
Klebelsberg Kunóról szóló anyagok a „Biefeld Academic Search 

Engine” honlapján – III.rész 

1. 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine): Egy korát ismerő ember (base-search.net) 

 Egy korát ismerő ember  

 

Author: 
Gyulay, Endre [claim] 
Year of Publication: 
2008 
Document Type: 
Cikk, tanulmány, mű ; NonPeerReviewed ; [Text] 
Language: 
hu 
Relations: 
http://acta.bibl.u-szeged.hu/67783/1/2008_klebelsberg_065-072.pdf ; Gyulay, 
Endre: Egy korát ismerő ember. A legnagyobb álmú magyar kultuszminiszter : 
Klebelsberg Kuno kora és munkássága. pp. 65-72. (2008) 
URL: 
http://acta.bibl.u-szeged.hu/67783/ 
http://acta.bibl.u-szeged.hu/67783/1/2008_klebelsberg_065-072.pdf 
Content Provider: 
SZTE Egyetemi kiadványok 

Further nameUniversity of Szeged: SZTE Repository of Papers and Books    

• URL: http://acta.bibl.u-szeged.hu/ 
• Research Organization Registry (ROR): University of Szeged 
• Continent: Europe 
• Country: hu 
• Latitude / Longitude: 46.253 / 20.1414 (Google Maps | OpenStreetMap) 
• Number of documents: 69,003 
• Open Access: 1 (1%) 
• Type: Academic publications 
• System: Eprints 3 
• Content provider indexed in BASE since: 2017-04-04 
• BASE URL: https://www.base-

search.net/Search/Results?q=coll:ftunivszegedacta 

 

 

https://www.base-search.net/Record/11f0ace304e1e2d2b01d206558a7ecd8ee91f47e6e57747016cec93498652a47/
http://acta.bibl.u-szeged.hu/67783/
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=aut:%27Gyulay%2C+Endre%27&refid=dcrecen
https://www.base-search.net/Record/11f0ace304e1e2d2b01d206558a7ecd8ee91f47e6e57747016cec93498652a47/Claim?back=recordList&owner=Gyulay%2C+Endre
http://acta.bibl.u-szeged.hu/67783/1/2008_klebelsberg_065-072.pdf
http://acta.bibl.u-szeged.hu/67783/
http://acta.bibl.u-szeged.hu/67783/1/2008_klebelsberg_065-072.pdf
http://acta.bibl.u-szeged.hu/
https://ror.org/01pnej532
http://maps.google.com/maps?q=46.253,20.1414&z=17&t=h&hl=en
http://www.openstreetmap.org/?mlat=46.253&mlon=20.1414
https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll:ftunivszegedacta&refid=dcrecen
https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll:ftunivszegedacta&refid=dcrecen


 

2. 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine): Törhetetlen hittel. Kiállítás Gróf Klebelsberg Kuno 
kultuszminiszterről (base-search.net) 

Törhetetlen hittel. Kiállítás Gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszterről  

 

Description: 
’Törhetetlen hittel…’ című kiállítással állított emléket a Horthy-korszak 
kiemelkedő kultuszminiszterének, gróf Klebelsberg Kunonak a DEENK és a 
Debreceni Egyetem Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ. Az MNM 
Történeti Fényképtárából és a Debreceni Egyetem elektronikus Archívumából 
származó képek betekintést engedtek a politikus életébe, az oktatás és kultúra 
területén nyújtott kiemelkedő munkájába 
Year of Publication: 
2018-05-15 
Subjects: 
DEENK ; Debreceni Egyetem Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ 
Relations: 
http://hdl.handle.net/2437/288287 
URL: 
http://hdl.handle.net/2437/288287 
Content Provider: 
Debreceni Egyetem elektronikus Archívum 

Further nameUniversity of Debrecen Electronic Archive (DEA)    

• URL: http://dea.lib.unideb.hu 
• Research Organization Registry (ROR): University of Debrecen 
• Continent: Europe 
• Country: hu 
• Latitude / Longitude: 47.530000 / 21.639400 (Google 

Maps | OpenStreetMap) 
• Number of documents: 321,969 
• Open Access: 46,311 (15%) 
• Type: Academic publications 
• System: DSpace 
• Content provider indexed in BASE since: 2008-03-12 
• BASE URL: https://www.base-

search.net/Search/Results?q=coll:ftunivdebrecen 

https://www.base-search.net/Record/b3fb4c9dceffda88099b90d4453ab86a7744115c85a0b7488802bb0b0ff4a897/
https://www.base-search.net/Record/b3fb4c9dceffda88099b90d4453ab86a7744115c85a0b7488802bb0b0ff4a897/
http://hdl.handle.net/2437/288287
http://hdl.handle.net/2437/288287
http://hdl.handle.net/2437/288287
http://dea.lib.unideb.hu/
https://ror.org/02xf66n48
http://maps.google.com/maps?q=47.530000,21.639400&z=17&t=h&hl=en
http://maps.google.com/maps?q=47.530000,21.639400&z=17&t=h&hl=en
http://www.openstreetmap.org/?mlat=47.530000&mlon=21.639400
https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll:ftunivdebrecen&refid=dcrecen
https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll:ftunivdebrecen&refid=dcrecen


3. 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine): Klebelsberg Kuno és a Trianon utáni magyar felsőoktatás-
politika (base-search.net) 

Klebelsberg Kuno és a Trianon utáni magyar felsőoktatás -politika 

Author: 
Ujváry, Gábor [claim] 
Publisher: 
VERITAS Történetkutató Intézet; Magyar Napló 
Year of Publication: 
2018 
Document Type: 
Book Section ; PeerReviewed ; info:eu-repo/semantics/bookPart ; [Book part] 
Language: 
en 
Subjects: 
D4 Modern History / új- és legújabb kor története ; DN1 Hungary / 
Magyarország ; LB2300 Higher Education / felsőoktatás 
Relations: 
http://real.mtak.hu/117352/1/VK15_Trianon_1_Ujvary_237_262.pdf ; Ujváry, 
Gábor (2018) Klebelsberg Kuno és a Trianon utáni magyar felsőoktatás-
politika. In: Trianon és a magyar felsőoktatás I. VERITAS Könyvek (15). VERITAS 
Történetkutató Intézet; Magyar Napló, Budapest, pp. 237-262. ISBN 978-615-
5721-63-2 
URL: 
http://real.mtak.hu/117352/ 
http://real.mtak.hu/117352/1/VK15_Trianon_1_Ujvary_237_262.pdf 
Content Provider: 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ) 
Further nameMTAK: REAL (Library and Information Centre of the Hungarian 

Academy of Sciences   

• URL: http://real.mtak.hu/ 
• Research Organization Registry (ROR): Library and Information Centre 

of the Hungarian Academy of Sciences 
• Continent: Europe 
• Country: hu 
• Latitude / Longitude: 47.500000 / 19.110000 (Google 

Maps | OpenStreetMap) 
• Number of documents: 121,596 
• Open Access: 3,501 (3%) 
• Type: Academic publications 

https://www.base-search.net/Record/80d1d8f3c4a03a8c3763fab2f85480072bc9e1da216b6d4fbedddc43409abd0a/
https://www.base-search.net/Record/80d1d8f3c4a03a8c3763fab2f85480072bc9e1da216b6d4fbedddc43409abd0a/
http://real.mtak.hu/117352/
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=aut:%27Ujv%C3%A1ry%2C+G%C3%A1bor%27&refid=dcrecen
https://www.base-search.net/Record/80d1d8f3c4a03a8c3763fab2f85480072bc9e1da216b6d4fbedddc43409abd0a/Claim?back=recordList&owner=Ujv%C3%A1ry%2C+G%C3%A1bor
http://real.mtak.hu/117352/1/VK15_Trianon_1_Ujvary_237_262.pdf
http://real.mtak.hu/117352/
http://real.mtak.hu/117352/1/VK15_Trianon_1_Ujvary_237_262.pdf
http://real.mtak.hu/
https://ror.org/04ws47v52
https://ror.org/04ws47v52
http://maps.google.com/maps?q=47.500000,19.110000&z=17&t=h&hl=en
http://maps.google.com/maps?q=47.500000,19.110000&z=17&t=h&hl=en
http://www.openstreetmap.org/?mlat=47.500000&mlon=19.110000


• System: Eprints 3 
• Content provider indexed in BASE since: 2009-08-06 
• BASE URL: https://www.base-search.net/Search/Results?q=coll:ftmtak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll:ftmtak&refid=dcrecen


4. Nem érhető el szabadon! Be kell regisztrálni !!!! 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine): Kulturelle Bestrebungen Ungarns1) (base-search.net) 

 

Kulturelle Bestrebungen Ungarns1)  

Author: 
Klebelsberg, Kuno [claim] 
Publisher: 
Georg Thieme Verlag KG 
Year of Publication: 
1930 
Source: 
DMW - Deutsche Medizinische Wochenschrift ; volume 56, issue 45, page 1919-
1922 ; ISSN 0012-0472 1439-4413 
Document Type: 
journal-article ; [Article contribution] 
Language: 
de 
Subjects: 
General Medicine 
URL: 
http://dx.doi.org/10.1055/s-0028-1126046 
http://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0028-
1126046.pdf 
Content Provider: 

Thieme (via Crossref)   

• URL: https://www.thieme.de/ 
• Research Organization Registry (ROR): Thieme Medical Publishers 

(Germany) 
• Continent: Europe 
• Country: de 
• Number of documents: 913,642 
• Open Access: 79,162 (9%) 
• Type: Publications 
• System: CrossRef 
• Content provider indexed in BASE since: 2020-06-16 
• BASE URL: https://www.base-search.net/Search/Results?q=coll:crthieme 

 

 

 

https://www.base-search.net/Record/460a1d72ecff599be20ee31ab82fc1642ecf37b4161e05ce79caad3ea28540c1/
http://dx.doi.org/10.1055/s-0028-1126046
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=aut:%27Klebelsberg%2C+Kuno%27&refid=dcrecen
https://www.base-search.net/Record/460a1d72ecff599be20ee31ab82fc1642ecf37b4161e05ce79caad3ea28540c1/Claim?back=recordList&owner=Klebelsberg%2C+Kuno
http://dx.doi.org/10.1055/s-0028-1126046
http://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0028-1126046.pdf
http://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0028-1126046.pdf
https://www.thieme.de/
https://ror.org/01zg9j813
https://ror.org/01zg9j813
https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll:crthieme&refid=dcrecen


 

5. 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine): A klebelsbergi életmű hivatalos értékelésének első 

megnyilvánulásai, 1932. október (base-search.net) 

A klebelsbergi életmű hivatalos értékelésének első megnyilvánulásai, 
1932. október 

