSc 
történész, kutatócsoport-vezető (VERI-
TAS Történetkutató Intézet és Levéltár)

2019. január 16.                                                                                                    
TÖRTÉNELMI ELŐADÁS
Wekerle Sándor, a háromszoros mi- 
niszterelnök 
Előadó: Dr. Kárbin Ákos PhD történész 
(VERITAS Történetkutató Intézet és Levél-
tár) Ki volt Wekerle Sándor? Honnan ve-
zetett az útja a pénzügyminisztériumi 
segédfogalmazói státuszából a pénz-

ügyi államtitkári pozíción át egészen 
a miniszteri bársonyszékig? Mi volt a 
sikerének a titka, amely őt a hiteles 
szakpolitikusok közé emelte? Kik vol-
tak azok a személyek, akik hosszú és 
tartalmas élete során támogatták, il-
letve ellenlábasai voltak? 
Az előadásról bővebb beszámoló a 
honlapon olvasható.

2019. január 30.                                                                                                    
TÖRTÉNELMI ELŐADÁS
Mit keresnek a Habsburgok a ma-
gyar történelemben? 
Szempontok a Habsburg-dinasztia 
történelmi szerepének reális értéke-
léséhez (1526–1918) 
Előadó: Dr. Kovács Kálmán Árpád, PhD, 
tudományos munkatárs , VERITAS Tör-
ténetkutató Intézet és Levéltár
„Idegen hódítók, gyarmatosítók, 
minden nemzeti jellegzetességünk 
sárba tiprói, minden retrográd, fe-
udális magyar jellegzetesség kon-
zerválói.” Sokáig ezt tanították az 
iskolákban, és sokakban ma is ez 
a kép él a Habsburg-uralkodókról. 
Az előadás arról a korrekciós folya-
matról számolt be, amely kiveszi a 
Habsburg-dinasztia magyar törté-
nelmi szerepének a 



18 19

megítélését az ideologikus fekete-fe-
hér kérdések közül, és reálisabb meg-
közelítési módokra törekszik.
Az előadásról bővebb beszámoló a 
honlapon olvasható.

2019. február 6.                                                                                                  
TÖRTÉNELMI ELŐADÁS
A Horthy-korszak megítéléséről 
Előadó: Dr. habil. Ujváry Gábor, CSc, 
intézményvezető ,VERITAS Történetku-
tató Intézet és Levéltár
A magyar történelem egyik legvi-
tatottabb időszaka a Horthy Miklós 
nevével fémjelzett huszonöt eszten-
dő. Személyének és a korszaknak a 
megítéléséről, elsősorban politikai 
beállítódástól függő viták folynak – 
diktatúra vagy követendő demokrá-
cia a két világháború közötti időszak 
Magyarországa?
Az előadásról bővebb beszámoló a 
honlapon olvasható.

2019. február 7.                                                                                                               
POLGÁRI ESTÉK
A Liget Budapest Projekt, illetve a 
megújult Szépművészeti Múzeum
Vendég: Dr. Baán László, a Szépművé-
szeti Múzeum főigazgatója, Liget Bu-
dapest Projekt miniszteri biztosa
Többek között a „Hol tart jelenleg a Li-
get Budapest Projekt?” vagy a „Milyen 
Városliget fogadja majd néhány éven 
belül a látogatókat?” kérdésekre vála-
szolt a vendég a nagyszámú érdeklő-
dőnek a jövő Városligetét mutató előa-
dásában. Az estről bővebb beszámoló 
a honlapon olvasható.

2019. február 20.                                                                                                  
TÖRTÉNELMI ELŐADÁS
Királyságból köztársaság. A történel-
mi Magyarország bukása 1918 végén 
Előadó: Dr. Ligeti Dávid, PhD, tudomá-
nyos munkatárs, VERITAS Történetkutató 
Intézet és Levéltár 1918. október 16-a és 
november 16-a között, vagyis éppen 
egyetlen hónap alatt foszlottak sem-
mivé előbb az Osztrák-Magyar Monar-
chia, majd a Magyar Királyság keretei. 
Az előadás e drámai hónap főbb ese-
ményeinek a vizsgálatával igyekezett 
bemutatni a történelmi Magyarország 
bukásának a körülményeit, a hátterét, 
valamint a mai napig ható következ-
ményeit. Az előadásról bővebb beszá-
moló a honlapon olvasható.

