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Sporttörténeti konferenciát 
rendez a Klebelsberg Emlékházban 
(1028 Budapest, Templom u. 12-14.)

2019. május 31-én, pénteken, 10 órától

A rendezvényről fotó és videofelvétel is készül.

„Klebelsberg, a sportminiszter”
címmel

A konferencia fővédnöke:

SCHMITT PÁL 
a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó, sportdiplomata, 

diplomata, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, közgazdász, politikus, Magyarország volt 
köztársasági elnöke

Tervezett program:  
Kiállítás: Klebelsberg , a „sportminiszter”

Schmitt Pál
A nagy nemzetközi sportsikerek hatása Magyarország megítélésében, a 

sport mint stratégiai ágazat Magyarországon

Dr. Ujváry Gábor 
 professzor, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár intézetvezető, 

Kodolányi János Egyetem, tanszékvezető főiskolai tanár:

„A sportot bele kell vinni a magyar nemzet tömegeibe, széles rétegeibe.” 
Klebelsberg Kuno sportpolitikája

Dr. Szabó Lajos 
c. egyetemi docens, Magyar Olimpiai és Sportmúzeum igazgatója:

A magyar olimpiai szereplések sikereiről 
és ezek Klebelsberg politikájára visszavezethető gyökerei

A Toldi Miklós Érdemérem Magyarország első állami sportkitüntetése egyben az egyik legkisebb számban 
adományozott magyar állami kitüntetés, 1936 és 1945 között összesen 111 darabot adományoztak belőle. 
Előlapján dombornyomásban a far-kasokkal viaskodó Toldi Miklós alakja látható, hátlapján babérkoszorúba 
állított kettőskereszt. A kitüntetést Zsákodi Csiszér János szobrászművész tervezte 1935-ben.



KONFERENCIA TÉMÁJA :
Sportsikerek az 1920-as évektől napjainkig – gróf Klebelsberg Kuno sport-

tal kapcsolatos elképzeléseinek máig tartó hatása.

Az előadások az elmúlt közel kilencven esztendőnek a legfontosabb 
sporttörténeti-sportdiplomáciai eseményeit és eredményeit kívánják 
bemutatni, és napjaink sportélettel kapcsolatos kérdéseit szeretnék megvitatni. 

A konferencia különös aktualitását az adja, hogy Budapest megnyerte az 
ACES (Európai Fővárosok és Városok Sportszövetsége) 2019 évre 
meghirdetett pályázatát és Európa Sportfővárosa lett. 

E sikerig hosszú utat tett meg mind a főváros, mind általában a magyar sport-
élet, és hogy ezt az eredményt értékelni tudjuk, érdemes visszatekinteni a 
kezdetekre, az 1920-as évekre, amelyeknek nem csak kulturális és 
közoktatását, de a sportéletét is meghatározták és napjainkig hatóan 
befolyásolták Klebelsberg Kuno intézkedései. Egészen pontosan az 1920-as 
évekre, amikor Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter 
irányításával számos átfogó intézkedés született, hatalmas áttörést hozva a 
magyar sport történetébe. 

Klebelsbergék három fő tematika mentén – az iskolaitestnevelés, az iskolán kí-
vüli testnevelés (tömegsport) és a versenysport (egyesületek, klubok, 
sportszövetségek létrehozása) – hozott intézkedései olyan szilárd alapokat 
teremtettek, amelyekre biztosan építhettek a későbbi generációk, és amelyek a 
mai napig meghatározóak. 

A sport kiváló diplomáciai eszköznek, és Klebelsberg kiváló sportpolitikusnak 
bizonyult a vesztes háborút követő években. Az 1920-as évek első felében 
szinte csak a versenysport révén juthatott ki Magyarország a nemzetközi 
színtérre (így Európa- és világbajnokságokra, olimpiákra), illetve idővel, a 
sportsikereknek és a sportdiplomáciának köszönhetően, már maga is 
rendezhetett nemzetközi versenyeket az 1920-as évek közepétől. Így a sport 
mint a nemzetközi diplomácia eszköze nagyban hozzájárult a hazánkról 
akkoriban kialakult kedvezőtlen kép átformálásához és az ország valós 
helyzetének jobb megértéséhez.  

A rendezvény ingyenes, regisztrációhoz kötött.  
Rendező a V4 Építészeti Alapítvány, a programváltozás jogát fenntartjuk! 

website: www.v4fund.archi, https://klebelsbergkastely.hu/esemenyek/
Regisztrálni a v4@v4fund.archi címen, vagy telefonon, a +36 70 3898720 –as számon Albrecht Beátánál lehet

A rendezvényeket Nemzeti Kulturális Alap támogatja