Author: 
Haág, Zalán István [claim] 
Year of Publication: 
2008 
Document Type: 
Cikk, tanulmány, mű ; NonPeerReviewed ; [Text] 
Language: 
hu 
Relations: 
http://acta.bibl.u-szeged.hu/67792/1/2008_klebelsberg_193-200.pdf ; Haág, 
Zalán István: A klebelsbergi életmű hivatalos értékelésének első 
megnyilvánulásai, 1932. október. A legnagyobb álmú magyar kultuszminiszter : 
Klebelsberg Kuno kora és munkássága. pp. 193-200. (2008) 
URL: 
http://acta.bibl.u-szeged.hu/67792/ 
http://acta.bibl.u-szeged.hu/67792/1/2008_klebelsberg_193-200.pdf 
Content Provider: 
SZTE Egyetemi kiadványok 

Further nameUniversity of Szeged: SZTE Repository of Papers and Books    

• URL: http://acta.bibl.u-szeged.hu/ 
• Research Organization Registry (ROR): University of Szeged 
• Continent: Europe 
• Country: hu 
• Latitude / Longitude: 46.253 / 20.1414 (Google Maps | OpenStreetMap) 
• Number of documents: 69,003 
• Open Access: 1 (1%) 
• Type: Academic publications 
• System: Eprints 3 
• Content provider indexed in BASE since: 2017-04-04 
• BASE URL: https://www.base-

search.net/Search/Results?q=coll:ftunivszegedacta 

 

https://www.base-search.net/Record/8c0f71d1614118582c086b45ecdcb1fb92d947105a5f2ec3298720b5de095b23/
https://www.base-search.net/Record/8c0f71d1614118582c086b45ecdcb1fb92d947105a5f2ec3298720b5de095b23/
http://acta.bibl.u-szeged.hu/67792/
http://acta.bibl.u-szeged.hu/67792/
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=aut:%27Ha%C3%A1g%2C+Zal%C3%A1n+Istv%C3%A1n%27&refid=dcrecen
https://www.base-search.net/Record/8c0f71d1614118582c086b45ecdcb1fb92d947105a5f2ec3298720b5de095b23/Claim?back=recordList&owner=Ha%C3%A1g%2C+Zal%C3%A1n+Istv%C3%A1n
http://acta.bibl.u-szeged.hu/67792/1/2008_klebelsberg_193-200.pdf
http://acta.bibl.u-szeged.hu/67792/
http://acta.bibl.u-szeged.hu/67792/1/2008_klebelsberg_193-200.pdf
http://acta.bibl.u-szeged.hu/
https://ror.org/01pnej532
http://maps.google.com/maps?q=46.253,20.1414&z=17&t=h&hl=en
http://www.openstreetmap.org/?mlat=46.253&mlon=20.1414
https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll:ftunivszegedacta&refid=dcrecen
https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll:ftunivszegedacta&refid=dcrecen


6. 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine): A szegedi egyetem kolozsvári hagyományai és 1921-1928 
közötti története (base-search.net) 

A szegedi egyetem kolozsvári hagyományai és 1921-1928 közötti 
története 

Author: 
Minker, Emil [claim] 
Year of Publication: 
2008 
Document Type: 
Cikk, tanulmány, mű ; NonPeerReviewed ; [Text] 
Language: 
hu 
Relations: 
http://acta.bibl.u-szeged.hu/67787/1/2008_klebelsberg_125-140.pdf ; Minker, 
Emil: A szegedi egyetem kolozsvári hagyományai és 1921-1928 közötti 
története. A legnagyobb álmú magyar kultuszminiszter : Klebelsberg Kuno 
kora és munkássága. pp. 125-140. (2008) 
URL: 
http://acta.bibl.u-szeged.hu/67787/ 
http://acta.bibl.u-szeged.hu/67787/1/2008_klebelsberg_125-140.pdf 
Content Provider: 
SZTE Egyetemi kiadványok 

Further nameUniversity of Szeged: SZTE Repository of Papers and Books    

• URL: http://acta.bibl.u-szeged.hu/ 
• Research Organization Registry (ROR): University of Szeged 
• Continent: Europe 
• Country: hu 
• Latitude / Longitude: 46.253 / 20.1414 (Google Maps | OpenStreetMap) 
• Number of documents: 69,003 
• Open Access: 1 (1%) 
• Type: Academic publications 
• System: Eprints 3 
• Content provider indexed in BASE since: 2017-04-04 
• BASE URL: https://www.base-

search.net/Search/Results?q=coll:ftunivszegedacta 

 

 

https://www.base-search.net/Record/036c259f2c573678067bfa2a7cf6319307574c9c601e607e697dccd140e9b88c/
https://www.base-search.net/Record/036c259f2c573678067bfa2a7cf6319307574c9c601e607e697dccd140e9b88c/
http://acta.bibl.u-szeged.hu/67787/
http://acta.bibl.u-szeged.hu/67787/
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=aut:%27Minker%2C+Emil%27&refid=dcrecen
https://www.base-search.net/Record/036c259f2c573678067bfa2a7cf6319307574c9c601e607e697dccd140e9b88c/Claim?back=recordList&owner=Minker%2C+Emil
http://acta.bibl.u-szeged.hu/67787/1/2008_klebelsberg_125-140.pdf
http://acta.bibl.u-szeged.hu/67787/
http://acta.bibl.u-szeged.hu/67787/1/2008_klebelsberg_125-140.pdf
http://acta.bibl.u-szeged.hu/
https://ror.org/01pnej532
http://maps.google.com/maps?q=46.253,20.1414&z=17&t=h&hl=en
http://www.openstreetmap.org/?mlat=46.253&mlon=20.1414
https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll:ftunivszegedacta&refid=dcrecen
https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll:ftunivszegedacta&refid=dcrecen


7. 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine): A harmincharmadik nemzedék ; Politika ; kultúra és 

történettudomány a "neobarokk társadalomban" ; Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének 

kiadványai ; 1. ; Harmincharmadik nemzedék (base-search.net) 

A harmincharmadik nemzedék ; Politika ; kultúra és történettudomány 
a "neobarokk társadalomban" ; Kodolányi János Főiskola Történeti 
Műhelyének kiadványai ; 1. ; Harmincharmadik nemzedék  

Author: 
Ujváry Gábor [claim] 
Description: 
TartalomElőszóBEVEZETÉS Trianon hatása a magyar kultúrpolitikáraKORSZERŰ 
KULTÚRPOLITIKA ; KORSZERŰTLEN TÁRSADALOMBAN "Élt ötvenhét évet ; 
dolgozott egy évszázadnyit" A politikus Hóman Bálint"A KULTÚRPOLITIKAI 
FEGYVERLETÉTEL ÖNKÉNTES LENNE" "A magyar kultúra külföldi őrszemei" A 
tudós Magyarország Bécsben Bessenyei ; Klebelsberg ; Marosán - és a "genius 
loci" "Tudós kolostor ; csöndes kolostori kerttel" Egy tudós kultúrpolitikus 
kalandjai Rómában és a magyar hivatalokban"TÖRTÉNELMI ÁTÉRTÉKELÉS" 
Barátból ellenség? A végtelenben újra találkoznak Egyetemi ifjúság és 
katolicizmus a "neobarokk társadalomban" A budai királyi palota és a 
nagypolitika a két világháború közöttA kötet írásainak eredeti megjelenési 
helyeiNévmutató 
Document Type: 
tanulmány(ok) ; [Report] 
Language: 
hun 
Subjects: 
történettudomány ; művelődéstörténet ; művelődéspolitika ; kulturális politika 
; tudománypolitika 
Rights: 
Jogvédett 
Relations: 
Gróf Klebelsberg Kuno politikai hitvallása (http://mek.oszk.hu/09700/09782/) ; 
Ujváry Gábor: Klebelsberg Kuno (1875-1932) megítéléséről és időszerűségéről 
(http://www.magyarszemle.hu/cikk/_elt_otvenhet_evet_dolgozott_egy_evszaza
dnyit__-_2_resz) ; Rigó Balázs: A harmincharmadik nemzedék 
(http://epa.oszk.hu/00800/00890/00048/EPA00890_Polgari_Szemle_416.html) ; 
Múlt-kor : Kultúrpolitika a két világháború között (http://mult-
kor.hu/20100624_kulturpolitika_a_ket_vilaghaboru_kozott) ; Dancs László: A 
harmincharmadik nemzedék (Ujváry Gábor: A harmincharmadik nemzedék) 
(http://epa.oszk.hu/00000/00011/00151/pdf/) ; Haklik Norbert - Ujváry Gábor: 
A magyar kultúra külhoni népszerűsítésének szolgálatában 

https://www.base-search.net/Record/3069975b0b7ee778bd687740d384d0ecf6261b3928f768c779e6d355aafee516/
https://www.base-search.net/Record/3069975b0b7ee778bd687740d384d0ecf6261b3928f768c779e6d355aafee516/
https://www.base-search.net/Record/3069975b0b7ee778bd687740d384d0ecf6261b3928f768c779e6d355aafee516/
http://mek.oszk.hu/10800/10841
http://mek.oszk.hu/10800/10841
http://mek.oszk.hu/10800/10841
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=aut:%27Ujv%C3%A1ry+G%C3%A1bor%27&refid=dcrecen
https://www.base-search.net/Record/3069975b0b7ee778bd687740d384d0ecf6261b3928f768c779e6d355aafee516/Claim?back=recordList&owner=Ujv%C3%A1ry+G%C3%A1bor


(http://epa.oszk.hu/01400/01433/00001/pdf/) 
; http://mek.oszk.hu/10800/10801 
URL: 
http://mek.oszk.hu/10800/10841 
Content Provider: 
Magyar Elektronikus Könyvtár 

Further nameHungarian Electronic Library (MEK)   

• URL: http://mek.oszk.hu/ 
• Research Organization Registry (ROR): National Széchényi Library 
• Continent: Europe 
• Country: hu 
• Latitude / Longitude: 47.498400 / 19.040800 (Google 

Maps | OpenStreetMap) 
• Number of documents: 20,266 
• Open Access: 4 (1%) 
• Type: Academic publications 
• Content provider indexed in BASE since: 2009-02-04 
• BASE URL: https://www.base-

search.net/Search/Results?q=coll:ftoszkmek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mek.oszk.hu/10800/10801
http://mek.oszk.hu/10800/10841
http://mek.oszk.hu/
https://ror.org/02ye9h922
http://maps.google.com/maps?q=47.498400,19.040800&z=17&t=h&hl=en
http://maps.google.com/maps?q=47.498400,19.040800&z=17&t=h&hl=en
http://www.openstreetmap.org/?mlat=47.498400&mlon=19.040800
https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll:ftoszkmek&refid=dcrecen
https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll:ftoszkmek&refid=dcrecen