2019. február 24.                                                                                                            
IRODALMI ESTE                                                         
Száz éve halt meg Ady Endre
Dr. Murányi László előadóestje.
Az egyik legnagyobb magyar költő 
halálának a centenáriumáról ország-
szerte megemlékeztek. Újra előtérbe 
kerültek a versei, publicisztikái írásai 
és irodalmi munkássága, bár hozzá-
tehetjük, soha nem is voltak elfeled-
ve. Az egykori kortársakra éppen úgy 
nagy hatást gyakorolt Ady költészete, 
mint ránk, kései utódokra. Az „örök a 
géniuszt” idézte meg az est folyamán 
az előadó.  

2019. március 6.                                                                                                      
TÖRTÉNELMI ELŐADÁS 
A Tanácsköztársaság egyházpoliti-
kája
Előadó: Dr. Kovács Kálmán Árpád, PhD, 
tudományos munkatárs ,VERITAS Törté-
netkutató Intézet és Levéltár
A Tanácsköztársaság egyházpoliti-
kájának jellemzésére alighanem ele-
gendő felidézni azt a templomkapu-
ra szegezett feliratot, amely szerint 
„Istenhiány miatt az üzlet zárva”, vagy 
emlékezni a papi- és apácamártírok-
ra, de akár magára a vörös terrorra. 
Mit várhattak az egyházak egy olyan 
rendszertől, amelynek a tanácsokról 
szóló rendelete a papi személyeket a 
deviánsokkal, a prostituáltakkal és az 
elmebajosokkal együtt rekesztette ki 
a választójogból? 
Az előadásról bővebb beszámoló a 
honlapon olvasható.

2019. március 20.                                                                                                 
TÖRTÉNELMI ELŐADÁS
Kossuth Lajos, az alkotmányvédő re-
bellis, 1848. október–1849. augusztus 
Előadó: Prof. Dr. Hermann Róbert, DSc, 
kutatócsoport-vezető, VERITAS Törté-
netkutató Intézet és Levéltár
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Kossuth a magyar közvéleményben 
máig úgy él, mint az 1848. évi al-
kotmány megvédéséért folytatott 
szabadságharc vezére. Ugyanakkor 
kritikus hangok is megfogalmazód-
nak vele szemben: többek között, 
hogy felelőtlenül kockáztatta az 
ország és a nemzet sorsát egy re-
ménytelen küzdelemben, illetve 
kiprovokálta az orosz intervenciót. 
Az osztrák történeti irodalom na-
gyobbrészt lázadóként tekint rá, 
akinek kezdettől fogva feltett cél-
ja volt a Habsburg Monarchiától 
való elszakadás. Az előadás e szél-
sőséges állásfoglalásokat megha-
ladóan, jóval árnyaltabban kívánta 
bemutatni Kossuth Lajos történeti 
szerepét 1848-49-ben. 
Az előadásról bővebb beszámoló a 
honlapon olvasható.

2019. március 21-22.                                                                                             

ÉPÍTÉSZETI PROGRAM                                                        
Építészhallgatói workshop – A Kle-
belsberg-kastély parkja
A különböző építészeti egyetemek 
építészhallgatói számára meghir-
detett kétnapos workshop célja a 
Klebelsberg-kastély parkjába szánt 
projektek tervezése volt, figyelembe 
véve a kastély és az azt övező park 
viszonyát, illetve a park már kivágott 
fenyőfáinak újrahasznosítását célzó 
anyaghasználatot. A Kálmán Ernő 
építész (V4 Építészeti Alapítvány), 
Kerékgyártó András formatervező 
(MOME) és László Zoltán építész ál-
tal megfogalmazott kiírás alapján a 
közel húsz építészhallgató számos 
szellemes tervet és elképzelést vetett 
papírra.
A workshopról az összefoglaló a hon-
lapon olvasható.

2019. április 3.                                                                                                      

TÖRTÉNELMI ELŐADÁS
Az uralkodó birodalma vagy a biro-
dalom uralkodója? Ferenc József és 
a Monarchia 
Előadó: Schwarczwölder Ádám törté-
nész, tudományos segédmunkatárs, VE-
RITAS Történetkutató Intézet és Levéltár
Ferenc József neve egybeforrt az Oszt-
rák-Magyar Monarchiával és a “boldog 
békeidőkkel”. De milyen személyiség 
volt valójában az uralkodó? Milyen kép 
élt róla a kortársakban és mit gondo-
lunk róla ma? Az előadás során kide-
rült, hogy az  1867-as kiegyezéssel új 
formába öntött birodalomban minden 
fontos, de számos jelentéktelen ügy is 
az uralkodó jóváhagyásától függött. 
Melyek voltak ezek, és hogyan irányí-
totta a birodalmát, illetve hogyan ér-
tékeljük megingathatatlan kitartását a 
67-es kiegyezéshez? Számos hasonló 
kérdésre keresett és kínált választ az 
est előadója. Az előadásról bővebb be-
számoló a honlapon olvasható.