 

8. 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine): Neonacionalizmus ; Gróf Klebelsberg Kuno összegyűjtött 

újságcikkei (base-search.net) 

Neonacionalizmus ; Gróf Klebelsberg Kuno összegyűjtött újságcikkei  

Author: 
Klebelsberg Kuno [claim] 
Description: 
MEK FÜLSZÖVEG ◊ CÍMLAP ◊ Klebelsberg Kuno ◊ Neonacionalizmus ◊ 
TARTALOM ; ELŐSZÓ ◊ Tartalom ◊ Előszó. ◊ Az új országgyűlés megnyitására. ◊ 
Magyarország a világ ítélőszéke előtt. ◊ A magyar gondolat a külföld előtt. ◊ 
Szelekció vagy protekció. ◊ A hivatott vezér. ◊ A ceglédi nap. ◊ A jövő sejtelmei. 
◊ Értelmi proletariátus. ◊ Előörs-nemzetek és elmaradt népek. ◊ Mi a valóság? 
◊ Csernoch János bíbornok ; hercegprímás. ◊ Történelmi optimizmus. ◊ 
Kultúrdemagógia és kultúrdefétizmus. ◊ Budapest ; Szeged és Debrecen ; mint 
tudományos székvárosok. ◊ Párttörténelem és nacionalizmus. ◊ A katolikus 
nagygyűlés előtt. ◊ Tartalmasabb közéletet! ◊ Mit akarnak a katolikusok? ◊ 
Tisza István. ◊ Nagyszeged és Nagydebrecen. ◊ Palazzo Falconieri. ◊ Miért írok 
cikket? ◊ Lágymányosi terveim és a politikai színkép. ◊ A magyar 
neonacionalizmus. ◊ Reálpolitika és neonacionalizmus. ◊ Neonacionalizmus. ◊ 
Új magyar típus. ◊ Munka ; művek ; alkotások. ◊ Optimista tervkovács vagyok? 
◊ A numerus clausus vitája közben. ◊ Válasz Herczeg Ferencnek. ◊ 
Bürokratizmus és bürokrácia. ◊ "Il canto del lavoro." ◊ Szavam a szülőkhöz a 
gyermekek érdekében. ◊ Több élet és több munka! ◊ A Nemzeti Színház. ◊ 
Népbarát nacionalizmus. ◊ Új stílus. ◊ Magyar március. ◊ A Nemzeti Színház 
mint szimbólum. ◊ Ibsen és a közszellem változása. ◊ "Az elképzelhető 
legreakciósabb kormány" ◊ Egyetemek a nemzeti ideál szolgálatában. ◊ 
Trianon nem sírbolt! ◊ Dürer. ◊ A spec. ◊ Testnevelés. ◊ A francia 
képviselőválasztások. ◊ Ki az oka ; mi az oka? ◊ A kultusztárca 1928/9. évi 
költségvetésének tárgyalásán mondott expozé. ◊ A történettudomány ; az 
elméleti államtan és a publicisztika viszonya s a neonacionalizmus mint 
elméleti államtani ideológia. ◊ Előszó ◊ A kultuszminiszter úr megkért ; hogy a 
"Neonacionalizmus" című könyvéhez ◊ előszót írjak. A megtisztelő kérésének 
annál nagyobb örömmel teszek eleget ; ◊ mert az általa kimondott szó annak a 
politikának alapgondolatait fejezi ki ; ◊ amelyet magam is képviselek. Ez az 
alapgondolat: a gyökeréig változott ◊ viszonyok között élő magyarság nemzeti 
eszményeinek és gondolatvilágának ◊ az új körülményekhez való szabása és 
kijelölése azoknak a töretlen utaknak ; ◊ amelyeken haladva az ország 
újjáépítése megtörténhetik. ◊ Ne gondolja azonban senki sem ; hogy ez az 
elgondolás egyet jelent a mult ◊ értékeinek és hagyományainak 
megtagadásával. Semmi sem áll tőlünk távolabb ; ◊ mert bár egy új ; egy 
cselekvőbb és alkotni jobban tudó nemzedéket óhajtunk ◊ e hazában látni ; de 

https://www.base-search.net/Record/bc200dd6a515d12bcab39818b6d46a80efb19e1e39eb0fd47f889c0efd98bda4/
https://www.base-search.net/Record/bc200dd6a515d12bcab39818b6d46a80efb19e1e39eb0fd47f889c0efd98bda4/
http://mek.oszk.hu/09800/09852
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=aut:%27Klebelsberg+Kuno%27&refid=dcrecen
https://www.base-search.net/Record/bc200dd6a515d12bcab39818b6d46a80efb19e1e39eb0fd47f889c0efd98bda4/Claim?back=recordList&owner=Klebelsberg+Kuno


olyat ; melynek gondolkodása egészen a magyar történelem ◊ talajában 
gyökerezik. Nem a mindenáron való újítás láza fűti tehát ; hanem ◊ az a 
felismerés ; hogy a magyar nemzet érzelem- és gondolatvilágának ; vele ◊ 
együtt a politikai vezetésnek alkalmazkodnia kell a változott kül- és ◊ 
belpolitikai helyzethez. A neonacionalizmus nem egyéb ; mint ez a 
kifejlődésben ◊ levő új magyar nemzetnevelő ideológia. ◊ Az eszmény a 
legkülönbözőbb utakon közelítendő meg. A szerzőt vérmérsékletének ◊ és 
munkakörének megfelelőleg elsősorban a kulturális eszközök érdeklik. Úgy ◊ 
látja ; hogy a nemzet nevelésére hatalmas feladat vár. Egyrészt a jövő 
nemzedék ◊ gondolkodását ; vérmérsékletét ; jellemét kell a nagy cél 
szolgálatába állítani ; ◊ másrészt a mai nemzedék figyelmét kell ráirányozni a 
hibákra ; amelyek ◊ kiküszöbölése nélkül nincs magyar feltámadás. ◊ Minden 
népnek az az igazi fénykora ; mikor a legnagyobb nemzeti erények ◊ egészen 
személytelenek ; mert a nemzeti közösség minden tagjában egyenlő ◊ 
mértékben élnek és ezúton az egész nemzet energiáit képesek hatványozni. ◊ 
A csonka országnak ilyen korszakra van szüksége ; s a kultuszminiszter úr ◊ 
szép könyve azt a feladatot tűzte maga elé ; hogy a magyar elmék ◊ 
megvilágosításával ránevelje erre a mai nemzedéket. ◊ Budapest ; 1928. évi 
június hó 13. ◊ Gróf Bethlen István. ; MEK FÜLSZÖVEG CÍMLAP Klebelsberg 
Kuno Neonacionalizmus TARTALOM, ELŐSZÓ Tartalom Előszó. Az új 
országgyűlés megnyitására. Magyarország a világ ítélőszéke előtt. A magyar 
gondolat a külföld előtt. Szelekció vagy protekció. A hivatott vezér. A ceglédi 
nap. A jövő sejtelmei. Értelmi proletariátus. Előörs-nemzetek és elmaradt 
népek. Mi a valóság? Csernoch János bíbornok, hercegprímás. Történelmi 
optimizmus. Kultúrdemagógia és kultúrdefétizmus. Budapest, Szeged és 
Debrecen, mint tudományos székvárosok. Párttörténelem és nacionalizmus. A 
katolikus nagygyűlés előtt. Tartalmasabb közéletet! Mit akarnak a katolikusok? 
Tisza István. Nagyszeged és Nagydebrecen. Palazzo Falconieri. Miért írok 
cikket? Lágymányosi terveim és a politikai színkép. A magyar 
neonacionalizmus. Reálpolitika és neonacionalizmus. Neonacionalizmus. Új 
magyar típus. Munka, művek, alkotások. Optimista tervkovács vagyok? A 
numerus clausus vitája közben. Válasz Herczeg Ferencnek. Bürokratizmus és 
bürokrácia. "Il canto del lavoro." Szavam a szülőkhöz a gyermekek érdekében. 
Több élet és több munka! A Nemzeti Színház. Népbarát nacionalizmus. Új 
stílus. Magyar március. A Nemzeti Színház mint szimbólum. Ibsen és a 
közszellem változása. "Az elképzelhető legreakciósabb kormány" Egyetemek a 
nemzeti ideál szolgálatában. Trianon nem sírbolt! Dürer. A spec. Testnevelés. A 
francia képviselőválasztások. Ki az oka, mi az oka? A kultusztárca 1928/9. évi 
költségvetésének tárgyalásán mondott expozé. A történettudomány, az 
elméleti államtan és a publicisztika viszonya s a neonacionalizmus mint 
elméleti államtani ideológia. Előszó A kultuszminiszter úr megkért, hogy a 
"Neonacionalizmus" című könyvéhez előszót írjak. A megtisztelő kérésének 
annál nagyobb örömmel teszek eleget, mert az általa kimondott szó annak a 
politikának alapgondolatait fejezi ki, amelyet magam is képviselek. Ez az 



alapgondolat: a gyökeréig változott viszonyok között élő magyarság nemzeti 
eszményeinek és gondolatvilágának az új körülményekhez való szabása és 
kijelölése azoknak a töretlen utaknak, amelyeken haladva az ország újjáépítése 
megtörténhetik. Ne gondolja azonban senki sem, hogy ez az elgondolás egyet 
jelent a mult értékeinek és hagyományainak megtagadásával. Semmi sem áll 
tőlünk távolabb, mert bár egy új, egy cselekvőbb és alkotni jobban tudó 
nemzedéket óhajtunk e hazában látni, de olyat, melynek gondolkodása 
egészen a magyar történelem talajában gyökerezik. Nem a mindenáron való 
újítás láza fűti tehát, hanem az a felismerés, hogy a magyar nemzet érzelem - 
és gondolatvilágának, vele együtt a politikai vezetésnek alkalmazkodnia kell a 
változott kül- és belpolitikai helyzethez. A neonacionalizmus nem egyéb, mint 
ez a kifejlődésben levő új magyar nemzetnevelő ideológia. Az eszmény a 
legkülönbözőbb utakon közelítendő meg. A szerzőt vérmérsékletének és 
munkakörének megfelelőleg elsősorban a kulturális eszközök érdeklik. Úgy 
látja, hogy a nemzet nevelésére hatalmas feladat vár. Egyrészt a jövő 
nemzedék gondolkodását, vérmérsékletét, jellemét kell a nagy cél szolgálatába 
állítani, másrészt a mai nemzedék figyelmét kell ráirányozni a hibákra, amelyek 
kiküszöbölése nélkül nincs magyar feltámadás. Minden népnek az az igazi 
fénykora, mikor a legnagyobb nemzeti erények egészen személytelenek, mert 
a nemzeti közösség minden tagjában egyenlő mértékben élnek és ezúton az 
egész nemzet energiáit képesek hatványozni. A csonka országnak ilyen 
korszakra van szüksége, s a kultuszminiszter úr szép könyve azt a feladatot 
tűzte maga elé, hogy a magyar elmék megvilágosításával ránevelje erre a mai 
nemzedéket. Budapest, 1928. évi június hó 13. Gróf Bethlen István. ; 
korrektúrázott szöveg ; Korrektúrázva az ISZT támogatásával. 
Contributors: 
Fábián György ; Molnár Éva 
Source: 
Országos Széchényi Könyvtár (PARTNER0026) 
Document Type: 
cikk(ek) ; beszéd(ek) ; [Article contribution ; Lecture] 
Language: 
hun 
Subjects: 
nacionalizmus ; politika ; kulturális politika 
Rights: 
Nem jogvédett 
Relations: 
Gróf Klebelsberg Kuno politikai hitvallása (http://mek.oszk.hu/09700/09782/) ; 
Wikipédia : Klebelsberg Kunó 
(http://hu.wikipedia.org/wiki/Klebelsberg_Kun%C3%B3) ; Klebelsberg Kuno: 
Utolsó akkordok (http://mek.oszk.hu/09700/09758/) ; Palló Gábor: Klebelsberg 
Kuno: politikus kultuszminiszter 
(http://epa.oszk.hu/00600/00691/00048/17.html) ; Somogyvári Lajos: 



Emlékezés - nemzet - identitás - Klebelsberg Kuno történelem- és 
nemzetfelfogása (http://epa.oszk.hu/00000/00011/00139/pdf/) ; Klebelsberg 
Kuno: Küzdelmek könyve (http://mek.oszk.hu/09900/09951/) ; Istóczy Győző: A 
magyar nemzetet megillető hely az európai népcsaládban 
(http://mek.oszk.hu/10200/10255/) ; http://mek.oszk.hu/09800/09852 
URL: 
http://mek.oszk.hu/09800/09852 
Content Provider: 
Magyar Elektronikus Könyvtár 

Further nameHungarian Electronic Library (MEK)   

• URL: http://mek.oszk.hu/ 
• Research Organization Registry (ROR): National Széchényi Library 
• Continent: Europe 
• Country: hu 
• Latitude / Longitude: 47.498400 / 19.040800 (Google 

Maps | OpenStreetMap) 
• Number of documents: 20,266 
• Open Access: 4 (1%) 
• Type: Academic publications 
• Content provider indexed in BASE since: 2009-02-04 
• BASE URL: https://www.base-

search.net/Search/Results?q=coll:ftoszkmek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mek.oszk.hu/09800/09852
http://mek.oszk.hu/09800/09852
http://mek.oszk.hu/
https://ror.org/02ye9h922
http://maps.google.com/maps?q=47.498400,19.040800&z=17&t=h&hl=en
http://maps.google.com/maps?q=47.498400,19.040800&z=17&t=h&hl=en
http://www.openstreetmap.org/?mlat=47.498400&mlon=19.040800
https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll:ftoszkmek&refid=dcrecen
https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll:ftoszkmek&refid=dcrecen


 

9. 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine): Egyetemtörténeti fotóalbum (base-search.net) 

Egyetemtörténeti fotóalbum  (Szeged) 

Description: 
A kiadvány a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára és a 
Szegedi Tudományegyetem Levéltára együttműködésével készült. Az album 
képanyaga a könyvtár Egyetemi Gyűjteményének fényképarchívumára épül, 
melyben több ezer, egyetemtörténeti szempontból ma már unikális értékkel 
bíró felvétel található. Gyűjtésünket kiegészítik a szegedi Móra Ferenc Múzeum 
állományából kiválasztott fotográfiák, melyek közlési lehetőségéért ezúton is 
köszönetet mondunk. Összeállításunkat színesítik még azok a 
magánfelajánlások, amelyek mind a mai napig folyamatosan gazdagítják 
archívumunkat. 
Publisher: 
Szegedi Egyetemi Kiadó 
Year of Publication: 
2014 
Document Type: 
Könyv ; NonPeerReviewed ; [Book] 
Language: 
hu ; hun ; eng 
Subjects: 
06. Bölcsészettudományok ; 06.01. Történettudomány és régészet ; 06.01.01. 
Történettudomány 
Relations: 
http://acta.bibl.u-szeged.hu/40151/1/tudastar_008.pdf ; Egyetemtörténeti 
fotóalbum. ISBN 978 963 306 353 8, (2014) 
URL: 
http://acta.bibl.u-szeged.hu/40151/ 
http://acta.bibl.u-szeged.hu/40151/1/tudastar_008.pdf 
Content Provider: 
SZTE Egyetemi kiadványok 

Further nameUniversity of Szeged: SZTE Repository of Papers and Books    

• URL: http://acta.bibl.u-szeged.hu/ 
• Research Organization Registry (ROR): University of Szeged 
• Continent: Europe 
• Country: hu 
• Latitude / Longitude: 46.253 / 20.1414 (Google Maps | OpenStreetMap) 
• Number of documents: 69,003 

https://www.base-search.net/Record/52d2421c98d1c74f80daf3cc31f49f1f55def846b5a171ad616536f6b4419e0e/
http://acta.bibl.u-szeged.hu/40151/
http://acta.bibl.u-szeged.hu/40151/1/tudastar_008.pdf
http://acta.bibl.u-szeged.hu/40151/
http://acta.bibl.u-szeged.hu/40151/1/tudastar_008.pdf
http://acta.bibl.u-szeged.hu/
https://ror.org/01pnej532
http://maps.google.com/maps?q=46.253,20.1414&z=17&t=h&hl=en
http://www.openstreetmap.org/?mlat=46.253&mlon=20.1414


• Open Access: 1 (1%) 
• Type: Academic publications 
• System: Eprints 3 
• Content provider indexed in BASE since: 2017-04-04 
• BASE URL: https://www.base-

search.net/Search/Results?q=coll:ftunivszegedacta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll:ftunivszegedacta&refid=dcrecen
https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll:ftunivszegedacta&refid=dcrecen


 

10. Csak engedély esetében hozzáférhető !!! 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine): A Tiszáninneni református egyházkerület oktatási politikája 

gr. Klebelsberg Kuno minisztersége idején. (base-search.net) 

A Tiszáninneni református egyházkerület oktatási politikája gr. 
Klebelsberg Kuno minisztersége idején.  

Author: 
Rébay, Magdolna Éva [claim] 
Year of Publication: 
2012 
Document Type: 
előadáskivonat 
Language: 
hun 
Subjects: 
Bölcsészettudományok ; Vallástudományok 
Relations: 
Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai : a VII. Kiss Árpád 
Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata : Debrecen, 2011. 
szeptember 16-17. / szerk. Buda András, Kiss Endre. -Debrecen : Debreceni 
Egyetem Neveléstudományok Intézete, 2012. -p. 86-97. -(Kiss Árpád Archivum 
könyvsorozata ; 7.). -978 963 473 596 0 ; 978-963-473-596-0 
; http://hdl.handle.net/2437/301386 ; http://webpac.lib.unideb.hu:8082/ebib/C
orvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBF...  
URL: 
http://hdl.handle.net/2437/301386 
http://webpac.lib.unideb.hu:8082/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview
=long&ccltext=idno+BIBFORM090678 
Content Provider: 
Debreceni Egyetem elektronikus Archívum 

Further nameUniversity of Debrecen Electronic Archive (DEA)   

• URL: http://dea.lib.unideb.hu 
• Research Organization Registry (ROR): University of Debrecen 
• Continent: Europe 
• Country: hu 
• Latitude / Longitude: 47.530000 / 21.639400 (Google 

Maps | OpenStreetMap) 
• Number of documents: 321,969 
• Open Access: 46,311 (15%) 
• Type: Academic publications 

https://www.base-search.net/Record/bf094a1019a257adb8fcddb0593cac58d7399feda1712fc418b6e128adac543b/
https://www.base-search.net/Record/bf094a1019a257adb8fcddb0593cac58d7399feda1712fc418b6e128adac543b/
http://hdl.handle.net/2437/301386
http://hdl.handle.net/2437/301386
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=aut:%27R%C3%A9bay%2C+Magdolna+%C3%89va%27&refid=dcrecen
https://www.base-search.net/Record/bf094a1019a257adb8fcddb0593cac58d7399feda1712fc418b6e128adac543b/Claim?back=recordList&owner=R%C3%A9bay%2C+Magdolna+%C3%89va
http://hdl.handle.net/2437/301386
http://webpac.lib.unideb.hu:8082/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM090678
http://webpac.lib.unideb.hu:8082/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM090678
http://hdl.handle.net/2437/301386
http://webpac.lib.unideb.hu:8082/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM090678
http://webpac.lib.unideb.hu:8082/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM090678
http://dea.lib.unideb.hu/
https://ror.org/02xf66n48
http://maps.google.com/maps?q=47.530000,21.639400&z=17&t=h&hl=en
http://maps.google.com/maps?q=47.530000,21.639400&z=17&t=h&hl=en
http://www.openstreetmap.org/?mlat=47.530000&mlon=21.639400


• System: DSpace 
• Content provider indexed in BASE since: 2008-03-12 
• BASE URL: https://www.base-

search.net/Search/Results?q=coll:ftunivdebrecen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll:ftunivdebrecen&refid=dcrecen
https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll:ftunivdebrecen&refid=dcrecen


 

11. 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine): History textbooks in all-boys schools in budapest under 

education minister kuno klebelsberg ; Történelemtankönyvek a budapesti fiú-középiskolákban 

Klebelsberg Kuno minisztersége idején (base-search.net) 

History textbooks in all-boys schools in budapest under education 
minister kuno klebelsberg ; Történelemtankönyvek a budapesti fiú-
középiskolákban Klebelsberg Kuno minisztersége idején  