2019. április 10.                                                                                             
IRODALMI EST, ÉVFORDULÓ
A Magyar Költészet Napja 
Szőcs Géza Kossuth- és József Atti-
la-díjas erdélyi költő estje
Április 11-e József Attilának, de 
egyben Márai Sándornak is a szüle-
tésnapja 1964 óta ez a Magyar Köl-
tészet Napja is. A Klebelsberg Em-
lékházban Szőcs Géza Kossuth- és 
József Attila díjas költő emlékezett 
meg e jeles irodalmi ünnepünk-
ről, megidézve a magyar költészet 
óriásait, és egyben elgondolkodva 
a költészet szerepéről, illetve az 
anyanyelv jelentőségéről.   
Az estről bővebb beszámoló a hon-
lapon olvasható.
Az estről készült film megtekinthető: 
https://www.youtube.com/watch?-
v=EJ2vut8Z7KY&feature=youtu.be

2019. április 15.                                                                                                                
POLGÁRI ESTÉK
A 2019-es európai parlamenti vá-
lasztások előestéjén  
Vendég: Dr. Varga Judit, a Miniszter-
elnökség európai uniós kapcsolato-
kért felelős államtitkára
aki az Európai Parlamentben, a par-
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lamenti képviselők politikai tanács-
adójaként letöltött kilenc év után, 
2018-ban tért haza. A Miniszter-
elnökség európai uniós kapcsola-
tokért felelős államtitkára az előa-
dásában érzékletesen vázolta fel 
azokat a tapasztalatokat, amelyeket 
közel egy évtized alatt magyarként 
megtapasztalt Brüsszelben. Állam-
titkári pozíciójában többek között 
az is a feladatai közé fog tartozni – 
jelezte az előadó –, hogy az uniós 
döntéshozatal minden szintjére el-
juttassa a magyar kormány vélemé-
nyét és világosan kifejtse az ország 
álláspontját. 

2019. április 17.                                                                                                 
ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS
Milyen lesz a Dél-budai Centrum- 
kórház?
Előadó: Noll Tamás Ybl-díjas építész, 
az M-Teampannon Építészmérnöki Kft. 
vezető tervezője.
Az Egészséges Budapest Program 
keretében a magyar egészségügy 
történetének eddigi legnagyobb 
beruházása a Dél-budai Centrum- 
kórház (DBC) megépítése. A terv- 

pályázaton nyertes iroda vezető 
tervezője bemutatta a győztes 
tervet és ismertette azokat az épí-
tészeti-tervezési szempontokat és 
megoldásokat, amelyek a világvi-
szonylatban is kiemelkedő szín-
vonalú gyógyítást segítik majd a 
várhatóan 2024-re elkészülő szu-
perkórházban.
Az estről bővebb beszámoló a hon-
lapon olvasható.

2019. április 24.                                                                                                                 
IRODALMI EST
Asszonyfejű felleg – Nagy László 
versei
Dóczy Péter színművész előadóestje

2019. május 8.                                                                                                     
TÖRTÉNELMI ELŐADÁS
A Nagy Háború hősei, a Magyar 
Hősök Emlékünnepe. 
Előadó: Dr. Ligeti Dávid, PhD, tudomá-
nyos munkatárs, VERITAS Történetkutató 
Intézet és Levéltár 
A Magyar Hősök Emlékünnepe IV. Ká-
roly király 1917-es kezdeményezésére 
vezethető vissza, amely valamennyi 
községet arra kötelezett, hogy méltó 
emléket állítson a honvédő katonahő-
söknek és megemlékezzen róluk min-
den év májusának utolsó vasárnapján. 
Az előadásról bővebb beszámoló a 
honlapon olvasható.

2019. május 29.                                                                                                           
TÖRTÉNELMI ELŐADÁS
„A Kárpátoktól az Adriáig” – A ma-
gyar nemzeti szupremácia és védel-
me a dualizmus korában. – 