Author: 
Albert B., Gábor [claim] 
Description: 
This study adds to the recent body of research on textbook usage in 
Hungarian schools (Gunčaga and Tóth, 2013; Molnár-Kovács, 2015) with a 
primary focus on textbook usage and school history in the era in which Kuno 
Klebelsberg served as minister of religion and public education (1922–1931) 
(Albert, 2012, 2013a, 2013b). The article analyses factors that influenced 
textbook usage and selection in all-boys schools in Budapest in that period. 
Earlier studies on the history of textbooks (Unger, 1976) and the history of 
textbook approval (Szebenyi, 1994) cover the shrinking textbook market in the 
Klebelsberg period compared to that of the Austro-Hungarian Empire (1867–
1918), a decrease which was intensified by religious segregation. In contrast 
with earlier scholarship (Unger, 1976; Szebenyi, 1994), this study demonstrates 
that a fairly open and pluralistic textbook market formed in Hungary in the 
period under review, especially in Budapest, after the Treaty of Trianon (1920) 
between Hungary and the Allies of World War I. Religious segregation was not 
deepened; quite the contrary, publishers and schools saw greater 
opportunities in textbook distribution and selection. 
Publisher: 
Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet 
Year of Publication: 
2017-01-01 
Source: 
Magyar Pedagógia; Vol 117 No 3 (2017); 275-293 ; Magyar Pedagógia; Évf. 117 
szám 3 (2017); 275-293 ; 0025-0260 
Document Type: 
info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion ; 
[Article contribution] 
Language: 
hun 
DDC: 
900 History & geography (computed) 
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Rights: 
Copyright (c) 2021 Magyar Pedagógia 
Relations: 
https://ojs.bibl.u-
szeged.hu/index.php/magyarpedagogia/article/view/39345/38294 ; https://ojs
.bibl.u-szeged.hu/index.php/magyarpedagogia/article/view/39345 ; 
doi:10.17670/DOI:10.17670/MPed.2017.3.275 
URL: 
https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/magyarpedagogia/article/view/39345 
https://doi.org/10.17670/DOI:10.17670/MPed.2017.3.275 
Content Provider: 
SZTE OJS Journals (Szegedi Tudományegyetem) 

Further nameSZTE OJS Journals (University of Szeged)   
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• Research Organization Registry (ROR): University of Szeged 
• Continent: Europe 
• Country: hu 
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12. 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine): Utolsó akkordok (base-search.net) 

Utolsó akkordok 

 

Author: 
Klebelsberg Kuno [claim] ; Klebelsberg Kunó [claim] 
Description: 
MEK FÜLSZÖVEG ◊ CÍMLAP ◊ Klebelsberg Kuno ◊ Utolsó akkordok ◊ TARTALOM 
; ELŐSZÓ ◊ Tartalom ◊ Előszó ◊ ÚJ VILÁGKÉP ◊ A XIX. század likvidálása ; 
Európa összezsugorodása ◊ Földrajzi és politikai glóbus ◊ A gazdasági vezető ◊ 
Világszegényedés ◊ A magyar néplélek a világválságban ◊ VILÁGPOLITIKA ◊ A 
nagy megtorpanás ◊ Árnyékba boruló világkép ◊ Irányváltozások Európában ◊ 
A német és a porosz alkotmány válsága ◊ Az állami kapitalizmus 
előcsarnokában ◊ A német-lengyel ellentét ; Danzig és a lengyel korridor ◊ Az 
olasz-francia ellentét mélyebb okai ◊ Olasz gyarmatosítás Afrikában ◊ 
Jugoszlávia nehézségei ◊ Japán ; a terjeszkedő nagyhatalom ◊ Vér ; arany és 
diplomácia Távol-Keleten ◊ Az Egyesült-Államok és a keletázsiai konfliktus ◊ 
VÁROS ÉS FALU ◊ Szavak ; számok és tények ◊ Népesedési politikánk ◊ A 
magyar városi politika ◊ Új Budapest ; - új vidék ◊ Két tér ◊ Róma és Párizs ◊ Az 
Alföld problémái ◊ A szolnoki Tisza-konferencia ◊ A Duna-Tisza-csatorna a 
világforgalom távlatában ◊ Az Alföldi Bizottság ◊ Igazságok a Balatonról ◊ 
KULTÚRA ◊ Kutatás és oktatás ◊ Hogy' áll népművelésünk? ◊ SPORT ◊ A 
balatoni sport ◊ A közlekedési világpolitika új útjai  ◊ A X. olimpiász ◊ Előszó ◊ A 
korán elhunyt barát emléke iránti kegyelet érzése adja kezembe a tollat ; ◊ 
amikor előszót írok gróf Klebelsberg Kunó ama könyvalakban megjelenő ◊ 
újságcikkeihez ; amelyek közoktatásügyi miniszteri állásáról történt ◊ 
lemondása után jelentek meg tollából. ◊ Egy eszmékben gazdag ; nagy magyar 
elme gondolat-szimfóniájának utolsó ◊ akkordjai csendülnek meg e cikkekben. 
◊ Bennük is ugyanaz a vezérmotívum ; mint élete egész művében: a magyar ◊ 
kultúra ; a magyar művelődés szeretete és szolgálata. Témájuk látszólag ◊ 
távol fekszik a kultúra ügyétől ; de mégis ; ha közelebbről nézzük ◊ tartalmukat 
; látjuk ; hogy szerzőjük lelkében magasabb harmóniában olvad ◊ össze a 
cikkek tendenciája az egyetemes nemzeti művelődés ügyével. ◊ Gróf 
Klebelsberg Kunó most közreadott újságcikkeinek egyik részében ; mint ◊ 
újságíró is ; éppúgy ; mint közoktatásügyi miniszter ; a hosszú ideig ◊ 
elhanyagolt ; a parlagon heverő nagy magyar Alföld kultúrájának és tágabb ◊ 
értelemben vett művelődésének az ügyét szolgálja. ◊ Mint kultuszminiszter 
reszortjának a korlátai között gyakran ütközött olyan ◊ nehézségekbe ; 
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amelyeket éppen e korlátok miatt nem volt módjában ◊ megszüntetni. Ez úton 
szerzett gazdag tapasztalatait - amint azt ebben a ◊ kötetben láthatjuk - mint 
cikkíró értékesíti azután ugyanazon ügynek a ◊ szolgálatában. Az Alföld 
közigazgatási ; közlekedési ; városfejlesztési ; ◊ mezőgazdasági ; ipari és egyéb 
problémái egyúttal az alföldi kultúrának is a ◊ problémái és fordítva. ◊ Igy volt 
gróf Klebelsberg Kunó tapasztalatai ; gazdag ismeretei ; ◊ fáradhatatlan 
energiája folytán predesztinálva arra ; hogy az Alföld ◊ megoldatlan kérdéseit 
egyetemes szemszögből is felkarolja és élére álljon ◊ annak a mozgalomnak ; 
amely egyetemes nemzeti megújhodásunk egyik ◊ életgyökerévé a magyar 
Alföld fejlesztését és modernizálását kívánta tenni. ◊ De nem jelentik-e a 
magyar kultúra egy másik hasonló ugarterületének a ◊ megművelését gróf 
Klebelsberg Kunó külpolitikai vonatkozású cikkei is? ◊ Mint magyar 
kultuszminiszter ő aktív külpolitikát is folytatott a szó ◊ szoros értelmében is. ◊ 
A magyar kultúra és művelődés összeköttetésének kiépítése a külfölddel és ◊ 
más nemzetek kultúrájával ; a magyar kultúrának élő összekapcsolása az ◊ 
egyetemes emberi művelődéssel ; a magyar kultúrteljesítmény 
megismertetése ◊ és megbecsültetése más népek által ; a nemzetek közötti 
kultúrhatások ◊ megelevenítése és erősítése ; az eleven vérkeringés állandó 
fenntartása a ◊ kultúra terén ; e kiváló kultuszminiszterünk gondoskodásának 
állandó tárgya ◊ volt. Nevét ezért ismerték az egész világon és sok országban ; 
nálunk ◊ műveltebb nemzetek tőle tanultak és az ő nyomdokain jártak. ◊ Ő ; 
aki a történelem szakszerű művelője volt ; akit kultúrpolitikai ◊ 
elhatározásaiban széles történelmi látókör irányított ; világosan látta ; ◊ hogy 
állami függetlenségünk visszaszerzése nemcsak megszűnését jelenti ◊ annak 
az önkéntelen nemzeti kiskorúságnak ; amely a nemzetek családjában a ◊ 
Habsburg-uralom idején 400 éven keresztül osztályrészünk volt - hanem a ◊ 
közélet vezetői számára új felelősséget ; új gondot ; a nemzet számára pedig ◊ 
a gyilkos versenynek új terrenumát is jelenti ; amelyen győzni ; de elbukni ◊ is 
lehet ; amely területet gondosan megművelni ; az ugart megszántani és ◊ 
bevetni tehát nemzeti kötelesség. ◊ A kultúra terén hivatalos állásban 
folytatott külpolitikai tevékenysége így ◊ természetes úton átvezette őt a 
külpolitika tágabb ; egyetemesebb területére ◊ és új feladatokat írt elő a 
kultúrpolitikus számára is. ◊ Előtte nem maradhatott titok közéletünk szűk 
látókörű ; gyakran egyenesen ◊ naiv külpolitikai horizontja ; a történelmi 
perspektíva hiánya. Ezt ◊ tágítani ; kimélyíteni ; közkinccsé tenni a 
kultúrpolitikusnak is előkelő ◊ feladata kellett hogy legyen. ◊ Ezért ; mikor gróf 
Klebelsberg Kunó megszűnt magyar kultuszminiszter lenni ; ◊ a magyar 
nemzeti művelődésnek e másik ugarterületét választotta ki ◊ megművelés 
végett. ◊ Igy születtek meg külpolitikai tartalmú cikkei ; amelyek gyakran egy -
egy ◊ külpolitikai vonatkozású kérdés komplexumának teljes kidolgozását 
nyújtják ◊ és megfelelő történelmi látószögből derítenek világot a tárgyalt 
kérdésre. ◊ Közel másfél éve van annak ; hogy az a kormány ; amelynek gróf 
Klebelsberg ◊ Kunó mint közoktatásügyi miniszter évek hosszú során át tagja 
volt ; ◊ lemondott. Az aktív politikától való visszavonulása oly intenzív szellemi 



◊ életet élő férfiúra nézve ; mint ő ; nem jelenthetett szellemi tétlenséget. ◊ 
Alig néhány héttel lemondása után felkeresett és közölte azt a szándékát ; ◊ 
hogy széleskörű publicisztikai tevékenységbe kezd ; azonban nem fog a napi ◊ 
vagy a pártpolitika kérdéseivel foglalkozni ; hanem főleg két ; ezektől ◊ 
távolfekvő fontos témával: külpolitikai problémákkal és az Alföld ◊ 
megoldatlan kérdéseivel. Kérdőleg ; illetve csodálkozva tekintettem reá. Ő ◊ 
azonban nem várva meg kérdésemet ; mosolyogva adta meg a választ ; azt a ◊ 
választ ; amelyet megjelent cikkei bevezető soraiul most leírtam. ◊ A kegyetlen 
sors úgy akarta ; hogy ezt az előszót művéhez ne ő írja meg ◊ nálamnál sokkal 
hivatottabb és elevenebb tollal ; hanem én ; a barát ; a korán ◊ elhunyt barát 
helyett ; akinek én is ; de az egész nemzet is oly sokat ◊ köszönhetünk. ◊ 
Forgassa a magyar olvasóközönség nagy kultuszminiszterének e könyvét ◊ 
megértéssel és szeretettel. ◊ Inke ; 1932 december 1-én. ◊ gróf Bethlen István. 
; MEK FÜLSZÖVEG CÍMLAP Klebelsberg Kuno Utolsó akkordok TARTALOM, 
ELŐSZÓ Tartalom Előszó ÚJ VILÁGKÉP A XIX. század likvidálása, Európa 
összezsugorodása Földrajzi és politikai glóbus A gazdasági vezető 
Világszegényedés A magyar néplélek a világválságban VILÁGPOLITIKA A nagy 
megtorpanás Árnyékba boruló világkép Irányváltozások Európában A német és 
a porosz alkotmány válsága Az állami kapitalizmus előcsarnokában A német-
lengyel ellentét, Danzig és a lengyel korridor Az olasz-francia ellentét mélyebb 
okai Olasz gyarmatosítás Afrikában Jugoszlávia nehézségei Japán, a 
terjeszkedő nagyhatalom Vér, arany és diplomácia Távol-Keleten Az Egyesült-
Államok és a keletázsiai konfliktus VÁROS ÉS FALU Szavak, számok és tények 
Népesedési politikánk A magyar városi politika Új Budapest, - új vidék Két tér 
Róma és Párizs Az Alföld problémái A szolnoki Tisza-konferencia A Duna-Tisza-
csatorna a világforgalom távlatában Az Alföldi Bizottság Igazságok a 
Balatonról KULTÚRA Kutatás és oktatás Hogy' áll népművelésünk? SPORT A 
balatoni sport A közlekedési világpolitika új útjai A X. olimpiász Előszó A korán 
elhunyt barát emléke iránti kegyelet érzése adja kezembe a tollat, amikor 
előszót írok gróf Klebelsberg Kunó ama könyvalakban megjelenő 
újságcikkeihez, amelyek közoktatásügyi miniszteri állásáról történt lemondása 
után jelentek meg tollából. Egy eszmékben gazdag, nagy magyar elme 
gondolat-szimfóniájának utolsó akkordjai csendülnek meg e cikkekben. 
Bennük is ugyanaz a vezérmotívum, mint élete egész művében: a magyar 
kultúra, a magyar művelődés szeretete és szolgálata. Témájuk látszólag távol 
fekszik a kultúra ügyétől, de mégis, ha közelebbről nézzük tartalmukat, látjuk, 
hogy szerzőjük lelkében magasabb harmóniában olvad össze a cikkek 
tendenciája az egyetemes nemzeti művelődés ügyével. Gróf Klebelsberg Kunó 
most közreadott újságcikkeinek egyik részében, mint újságíró is, éppúgy, mint 
közoktatásügyi miniszter, a hosszú ideig elhanyagolt, a parlagon heverő nagy 
magyar Alföld kultúrájának és tágabb értelemben vett művelődésének az 
ügyét szolgálja. Mint kultuszminiszter reszortjának a korlátai között gyakran 
ütközött olyan nehézségekbe, amelyeket éppen e korlátok miatt nem volt 
módjában megszüntetni. Ez úton szerzett gazdag tapasztalatait - amint azt 



ebben a kötetben láthatjuk - mint cikkíró értékesíti azután ugyanazon ügynek 
a szolgálatában. Az Alföld közigazgatási, közlekedési, városfejlesztési, 
mezőgazdasági, ipari és egyéb problémái egyúttal az alföldi kultúrának is a 
problémái és fordítva. Igy volt gróf Klebelsberg Kunó tapasztalatai, gazdag 
ismeretei, fáradhatatlan energiája folytán predesztinálva arra, hogy az Alföld 
megoldatlan kérdéseit egyetemes szemszögből is felkarolja és élére álljon 
annak a mozgalomnak, amely egyetemes nemzeti megújhodásunk egyik 
életgyökerévé a magyar Alföld fejlesztését és modernizálását kívánta tenni. De 
nem jelentik-e a magyar kultúra egy másik hasonló ugarterületének a 
megművelését gróf Klebelsberg Kunó külpolitikai vonatkozású cikkei is? Mint 
magyar kultuszminiszter ő aktív külpolitikát is folytatott a szó szoros 
értelmében is. A magyar kultúra és művelődés összeköttetésének kiépítése a 
külfölddel és más nemzetek kultúrájával, a magyar kultúrának élő 
összekapcsolása az egyetemes emberi művelődéssel, a magyar 
kultúrteljesítmény megismertetése és megbecsültetése más népek által, a 
nemzetek közötti kultúrhatások megelevenítése és erősítése, az eleven 
vérkeringés állandó fenntartása a kultúra terén, e kiváló kultuszminiszterünk 
gondoskodásának állandó tárgya volt. Nevét ezért ismerték az egész világon 
és sok országban, nálunk műveltebb nemzetek tőle tanultak és az ő 
nyomdokain jártak. Ő, aki a történelem szakszerű művelője volt, akit 
kultúrpolitikai elhatározásaiban széles történelmi látókör irányított, világosan 
látta, hogy állami függetlenségünk visszaszerzése nemcsak megszűnését 
jelenti annak az önkéntelen nemzeti kiskorúságnak, amely a nemzetek 
családjában a Habsburg-uralom idején 400 éven keresztül osztályrészünk volt - 
hanem a közélet vezetői számára új felelősséget, új gondot, a nemzet számára 
pedig a gyilkos versenynek új terrenumát is jelenti, amelyen győzni, de elbukni 
is lehet; amely területet gondosan megművelni, az ugart megszántani és 
bevetni tehát nemzeti kötelesség. A kultúra terén hivatalos állásban folytatott 
külpolitikai tevékenysége így természetes úton átvezette őt a külpolitika 
tágabb, egyetemesebb területére és új feladatokat írt elő a kultúrpolitikus 
számára is. Előtte nem maradhatott titok közéletünk szűk látókörű, gyakran 
egyenesen naiv külpolitikai horizontja, a történelmi perspektíva hiánya. Ezt 
tágítani, kimélyíteni, közkinccsé tenni a kultúrpolitikusnak is előkelő feladata 
kellett hogy legyen. Ezért, mikor gróf Klebelsberg Kunó megszűnt magyar 
kultuszminiszter lenni, a magyar nemzeti művelődésnek e  másik ugarterületét 
választotta ki megművelés végett. Igy születtek meg külpolitikai tartalmú 
cikkei, amelyek gyakran egy-egy külpolitikai vonatkozású kérdés 
komplexumának teljes kidolgozását nyújtják és megfelelő történelmi 
látószögből derítenek világot a tárgyalt kérdésre. Közel másfél éve van annak, 
hogy az a kormány, amelynek gróf Klebelsberg Kunó mint közoktatásügyi 
miniszter évek hosszú során át tagja volt, lemondott. Az aktív politikától való 
visszavonulása oly intenzív szellemi életet élő férfiúra nézve, mint ő, nem 
jelenthetett szellemi tétlenséget. Alig néhány héttel lemondása után 
felkeresett és közölte azt a szándékát, hogy széleskörű publicisztikai 



tevékenységbe kezd, azonban nem fog a napi vagy a pártpolitika kérdéseivel 
foglalkozni, hanem főleg két, ezektől távolfekvő fontos témával: külpolitikai 
problémákkal és az Alföld megoldatlan kérdéseivel. Kérdőleg, illetve 
csodálkozva tekintettem reá. Ő azonban nem várva meg kérdésemet, 
mosolyogva adta meg a választ; azt a választ, amelyet megjelent cikkei 
bevezető soraiul most leírtam. A kegyetlen sors úgy akarta, hogy ezt az előszót 
művéhez ne ő írja meg nálamnál sokkal hivatottabb és elevenebb tollal, hanem 
én, a barát, a korán elhunyt barát helyett, akinek én is, de az egész nemzet is 
oly sokat köszönhetünk. Forgassa a magyar olvasóközönség nagy 
kultuszminiszterének e könyvét megértéssel és szeretettel. Inke, 1932 
december 1-én. gróf Bethlen István. ; korrektúrázott szöveg ; Korrektúrázva az 
ISZT támogatásával. 
Contributors: 
Bethlen István ; Fábián György ; Sápi Sándor 
Document Type: 
cikk(ek) ; beszéd(ek) ; [Article contribution ; Lecture] 
Language: 
hun 
Subjects: 
politikatörténet ; belpolitika ; külpolitika ; vidékfejlesztés ; kulturális politika 
Rights: 
Nem jogvédett 
Relations: 
Klebelsberg Kuno: Ungarische Kulturpolitik nach dem Kriege 
(http://mek.oszk.hu/09600/09610/) ; Wikipédia : Klebelsberg Kunó 
(http://hu.wikipedia.org/wiki/Klebelsberg_Kun%C3%B3) ; Palló Gábor: 
Klebelsberg Kuno: politikus kultuszminiszter 
(http://epa.oszk.hu/00600/00691/00048/17.html) ; Somogyvári Lajos: 
Emlékezés - nemzet - identitás - Klebelsberg Kuno történelem- és 
nemzetfelfogása (http://epa.oszk.hu/00000/00011/00139/pdf/) ; Gróf 
Klebelsberg Kuno politikai hitvallása (http://mek.oszk.hu/09700/09782/) ; 
Klebelsberg Kuno: Neonacionalizmus (http://mek.oszk.hu/09800/09852/) 
; http://mek.oszk.hu/09700/09758 
URL: 
http://mek.oszk.hu/09700/09758 
Content Provider: 
Magyar Elektronikus Könyvtár 

Further nameHungarian Electronic Library (MEK)   

• URL: http://mek.oszk.hu/ 
• Research Organization Registry (ROR): National Széchényi Library 
• Continent: Europe 
• Country: hu 

http://mek.oszk.hu/09700/09758
http://mek.oszk.hu/09700/09758
http://mek.oszk.hu/
https://ror.org/02ye9h922


• Latitude / Longitude: 47.498400 / 19.040800 (Google 
Maps | OpenStreetMap) 

• Number of documents: 20,266 
• Open Access: 4 (1%) 
• Type: Academic publications 
• Content provider indexed in BASE since: 2009-02-04 
• BASE URL: https://www.base-

search.net/Search/Results?q=coll:ftoszkmek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maps.google.com/maps?q=47.498400,19.040800&z=17&t=h&hl=en
http://maps.google.com/maps?q=47.498400,19.040800&z=17&t=h&hl=en
http://www.openstreetmap.org/?mlat=47.498400&mlon=19.040800
https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll:ftoszkmek&refid=dcrecen
https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll:ftoszkmek&refid=dcrecen


 

 