Előadó: Dr. Anka László PhD, tudomá-
nyos munkatárs, VERITAS Történetkuta-
tó Intézet és Levéltár
A kiegyezés után a magyar politikai elit-
nek egy többnemzetiségű országban 
kellett irányítania a Magyar Királyságot 
úgy hogy, kisebbségi helyzete ellenére 
megőrizze a magyar társadalom vezető 
szerepét. Milyen törvényi eszközökkel 
védték a magyar nemzeti szupremá-
ciát, illetve hogyan politizált harminc 
éven át a kormányzó Szabadelvű Párt 
és miért is állítható, hogy ezek az évek, 
az úgynevezett boldog békeidők voltak 
a magyar történelem legprosperálóbb 
évtizedei kulturális és gazdasági téren 
egyaránt.?
Az előadásról bővebb beszámoló a 
honlapon olvasható. 
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2019. május 31.                                                                      
SPORTTÖRTÉNETI KONFEREN-
CIA ÉS KIÁLLÍTÁS
Klebelsberg, a sportminiszter – 
Sporttörténeti konferencia a Kle-
belsberg Emlékházban. 
Klebelsberg Kunónak – aki az 1922-
től 1931-ig irányította a sportot is 
felügyelő vallás- és közoktatásügyi 
miniszteri tárcát - a sporttal kapcso-
latos elképzelései és nagyívű intéz-
kedései nemcsak a saját korának a 
sportéletét befolyásolták döntően, 
hanem a későbbi magyar sportsike-
reket is megalapozták. Az előadók 
által felvetett témák többek között 
olyan kérdésekre keresték a vála-
szokat, hogy vajon ez a múlt be-
folyásolja-e napjaink sportéletét, 
mutathat-e példát a 21. században, 
illetve vonható-e párhuzam a csak-
nem száz éve történtek és a jelen 
sporttal kapcsolatos eseményei kö-
zött. A konferenciát a Magyar Olim-
piai és Sportmúzeumnak a Klebels-
berg Kuno munkásságát bemutató 
vándorkiállítása egészítette ki. 
A konferenciáról bővebb beszámo-
ló a honlapon olvasható.

A konferencia előadásairól készült fil-
mek, illetve az előadókkal készített in-
terjúk megtekinthetők az alábbi linke-
ken:
Schmitt Pál előadása
https://www.youtube.com/watch?-
v=j8HTBonfEwE&feature=youtu.be 
Dr. Ujváry Gábor előadása
https://youtu.be/FOnvwef-qyY
Dr. Szabó Lajos előadása
https://youtu.be/6407DL3B1VI  
Schmitt Pállal készített interjú
https://www.youtube.com/watch?-
v=tlr5GW6dagM&feature=youtu.be  
Dr. Ujváry Gáborral készített interjú  
https://www.youtube.com/watch?-
v=A9vvemkeTYY&feature=youtu.be 
Dr. Szabó Lajossal készített interjú 
https://www.youtube.com/watch?-
v=2qkB2KZWZ2s&feature=youtu.be  

2019. június 12.                                                                                      
NEMZETKÖZI GYEREKRAJZ-PÁLYÁZAT                                                 
Díszoklevelek átadása a Klebelsberg 
Emlékházban, A „Játékos Építész” cím-
mel meghirdetett nemzetközi építésze-
ti gyerekrajz-pályázaton 2018-ban részt 
vett gyerekeknek, a Máriaremete-Hi-
degkúti Ökumenikus Általános Iskola 
tanulóinak az elismerése, illetve a 2019. 
évi pályázaton az iskolából részt vevő 
gyerekek látogatása a kastélyban.

2019. június 12.                                                                                                       
TÖRTÉNELMI ELŐADÁS
A „sikeres” kádári politika a forra-
dalom elnyomását követően 
Előadó: Dr. Kiss Dávid, Phd, tudomá-
nyos munkatárs, VERITAS Történetkuta-
tó Intézet és Levéltár
Az 1956-os a forradalom leverésével Ká-
dár Jánost és szűk körét segítették hata-
lomba a szovjet csapatok. A társadalom 
támogatottságát jó ideig még nem tud-
ták biztosítani, mégis, bő fél éven belül, 
az emberek jelentős része beletörődött 
az új helyzetbe, nem fejtett ki nagyobb 
ellenállást. Mi több, Kádár később az 
egyik legnépszerűbb történelmi sze-
méllyé „nőtte ki” magát Magyarországon.
Minek volt köszönhető ez a „siker”, il-
letve milyen árat fizetett érte a magyar 
társadalom? Mások mellett ezekre a 

kérdésekre is megpróbált válaszokat 
adni az előadó.
Az előadásról bővebb beszámoló a 
honlapon olvasható.

2019. június 16.                                                                                                                  
POLGÁRI ESTÉK
A Magyar Zene Háza a Városligetben
Vendég: Dr. Batta András zenetörté-
nész, egyetemi tanár  
Dr. Batta András professzor, a Zeneaka-
démia korábbi rektora, és nem utolsó 
sorban a Városligetben megépülő Ma-
gyar Zene Háza projekt szakmai munka-
csoportjának a vezetője. Ez utóbbi minő-
ségében mutatta be az épület jövőbeni 
működtetésére vonatkozó elképzeléseit. 
Az estről bővebb beszámoló a honla-
pon olvasható. 
Az előadásról készült film megtekint-
hető: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=F4nVukZtTlA&feature=share
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