13. 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine): Gróf Klebelsberg Kunó m. kir. vallás- és közoktatásügyi 

miniszter 1922-1930. ; (Született: 1875 november 13-án, meghalt 1932. október 11-én) ; Graf Kuno 

von Klebelsberg Kgl. Ungarischer Minister für Kultus und Unterricht von 1922-1930. ; (Geboren am 

13. November 1875, gestorben am 11. Oktober 1932) (base-search.net) 

Gróf Klebelsberg Kunó m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1922-
1930. ; (Született: 1875 november 13-án, meghalt 1932. október 11-én) ; 
Graf Kuno von Klebelsberg Kgl. Ungarischer Minister für Kultus und 
Unterricht von 1922-1930. ; (Geboren am 13. November 1875, gestorben 
am 11. Oktober 1932) 

Author: 
Verzár, Frigyes (1886-1979) (gerontológus) [claim] 
Publisher: 
[s. n.] ; Tihany 
Year of Publication: 
1933 
Document Type: 
Book ; [Book] 
Language: 
hu 
Subjects: 
Klebelsberg ; Kunó (1875-1932) 
Relations: 
http://hdl.handle.net/2437/99019 ; bibDEK00802711 
URL: 
http://hdl.handle.net/2437/99019 
Content Provider: 
Debreceni Egyetem elektronikus Archívum 

Further nameUniversity of Debrecen Electronic Archive (DEA)   

• URL: http://dea.lib.unideb.hu 
• Research Organization Registry (ROR): University of Debrecen 
• Continent: Europe 
• Country: hu 
• Latitude / Longitude: 47.530000 / 21.639400 (Google 

Maps | OpenStreetMap) 
• Number of documents: 321,969 
• Open Access: 46,311 (15%) 

https://www.base-search.net/Record/96372e1d6247939fb6e02620a09b18642f87050ca57a011a1da34b921c9215f0/
https://www.base-search.net/Record/96372e1d6247939fb6e02620a09b18642f87050ca57a011a1da34b921c9215f0/
https://www.base-search.net/Record/96372e1d6247939fb6e02620a09b18642f87050ca57a011a1da34b921c9215f0/
https://www.base-search.net/Record/96372e1d6247939fb6e02620a09b18642f87050ca57a011a1da34b921c9215f0/
http://hdl.handle.net/2437/99019
http://hdl.handle.net/2437/99019
http://hdl.handle.net/2437/99019
http://hdl.handle.net/2437/99019
http://hdl.handle.net/2437/99019
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=aut:%27Verz%C3%A1r%2C+Frigyes+%281886-1979%29+%28gerontol%C3%B3gus%29%27&refid=dcrecen
https://www.base-search.net/Record/96372e1d6247939fb6e02620a09b18642f87050ca57a011a1da34b921c9215f0/Claim?back=recordList&owner=Verz%C3%A1r%2C+Frigyes+%281886-1979%29+%28gerontol%C3%B3gus%29
http://hdl.handle.net/2437/99019
http://hdl.handle.net/2437/99019
http://dea.lib.unideb.hu/
https://ror.org/02xf66n48
http://maps.google.com/maps?q=47.530000,21.639400&z=17&t=h&hl=en
http://maps.google.com/maps?q=47.530000,21.639400&z=17&t=h&hl=en
http://www.openstreetmap.org/?mlat=47.530000&mlon=21.639400


• Type: Academic publications 
• System: DSpace 
• Content provider indexed in BASE since: 2008-03-12 
• BASE URL: https://www.base-

search.net/Search/Results?q=coll:ftunivdebrecen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll:ftunivdebrecen&refid=dcrecen
https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll:ftunivdebrecen&refid=dcrecen


 

 

14. 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine): Klebelsberg Kunó kulturális politikája és a felsőoktatás 

(base-search.net) 

Klebelsberg Kunó kulturális politikája és a felsőoktatás 

Author: 
Gábor Ujváry [claim] 
Description: 
The Cultural Policy of Kuno Klebelsberg and the Higher Education. The study 
presents the higher education policy of one of the best known and succesful 
Hungarian Minister of Religion and Education (1922–1931) Kuno Klebelsberg 
(1875–1932). As a politician of a state dismembered to one third of her original 
size-a consequence of the war loss and the Trianon peace treaty-he became a 
minister in miserable economic circumstances. With the contribution of him 
the stabilization of so-called refugee universities (from Kolozsvár and Pozsony 
to Budapest and then to Szeged [1921] and to Pécs [1923], the Academy of 
Minery and Forestry from Selmecbánya to Sopron [1918–1919]) could 
succesfuly be managed. Because of his conservative-liberal political attitude 
he tried to ease the effects of the so-called Numerus clausus Acts of 1920 
which made the university entrance for Jewish Hungarians extremely serious. 
In 1928 he achieved the modification of that regulation. Instead of Budapest 
he supported the development of universities of Debrecen, Szeged and Pécs as 
a consequence of his well-grounded education policy based on 
decentralization. With his higher education policy he made great contribution 
to preserve the pre Great War Hungarian higher educational capacity in a 
dismembered Hungary lost 60% of her original population. 
Publisher: 
Debrecen University Press 
Year of Publication: 
2019-03-01T00:00:00Z 
Source: 
Gerundium, Vol 9, Iss 3 (2019) 
Document Type: 
article ; [Article contribution] 
Language: 
DE ; EN ; HU 
Subjects: 
History of education ; LA5-2396 
DDC: 
900 History & geography (computed) 

https://www.base-search.net/Record/a50cb679236c5c325ec7bad49cf329b818599f609417042213c103522ec57596/
https://www.base-search.net/Record/a50cb679236c5c325ec7bad49cf329b818599f609417042213c103522ec57596/
https://doi.org/10.29116/gerundium/2018/3/7
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=aut:%27G%C3%A1bor+Ujv%C3%A1ry%27&refid=dcrecen
https://www.base-search.net/Record/a50cb679236c5c325ec7bad49cf329b818599f609417042213c103522ec57596/Claim?back=recordList&owner=G%C3%A1bor+Ujv%C3%A1ry
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=ddc:900&refid=dcrecen


Relations: 
https://ojs.lib.unideb.hu/gerundium/article/view/2234 ; https://doaj.org/toc/2
061-5132 ; https://doaj.org/toc/2061-7097 ; doi:10.29116/gerundium/2018/3/7 
; 2061-5132 ; 2061-7097 
; https://doaj.org/article/6df7beadd29143498256ed86fa1bec26 
URL: 
https://doi.org/10.29116/gerundium/2018/3/7 
https://doaj.org/article/6df7beadd29143498256ed86fa1bec26 
Content Provider: 
Directory of Open Access Journals: DOAJ Articles 

• URL: http://www.doaj.org/ 
• Continent: Worldwide 
• Country: org 
• Number of documents: 7,104,911 
• Open Access: 7,104,911 (100%) 
• Type: E-journals 
• Content provider indexed in BASE since: 2006-11-07 
• BASE URL: https://www.base-

search.net/Search/Results?q=coll:ftdoajarticles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojs.lib.unideb.hu/gerundium/article/view/2234
https://doaj.org/toc/2061-5132
https://doaj.org/toc/2061-5132
https://doaj.org/toc/2061-7097
https://doaj.org/article/6df7beadd29143498256ed86fa1bec26
https://doi.org/10.29116/gerundium/2018/3/7
https://doaj.org/article/6df7beadd29143498256ed86fa1bec26
http://www.doaj.org/
https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll:ftdoajarticles&refid=dcrecen
https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll:ftdoajarticles&refid=dcrecen


 

15. 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine): Kultúrdiplomáciai közeledés Magyarország és Olaszország 

között : 1926-1928 (base-search.net) 

Kultúrdiplomáciai közeledés Magyarország és Olaszország között : 1926-
1928 

Author: 
Hamerli, Petra [claim] 
Description: 
In my paper I present the cultural approach between Hungary and Italy 
between 1926 and 1928. After the first World War – regarding to Europe – Italy 
aimed to obtain political influence in the Danubian basin and in the Balkans, 
where it was obstacled by one of the successory States, the Kingdom of Serbs, 
Croats and Slovenes (Yugoslavia). In 1926 Italy determined itself to take steps 
for weakening the Yugoslavian State and it searched for allies. As Hungary, 
which lost two thirds of its territory after the war, was interested is weakening 
the sucessory States, too, Italy began to approach to it. The cultural diplomacy 
could be used to this as a measure, so the minister of cultural affairs in 
Hungary, Kuno Klebelsberg was invited to Italy „to make conferences on the 
Italian–Hungarian Cultural Relations during the history”. Really, Klebelsberg 
and the Italian politicians established the relations of the two States by making 
agreements on a strong cultural cooperation. These accord was followed by 
the prime minister István Bethlen’s visit in Rome, when the Italian–Hungarian 
Treaty of Friendship was signed. 
Publisher: 
Egyesület Közép-Európa Kutatására, SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar  
Year of Publication: 
2016-01-01 
Source: 
Közép-Európai Közlemények; Vol 9 No 4 (2016); 52-65 ; 1789-6339 
Document Type: 
info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion ; 
[Article contribution] 
Language: 
hun 
DDC: 
940 History of Europe (computed) 
Relations: 
https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/vikekkek/article/view/12384/12243 
URL: 
https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/vikekkek/article/view/12384 

https://www.base-search.net/Record/70d1ba89c3887eb8529f8e3711251790936f20363c964c31172cc093bfd74ceb/
https://www.base-search.net/Record/70d1ba89c3887eb8529f8e3711251790936f20363c964c31172cc093bfd74ceb/
https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/vikekkek/article/view/12384
https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/vikekkek/article/view/12384
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=aut:%27Hamerli%2C+Petra%27&refid=dcrecen
https://www.base-search.net/Record/70d1ba89c3887eb8529f8e3711251790936f20363c964c31172cc093bfd74ceb/Claim?back=recordList&owner=Hamerli%2C+Petra
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=ddc:940&refid=dcrecen
https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/vikekkek/article/view/12384/12243
https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/vikekkek/article/view/12384


Content Provider: 
SZTE OJS Journals (Szegedi Tudományegyetem) 

Further nameSZTE OJS Journals (University of Szeged)   

• URL: https://ojs.bibl.u-szeged.hu/ 
• Research Organization Registry (ROR): University of Szeged 
• Continent: Europe 
• Country: hu 
• Number of documents: 11,880 
• Open Access: 11,880 (100%) 
• Type: E-journals 
• System: OJS 
• Content provider indexed in BASE since: 2019-06-18 
• BASE URL: https://www.base-

search.net/Search/Results?q=coll:ftunivszegedojs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojs.bibl.u-szeged.hu/
https://ror.org/01pnej532
https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll:ftunivszegedojs&refid=dcrecen
https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll:ftunivszegedojs&refid=dcrecen


16. 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine): Betekintés a magyar felsőoktatás intézményhálózatának és 

a hallgatók létszámának változásába a trianoni békeszerződés következtében (base-search.net) 

Betekintés a magyar felsőoktatás intézményhálózatának és a hallgatók 
létszámának változásába a trianoni békeszerződés következtében  

Author: 
Jávorffy-Lázok, Alexandra [claim] ; Tésits, Róbert [claim] 
Description: 
The Treaty of Trianon, signed on June 4, 1920, affected Hungary is several 
ways. The country lost almost two-thirds of its population and territory. The 
peace treaty not only had territorial, national, economic and military 
consequences, but several Hungarian higher education institutions were also 
affected disadvantageously. After 1919 there was no education at most 
Hungarian universities and as a result of the new borders, the country's 
network of higher education institutions changed significantly. Universities in 
the detached territories were forced to leave. The study presents the 
operating conditions of the universities (Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc 
József Tudományegyetem, Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem, 
Bányászati és Erdészeti Főiskola) and certain faculties involved following the 
Trianon Peace Treaty. The study also shows how the Treaty changed the 
Hungarian higher education, and how it changed the Hungarian higher 
education map. Kuno Klebelsberg realised that the cultural differences caused 
by the change in the landscape of higher education couldn’t be sustained for a 
long time, so he implemented a number of actions in order to lessen the 
predominance of Budapest. The study covers the most important actions in 
the field of higher education. It examines the change in the number of 
students as well as the rate of those with university degree after the new 
borders were defined. Changes in the institutional network and the history of 
the universities are based on secondary literature analysis.  The presentation 
of the student statistics is based on the analysis of data published in the 
Statistical Yearbooks of the Hungarian Central Statistical Office. Az 1920. június 
4-én aláírt trianoni békeszerződés több szempontból is sújtotta hazánkat. Az 
ország elvesztette lakosságának és területének csaknem kétharmadát. A 
békeszerződésnek nemcsak területi, nemzetiségi, gazdasági és katonai hatásai 
voltak, hanem számos magyar felsőoktatási intézményt is hátrányosan 
érintett. 1919-től már a legtöbb hazai egyetemen nem folyt oktatás, és a 
történelmi Magyarország összeomlásának következményeként az ország 
felsőoktatási intézményhálózata is számottevően megváltozott. Az elcsatolt 
részeken ragadt egyetemek többségének nem volt maradása. A tanulmány 
bemutatja a trianoni békeszerződést követően az érintett egyetemeknek 
(Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem, pozsonyi Erzsébet 
Tudományegyetem és selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskola) és egyes 

https://www.base-search.net/Record/e9eb94b0d675073bd483169b2375d5e5481c568298855f579ce02b08316c8c32/
https://www.base-search.net/Record/e9eb94b0d675073bd483169b2375d5e5481c568298855f579ce02b08316c8c32/
https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/vikekke/article/view/33432
https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/vikekke/article/view/33432
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=aut:%27J%C3%A1vorffy-L%C3%A1zok%2C+Alexandra%27&refid=dcrecen
https://www.base-search.net/Record/e9eb94b0d675073bd483169b2375d5e5481c568298855f579ce02b08316c8c32/Claim?back=recordList&owner=J%C3%A1vorffy-L%C3%A1zok%2C+Alexandra
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=aut:%27T%C3%A9sits%2C+R%C3%B3bert%27&refid=dcrecen
https://www.base-search.net/Record/e9eb94b0d675073bd483169b2375d5e5481c568298855f579ce02b08316c8c32/Claim?back=recordList&owner=T%C3%A9sits%2C+R%C3%B3bert


egyetemi karoknak a működési feltételét. Értékeli továbbá, hogy a békekötés 
következtében a magyar felsőoktatás milyen intézményhálózati változáson 
ment keresztül, és hogyan változott meg az ország felsőoktatási 
intézménytérképe. Klebelsberg Kunó felismerte, hogy a felsőoktatási 
térszerkezet változása miatt kialakult kulturális egyenlőtlenség nem tartható 
fent sokáig ezért számos olyan intézkedést hozott, amely Budapest túlsúlyát 
próbálta enyhíteni. A tanulmány a legfontosabb, felsőoktatást érintő 
intézkedésekre is kitér. Megvizsgálja, hogy milyen mértékben változott meg a 
hallgatók száma, illetve a felsőfokú végzettségűek aránya az új országhatárok 
kijelölését követően. Az intézményhálózati változások, illetve az egyetemek 
történeténetek bemutatása szakirodalmi másodelemzés alapján készült. A 
hallgatói statisztikák bemutatása a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott 
Statisztikai Évkönyvekben közölt adatok elemzésén alapul. 
Publisher: 
Egyesület Közép-Európa Kutatására 
Year of Publication: 
2021-06-08 
Source: 
Köztes-Európa; Vol 12 No 2. (2020): Köztes-Európa; 45-61 ; Köztes-Európa; Évf. 
12 szám 2. (2020): Köztes-Európa; 45-61 ; 2676-8909 ; 2064-437X 
Document Type: 
info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion ; 
[Article contribution] 
Language: 
hun 
Subjects: 
Keynotes: higher education ; University ; Peace Treaty of Trianon ; regional 
distribution ; number of students ; Kulcsszavak: felsőoktatás ; egyetem ; 
trianoni békeszerződés ; felsőoktatási intézményhálózat változás ; hallgatói 
létszámváltozás 
DDC: 
320 Political science (computed) 
Rights: 
Copyright (c) 2021 Köztes-Európa 
Relations: 
https://ojs.bibl.u-
szeged.hu/index.php/vikekke/article/view/33432/33767 ; https://ojs.bibl.u-
szeged.hu/index.php/vikekke/article/view/33432 
URL: 
https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/vikekke/article/view/33432 
Content Provider: 
SZTE OJS Journals (Szegedi Tudományegyetem) 

Further nameSZTE OJS Journals (University of Szeged)   

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=ddc:320&refid=dcrecen
https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/vikekke/article/view/33432/33767
https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/vikekke/article/view/33432/33767
https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/vikekke/article/view/33432
https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/vikekke/article/view/33432
https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/vikekke/article/view/33432


• URL: https://ojs.bibl.u-szeged.hu/ 
• Research Organization Registry (ROR): University of Szeged 
• Continent: Europe 
• Country: hu 
• Number of documents: 11,880 
• Open Access: 11,880 (100%) 
• Type: E-journals 
• System: OJS 
• Content provider indexed in BASE since: 2019-06-18 
• BASE URL: https://www.base-

search.net/Search/Results?q=coll:ftunivszegedojs 
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17. Csak hozzáféréssel olvasható !!!! 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine): Ein posthumes Buch (base-search.net) 

Ein posthumes Buch  

Author: 
Klebelsberg, Graf Kuno [claim] 
Publisher: 
Georg Thieme Verlag KG 
Year of Publication: 
1931 
Source: 
DMW - Deutsche Medizinische Wochenschrift ; volume 57, issue 15, page 646-
646 ; ISSN 0012-0472 1439-4413 
Document Type: 
journal-article ; [Article contribution] 
Language: 
de 
Subjects: 
General Medicine 
URL: 
http://dx.doi.org/10.1055/s-0028-1124438 
http://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0028-
1124438.pdf 
Content Provider: 

Thieme (via Crossref)   

• URL: https://www.thieme.de/ 
• Research Organization Registry (ROR): Thieme Medical Publishers 

(Germany) 
• Continent: Europe 
• Country: de 
• Number of documents: 913,642 
• Open Access: 79,162 (9%) 
• Type: Publications 
• System: CrossRef 
• Content provider indexed in BASE since: 2020-06-16 
• BASE URL: https://www.base-search.net/Search/Results?q=coll:crthieme 

 

 

https://www.base-search.net/Record/92c3ced9ec68d7d276985e5b101ac0d15c5fafd8f46fd2b04e1ab3d10872bd19/
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18. Csak hozzáféréssel olvasható !!!! 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine): Kuno Graf Klebelsberg † (base-search.net) 

Kuno Graf Klebelsberg †  

Author: 
Becker, C. H. [claim] 
Source: 
Becker, C. H.: Ungarische Jahrbücher. 12 1932 
Document Type: 
Text ; [Text] 
Language: 
ger 
Subjects: 
400.philology ; 953.oriental.studies ; Article 
Rights: 
DigiZeitschriften Abo ; SUA ; Philology ; Orientalistik 
Relations: 
http://resolver.sub.uni-
goettingen.de/purl?PPN862436583_0012%7CLOG_0019 ; DigiZeit 
PPN862436583_0012%7CLOG_0019 
URL: 
http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN862436583_0012%7CLOG_0019 
Content Provider: 
DigiZeitschriften: Das deutsche digitale Zeitschriftenarchiv (SUB Göttingen) 
Further nameDigiZeitschriften: The German digital journal archive (Göttingen 

University Library)   

• URL: http://www.digizeitschriften.de/ 
• Continent: Europe 
• Country: de 
• Number of documents: 1,075,509 
• Open Access: 778,314 (73%) 
• Type: E-journals 
• Content provider indexed in BASE since: 2007-03-06 
• BASE URL: https://www.base-search.net/Search/Results?q=coll:ftdigizeit 
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19. Csak hozzáféréssel olvasható !!!! 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine): Nomadenzelt und Magyaren : Kuno v. Klebelsberg zum 

Gedächtnis (base-search.net) 

Nomadenzelt und Magyaren : Kuno v. Klebelsberg zum Gedächtnis  

Author: 
Vámos, Ferenc [claim] 
Source: 
Vámos, Ferenc: Ungarische Jahrbücher. 13 1933 
Document Type: 
Text ; [Text] 
Language: 
ger 
Subjects: 
400.philology ; 953.oriental.studies ; Article 
Rights: 
DigiZeitschriften Abo ; SUA ; Philology ; Orientalistik 
Relations: 
http://resolver.sub.uni-
goettingen.de/purl?PPN862436583_0013%7CLOG_0022 ; DigiZeit 
PPN862436583_0013%7CLOG_0022 
URL: 
http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN862436583_0013%7CLOG_0022 
Content Provider: 
DigiZeitschriften: Das deutsche digitale Zeitschriftenarchiv (SUB Göttingen) 
Further nameDigiZeitschriften: The German digital journal archive (Göttingen 

University Library)   

• URL: http://www.digizeitschriften.de/ 
• Continent: Europe 
• Country: de 
• Number of documents: 1,075,509 
• Open Access: 778,314 (73%) 
• Type: E-journals 
• Content provider indexed in BASE since: 2007-03-06 
• BASE URL: https://www.base-search.net/Search/Results?q=coll:ftdigizeit 
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